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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá technikou zpracování biologických signálů zpětné 

průměrování a jeho využitím při analýze EEG a EMG záznamů. Technika se používá u pacientů, 

trpících neurologickými poruchami, které se projevují krátkými mimovolními svalovými 

záškuby. Díky zpětnému průměrování je možné nalézt případné souvislosti mezi záškuby a 

předcházející EEG aktivitou. Po obecném uvedení do problematiky backaveragingu a shrnutí 

praktických ukázek použití s typickými parametry se práce věnuje analýze signálů pacientů se 

svalovými spazmy ve faciální oblasti, kdy je v EEG přítomna i zkoumaná EMG aktivita ve 

formě artefaktů. Práce uvádí několik možných postupů pro detekování EMG aktivity v EEG 

signálech, a vybrané metody pro detekování jejích počátků. Prezentované výsledky a porovnání 

jsou získány ze zpracování několika datasetů signálů reálného pacienta. 

 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis inquires into biological signal processing technique backaveraging 

and its application within EEG and EMG signals analysis. The technique is used in patients with 

neurological malfunctions manifested by short-lasting involuntary muscle jerks. With 

backaveraging it is possible to find potential relations between jerks and preceding EEG activity. 

After general introduction into matter of backaveraging and summary of practical usage with 

typical parameters, the thesis pursues signal analysis of patients suffering from involuntary 

muscle movement in facial area, where EMG activity is present in EEG signals in the form of 

EMG artifacts. The thesis presents several possible ways to detect EMG activity in EEG signals, 

and selected methods for detecting EMG onsets. The results and comparisons are obtained from 

analysis of real patient’s signals datasets. 
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1. Úvod 

 

S rozvojem počítačové techniky narůstá výpočetní výkon, a je možné provádět 

signálového zpracování zcela automaticky v relativně krátkém čase nebo přímo v reálném čase 

pomocí vhodných algoritmů. Tato práce se zabývá automatickým zpracováním a analýzou 

biologických signálů EEG, EMG s využitím metody backaveraging (zpětné průměrování).  

Cílem této práce je prozkoumat možnosti techniky zpětného průměrování ve zpracování 

EEG signálů při diagnóze a léčbě neurologických poruch, způsobujících svévolné svalové 

spazmy, se zaměřením na spazmy ve faciální oblasti. Při použití zmíněné techniky je nutné také 

zpracování EMG signálu, který je zde součástí záznamu EEG, proto se v této práci věnuji i 

tomuto biologickému signálu. EMG aktivitu a její počátky v EEG záznamu lze detekovat 

několika různými způsoby a to ve frekvenční nebo časové oblasti. Jedním z dílčích cílů této 

práce je vyzkoušet několik možných detekčních metod a porovnat jejich přesnost, robustnost a 

použitelnost v automatické analýze EEG signálů. Ke zpracování biologických signálů lze 

s výhodou použít programové prostředí Matlab, pro něž je k dispozici několik rozšíření v podobě 

specializovaných toolboxů, jakým je např. BioSig toolbox [9]. K zobrazování multikanálového 

EEG byl použit software Alenka [22]. 
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2. Backaveraging 

Backaveraging se nazývá metoda zpracování biologických signálů, používaná v oblasti 

neurologie a neurovědy při analýze EEG signálů pacientů trpících svévolnými svalovými 

spazmy nebo krátkými myoklonickými záškuby, a slouží k vyhledávání možných souvislostí 

mezi svalovým tonem a předcházející mozkovou aktivitou v určité oblasti centrální nervové 

soustavy. Pro souvislost se spazmy (anglicky označované jako „jerks“) a využití jejich 

souběžného EMG záznamu se tato metoda často označuje také jako „Jerk-locked 

backaveraging“, „EEG to EMG averaging“ nebo „Jerk-locked averaging“, což se dá volně 

přeložit jako „(Zpětné) průměrování vůči spazmům“. Pomocí této metody lze objevit závislosti a 

aktivitu, která není ze samotného EEG záznamu patrná. [1], [2], [19]. 

2.1 Historie 

Již v roce 1930 byla pozorována časová závislost mezi EMG myoklonického záškubu a 

předcházejícím nárůstem EEG aktivity. Tato závislost byla určena pouze vizuálně, 

nevyznačovala se tedy velkou přesností. Navíc mohla být pozorována pouze pro EEG spike 

s dostatečným odstupem signál-šum (SNR). K dalšímu pokroku došlo až při nástupu výpočetní 

techniky. V r. 1975 Shibasaki a Kuroiwa popsali metodu zpětného průměrování, která již 

umožňovala přesnější určení časových odstupů EEG a EMG aktivity spolu se skalpovým 

rozložením spazmu předcházející EEG aktivity. V dnešní době, kdy je výpočetní výkon běžně 

dostupný, se backaveraging používá jako jedna z diagnostických metod neurologických 

vyšetření cílové skupiny pacientů [1], [2]. 

2.2 Aplikace zpětného průměrování 

Technika BA se používá v případech pacientů, u kterých se vyskytuje tzv. myoklonus. 

Myoklonus je definován jako náhlý, krátký, mimovolní záškub, způsobený svalovou kontrakcí, 
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nebo svalovou inhibicí. Může se objevovat v jednotlivých izolovaných záškubech, náhodně, 

nebo s pravidelným opakováním [13], [15]. 

Myoklonus vzniká při různých patologických podmínkách, existuje proto několik druhů 

myoklonických záškubů. Z etiologického hlediska rozlišujeme myoklonus fyziologický (ten se 

vyskytuje u lidí bez neurologických poruch, projevuje se např. krátkými záškuby končetin 

během usínání nebo spánku), esenciální (objevující se zřídka, bez zjevných příčin, většinou 

souvisí s dědičnými předpoklady), epileptický, a symptomatický (sekundární, objevuje se u 

skrytých poruch, ať již neurologických nebo jiných) [13].   

Z hlediska topografie můžeme rozdělit myoklony na fokální, multifokální, segmentální 

nebo obecné (generalizované). Obecný myoklonus postihuje všechny zahrnuté svaly v jednom 

záškubu, kdežto např. multifokální se objevuje v různých částech těla nezávisle na sobě [14]. 

Pokud se zaměříme na charakter průběhu myoklonického záškubu, existují dva typy – 

pozitivní a negativní. Pozitivní myoklonus se vyznačuje náhlým svalovým tonem, na rozdíl od 

negativního myoklonu, který naopak představuje chvilkové ustání svalové aktivity. Ukázku tvaru 

takových průběhů je možno vidět na Obr. 1 [1]. Negativní a pozitivní myoklonus se v některých 

případech může objevovat i současně (např. u post-hypoxického myoklonu a progresivního 

epileptického myoklonu, kde směs těchto svalových aktivit může způsobovat značné motorické 

problémy, jako nemožnost stání či chůze) [15]. 

 

Obr. 1: Ukázka průběhu pozitivního myoklonu (a) a negativního myoklonu (b) [15] 
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Myoklonus může vzniknout prakticky kdekoliv v centrálním nervovém systému. Podle 

předpokládaného (nebo zjištěného) místa původu rozlišujeme kortikální, subkortikální, a spinální 

myoklonus [2]. Metoda backaveraging je vhodná pro určení kortikálního myoklonu, který je 

specifikován blíže v kapitole 2.2.1 . 

Lokalizování tkáně, která je zodpovědná za generování myoklonického záškubu hraje 

důležitou roli při diagnostikování pacienta a navrhování vhodné léčby. Právě v tomto bodě je 

backaveraging důležitou součástí použitých diagnostických metod / technik. Touto metodou lze 

odhalit tzv. premyoklonický spike – vlnu, která je zodpovědná za vznik myoklonického záškubu, 

vyskytující se jen několik milisekund před samotným záškubem (záleží na konkrétním případu a 

postižené oblasti). Na Obr. 2 jsou výsledky zpětného průměrování s viditelným 

premyoklonickým spikem. Pomocí backaveragingu se dá zjistit časová závislost mozkové 

aktivity ve sledované oblasti na svalové aktivitě (mimovolní záškuby), a rozhodnout tedy, jestli 

jsou záškuby skutečně generovány na sledovaném místě [2].  

 

Obr. 2: Výsledky zpětného průměrování s premyoklonickým spikem [2] 

Spolu se zpětným průměrováním se používají i další vyšetřovací metody – zkoumá se 

např. odezva na somatosenzorické evokované potenciály (SEPs), jejichž průběh může odhalit 

neurologické poruchy a poukazovat na diagnózu nefyziologických myoklonických záškubů. 

Záznamy SEPs jsou získány průměrováním synchronizovaného nervového stimulu vyvolaného 

použitím drobných elektrických šoků nebo transkraniální magnetické stimulace [14]. Dále je 

možno k diagnostikování kortikálního myoklonu použít kortiko-muskulární koherenční analýzy 

(blíže viz. [1]). 
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2.2.1 Kortikální myoklonus 

Kortikální myoklonus patří mezi nejčastěji pozorovaný typ myoklonického záškubu, 

vyskytující se u různých neurodegenerativních poruch, mozkových disfunkcí, post-hypoxických 

stavů, poruch paměti atp. [13]. Může jít o spontánní, ale i vyvolaný abnormální senzorimotorický 

výboj u přecitlivělé tkáně. Oproti subkortikálnímu myoklonu se zde při použití techniky 

zpětného průměrování EEG signálu objevuje premyoklonický spike, který záškubu předchází jen 

s malým časovým odstupem (v řádu ms)  [2]. U pacientů, trpících kortikálním myoklonem 

(zejména v případech epileptických myoklonů), jsou většinou odezvy (evokované potenciály) na 

somatosenzorické stimuly zvětšené. Tato problematika je rozebrána podrobněji v [14], [21]. 

2.3 Princip techniky backaveraging 

Princip backaveragingu vychází z teoretického předpokladu potlačení šumu a zvýraznění 

užitečné informace pomocí průměrování dostatečného počtu signálů, jak se v oblasti zpracování 

EEG signálů používá velmi často např. při analýze evokovaných potenciálů. Pro realizaci 

metody backaveraging se naměřený EEG signál rozdělí na stejně dlouhé časové úseky. Každý 

úsek je charakteristický tím, že v době jeho trvání nastala právě jedna událost (jeden svalový 

spazmus). Kromě naměřeného EEG signálu je třeba mít k dispozici ještě souběžně nahrávaný 

elektromyogram. V něm se nejprve detekují jednotlivé spazmy a jejich počátky. Tyto časové 

značky dále slouží k rozčlenění EEG signálu, a zároveň jako synchronizační bod ke zpětnému 

průměrování. Jednotlivé úseky jsou vzájemně zprůměrovány relativně k pozici detekovaného 

počátku svalové aktivity, a to určený časový úsek před počátek svalového spazmu, ale i za něj. 

Z tohoto důvodu je potřeba nejen správně detekovat počátky EMG aktivity, ale také vhodně 

vyhodnotit vzdálenost jednotlivých záškubů od sebe. Rychle po sobě jdoucí záškuby by totiž 

mohly nepříznivě ovlivnit výsledek průměrování [1]. 

Pokud je EMG signál nahráván odděleně elektrodami umístěnými na postiženém svalu, 

lze použít automatickou detekci záškubů (např. prahováním EMG signálu spouštět průměrování 

na vyhrazeném PC) a provádět zpětné průměrování online při vyšetřování pacienta. V takovém 

případě je nutné zajistit kvalitní snímání EMG signálu a vhodné nastavení pro detektor záškubu, 

aby nedocházelo k rozptýlení výsledného průběhu [2]. 

Techniku zpětného průměrování je možné použít i na jiné signály než EEG. V několika 

případech se tato metoda zpracování signálu aplikuje na signály získané pomocí 

magnetoencefalografie (MEG), např. v [17], [19], [20]. 
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2.4 Signály a další prerekvizity 

Pro použití metody backaveraging je nezbytné mít k dispozici nahrané EEG signály a 

souběžné EMG signály z postižené oblasti. V některých případech je možné mít tyto signály 

kombinované v jednom záznamu - informace o svalovém spazmu se dá získat přímo z EEG 

záznamu, pokud se zde vyskytuje ve formě EMG artefaktů (při faciálním spazmu), které by za 

jiných okolností byly nežádoucí. K signálům EEG a EMG lze dále pořizovat EOG, který je 

možné využít pro případné odstranění artefaktů očních pohybů. 

Vzorkovací frekvence analyzovaného signálu by měla být nejlépe alespoň 1 kHz, a to 

z několika důvodů. Především zkoumáme svalovou aktivitu – frekvenční pásmo takového 

signálu se pohybuje v pásmu od jednotek Hz do stovek Hz až několika kHz, na rozdíl od EEG 

signálu, jehož převážnou část najdeme spíše ve frekvencích menších než 100 Hz. Pro lepší 

detekci přítomnosti a počátků EMG aktivity je proto nanejvýš výhodné mít k dispozici signály 

s 1 kHz nebo větší vzorkovací frekvencí. Ve výsledku zpětného průměrování se nejčastěji 

zkoumá zhruba 50-200 ms úsek před a po označeném počátku svalového spazmu (souvisí 

s výskytem premyoklonického spiku u kortikálního myoklonu, jak je pospáno v kapitole 2.2. Při 

vzorkovací frekvenci 1 kHz dosáhneme časového rozlišení 1 ms, což je pro takovou analýzu 

dostačující [1]. 

V neposlední řadě je třeba rozlišit signály vhodné pro tuto techniku z hlediska počtu 

událostí a jejich charakteristik. Méně časté záškuby mohou vést k velmi dlouhým, časově 

náročným měřením. Naopak velmi rychlá svalová aktivita, kdy se průběhy jednotlivých 

svalových tonů vzájemně kryjí a ovlivňují, by zanesla do výsledků značné zkreslení. Např. v [1] 

je jako vhodný signál určen takový, kde je vzdálenost mezi záškuby alespoň 500 ms, v případě 

nepravidelných záškubů je doporučeno záškub následující v tak krátkém časovém okamžiku 

vyřadit z průměrování. Dle teoretického předpokladu je také důležité mít dostatečný počet 

naměřených událostí (svalových záškubů) pro lepší výsledky zpětného průměrování. S větším 

počtem detekovaných a průměrovaných úseků dochází k většímu potlačování náhodného šumu a 

zvýraznění případné hledané informace [1]. 

2.5 Případové studie 

Tato kapitola má přinést náhled do praktického použití techniky backaveraging – u 

jakých pacientů se používá, s jakými parametry, a jelikož není jediným nástrojem, použitým při 
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diagnostikování pacienta s neurologickými poruchami, jsou doplněny i další použité vyšetřovací 

metody. Mezi ně patří např. zkoumání evokovaných potenciálů (somatosenzorické evokované 

potenciály, audio – vizuální evokované potenciály, motorické evokované potenciály), zpětné 

průměrování signálů získaných pomocí magnetoencefalografie (MEG), vyšetřování pomocí 

magnetické resonance (MRI) atd. 

V následujícím přehledu uvádím pouze stručně několik případových studií, ve kterých 

byla tato technika použita. U každého pacienta jsou shrnuty základní údaje, spolu s parametry 

použití zpětného průměrování (vhodnost použití, vlastnosti měřených signálů, počet 

průměrovaných událostí, výsledky atp.) a dalšími metodami. 

Pacient 1 ([1]) 

- žena, 45 let, revmatoidní artritida od 24 let, náhrada kyčle a kolene, vyvinutá 

neuropatie, srdeční problémy, spánková apnoe, svalové záškuby v několika 

končetinách - klasifikované jako multifokální myoklonus 

- zkoumáno, zda jsou záškuby způsobeny epileptickou aktivitou 

- signály: EEG 20 kanálů v systému 10-20, ECG, EOG, EMG 

- backaveraging: 131 EMG událostí, filtrace dat horní propustí (f = 1 Hz, 24 dB/oct), 

průměrování 150 ms před a 50 ms po detekované události 

- výsledky průměrování: negativní pole přes pravou centro-parietální oblast začínající 

asi 30 ms před a končící 20 ms za EMG událostí – možný původce myoklonické 

aktivity v této oblasti, myoklonus vyhodnocen jako neepileptický (nenalezen 

temporální vztah mezi EEG a EMG) 

 

Pacient 2 ([1]) 

- žena 25 let, užívá léky na epilepsii, trpí celebelární ataxií a myoklonickými záškuby, 

u kterých se předpokládá epileptický původ, frekvence záškubů se postupně zvýšila, 

přidala se i svalová slabost 

- zkoumán původce myoklonu 

- signály: EEG 19 kanálů, EMG 6 kanálů (obsahuje multifokální úzké výboje 50-

100ms v několika svalech, pozitivní i negativní myoklonus) 

- backaveraging: manuálně označeno 45 událostí, data filtrována horní propustí (f = 

1 Hz, 48 dB/oct), průměrování 100 ms před a 50 ms po detekované události 
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- výsledky průměrování: pozitivně-negativní kortikální potenciál v levé centro-

parietální oblasti, předcházející svalový záškub asi 25 ms, záškuby diagnostikovány 

jako kortikální myoklonus nejen epileptického původu 

 

Pacient 3 ([1]) 

- muž 55 let, třes v rukou od 10 let esenciální třes (ET), diagnostikován distální 

posturální třes, epileptický myoklonus, přede dvěma roky prodělal dva tonicko-

klonické záchvaty 

- záchvaty nejsou typické pro esenciální třes, proto byl pacient doporučen pro další 

neurologická vyšetření 

- signály: EEG 19 kanálů, EMG z nejvíce postižených svalů na levé ruce, EMG 

záškuby objevující se v záznamu byly velmi nepravidelné 

- backaveraging: nebyl vhodný kvůli nepravidelné povaze záškubů, nahrazen 

koherenční analýzou, která přesto prokázala přítomnost kortikálního myoklonu 

 

Pacient 4 ([16]) 

- žena 25 let, záškuby myoklonického charakteru v levé dolní končetině (s frekvencí 1x 

za 10 – 20 s), od 23 let věku komplikují chůzi, žádné další neurologické nálezy 

- signály: EEG systém 10-20, MEG, vzorkovací frekvence > 3 kHz, EMG 2 kanály 

(povrchové elektrody), 

- další vyšetřovací metody: SEP (stimulace mg pulsem za účelem zjištění úrovně 

vzrušivost tkáně), SEF, MEP, LLRs („long loop reflexes“ vyvolány elektrickou 

stimulací), MRI 

- backaveraging: filtrace signálů v pásmu 0,1 – 1200 Hz, průměrováno přes 200 

událostí, průměrování 150 ms před a 150 ms po detekované události 

- výsledky průměrování: pozorován bifazický pozitivní spike předcházející myoklonu o 

24,4 ms, diagnostikován kortikální myoklonus, citlivý na stimulaci 
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Pacient 5 ([17]) 

- muž 33 let, nepřetržité myoklonické pohyby levé ruky a ramene spolu se ztrátami 

vědomí, dále trpí vředovitým onemocněním střev a pemfigoidem, záškuby se 

zmírňují nebo mizí během spánku 

- signály: EEG, povrchové EMG (Ag-AgCl elektrody), MEG 

- další vyšetřovací metody: SEP, MEG backaveraging, MRI, SICI (intrakortikální 

inhibice s krátkými intervaly, stimulace pomocí transkraniální magnetické stimulace) 

- backaveraging: průměrováno přes 1000 událostí, průměrování 100 ms před a 100 ms 

po detekované události 

- výsledky průměrování: v EEG nebyl objeven premyoklonický spike, avšak MEG 

backaveraging ukázal negativně-pozitivní vlnu předcházející záškubu o 36,4 ms 

- u pacienta byla diagnostikována epilepsia partialis continua, což se dá označit za druh 

kortikálního myoklonu 

 

Pacient 6-8 ([18]) 

- 3 pacienti s počínající dědičnou Huntingtonovou chorobou, v době měření trpící 

hypokinesií, ataxií a kognitivní poruchou, s častými myoklonickými symptomy 

- signály: EEG s použitím Ag/AgCl povrchových elektrod v systému 10-20, EMG 

povrchovými elektrodami, vzorkovací frekvence 512 Hz, filtrace pásmovou propustí 

1,6-120 Hz 

- další vyšetřovací metody: SEP, LLRs, MEP (s pomocí TMS), SICI, EEG-EMG 

koherenční analýza 

- backaveraging: př. 81 událostí u 1. pacienta, průměrování 50 ms před a 50 ms po 

detekované události 

- výsledky průměrování: objevena korelace mezi EEG a záškuby, především pak 

pozitivní špička předcházející EMG o 12-14 ms 

 

Pacient 9 ([19]) 

- žena 32 let, již měsíc trpí mimovolními záškuby v pravé noze, prodělala záchvat a 

křeče spojené se ztrátou vědomí, diagnostikována epilepsia partialis continua (EPC) 

- léčba proti křečím nepůsobila na záškuby, proto byla přijata na další vyšetření 
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- signály: EEG 19 kanálů, povrchové EMG (vzorkovací frekvence > 300 Hz), 

MEG 37 kanálů 

- další vyšetřovací metody: SEP, MRI, MEG backaveraging 

- backaveraging: 50 událostí, průměrování 300 ms před a 300 ms po detekované 

události 

- výsledek průměrování: negativní ostrý potenciál v EEG signálu (el. Cz‘, C2‘, C4“) a 

pozitivní ostrý potenciál korespondující časově s negativními vlnami (el. C1“, C3“) 

s časovým předstihem asi 56 ms 

 

Pacient 10 ([20]) 

- muž 69 let, již přes 20 let trpí mimovolními záškuby v pravé ruce, ve 46 letech 

prodělal Jaksonian záchvat spojený se ztrátou vědomí a křečemi, v 52 letech se u 

něho vyvinuly záchvaty spojené s otáčením krku 

- zvýšení frekvence Jacksonian záchvatů vedlo k hospitalizaci a potřebě dalších 

vyšetření 

- signály: EEG systém 10-20, povrchové EMG, MEG 37 kanálů, všechny signály 

digitalizovány s vzorkovací frekvencí 1024 Hz 

- další vyšetřovací metody: MEG backaveraging, MRI, ECoG  

- backaveraging: 20-50 událostí, průměrování 300 ms před a 300 ms po detekované 

události 

- výsledky průměrování: negativní ostrý potenciál v centrální oblasti (C3, Cz, C4) 

s největší amplitudou na C3, předcházející záškuby o 13-28 ms 

 

Pacient 11-20 ([3]) 

- 7 žen a 3 muži ve věkovém rozpětí 8 měsíců – 14 let, sledováni po dobu pěti let, 

s diagnostikovaným myoklonem (2 pacienti s epilepsia partialis continua, 3 pacienti 

myoklonus citlivý na stimulaci, nebo akcí vyvolaný myoklonus, v jednom případě 

kortikální myoklonus) další diagnóza u jednotlivých pacientů zde pro rozsáhlost 

nebude uvedena, podrobnosti lze najít v [3]. 

- signály: EEG systém 10-20, povrchové EMG 

- další vyšetřovací metody: SEP, TMS, CT, MRI 
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- backaveraging: minimálně 40 událostí, signály filtrovány v pásmu 0,5-3000 Hz pro 

EEG a 100-3000 Hz pro EMG 

- výsledky průměrování: ostré vlny související s myoklony u některých pacientů 

viditelné přímo z EEG záznamu, u šesti pacientů po zprůměrování patrný 

premyoklonický spike (pozitivně negativní vlna) s malou amplitudou s předstihem 

kolem 18-24 ms před myoklonickým záškubem, lokalizován v centrální oblasti nebo 

oblasti kontralaterální k záškubům  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

3. Detekce EMG aktivity 

Existuje několik možností detekce EMG aktivity v EEG signálech a jejích počátků. Mezi 

nejzákladnější rozdělení metod patří ruční a automatické označování záznamu. Ruční metoda 

však není pro účely zpětného průměrování příliš vhodná pro svou relativní nepřesnost a 

nekonzistenci v označování, což by vedlo k většímu rozptýlení výsledného zprůměrovaného 

signálu. U dlouhých signálů by se také projevila značná časová náročnost manuálního 

označování. S velkou výhodou lze v oblasti detekce EMG využít výpočetní techniku a 

automatické označování pomocí vhodných detekčních algoritmů. Těmto metodám se věnuje celá 

tato kapitola. 

Automatické metody mají výhodu v tom, že mohou probíhat na pozadí zcela bez zásahu 

člověka, pracují mnohem rychleji (detekce může probíhat i téměř v reálném čase) a teoreticky 

jsou robustnější než ruční označování, protože mají stejná kritéria po celou dobu vyhodnocování. 

Nevýhodou může být naopak možnost falešných detekcí, tolerance k artefaktům závislá na 

použitém algoritmu nebo nutnost řádného nastavení (přizpůsobení) pro daný signál. 

EMG signál je charakteristický svým frekvenčním spektrem, které má energii rozloženou 

spíše ve vyšším frekvenčním pásmu – přibližně od desítek Hz až po několik kHz, a lze ho tak 

poměrně snadno odlišit od signálů ležících v nižším frekvenčním pásmu, jakým je např. EEG 

signál. Jednou možností zpracování EMG signálu je tedy využití spektrální analýzy signálu, 

jemuž se dále věnuji v kapitole 3.1.4. 

V časové oblasti se EMG aktivita projevuje náhlým zvýšením okamžité energie signálu. 

Automatická detekce je založena na vytvoření obálky signálu, kde jsou spazmy transformovány 

ve viditelné amplitudové špičky. Obálku lze vytvořit několika způsoby – lze použít například 

Hilbertovu obálku nebo vytvořit obálku na základě výpočtu okamžité energie signálu. Tyto 

metody jsou rozebrány v následujících kapitolách. 
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3.1 Předzpracování signálu, detekční obálka 

Z originálních signálů není možné detekovat EMG aktivitu přímo. Manuální detekcí by 

se dala označit místa záškubů, detekce počátků by však byla velmi subjektivní. Všechny signály 

je tedy nutné předzpracovat a co nejlépe připravit pro automatické detekční metody. V této 

kapitole je prezentováno několik metod vytvoření detekční obálky a dalšího potřebného 

zpracování signálů. 

 

3.1.1 Obálka signálu v časové oblasti 

Základní amplitudová obálka signálu vznikne filtrací absolutní hodnoty signálu filtrem 

typu dolní propust – např. klouzavý průměr dostatečného řádu (kvůli zachování časového údaje 

je nutné korigovat zpoždění filtru). Tato obálka je převedena na okamžitou energii výpočtem 

kvadrátu amplitudy v každém bodě. Obálku lze vytvořit z jediného kanálu, ve kterém je 

zachycena sledovaná EMG aktivita. Sval a jeho záškuby ale ovlivňuje signál v několika blízkých 

elektrodách. Obálky z těchto kanálů se však mohou od sebe lišit, v některém kanálu mohou být 

záškuby znatelnější, např. protože byla elektroda blíže postiženému svalu. Abychom 

z multikanálového EEG záznamu získali větší množství informace o EMG signálu, je možné 

vytvořit průměrnou energetickou obálku z několika kanálů. Stejně jako u obálky vytvořené 

z jednoho kanálu je nutné i u zde každý kanál nejprve samostatně předzpracovat základními 

technikami filtrací, normalizací, odstraněním výpadků kanálů apod., z výsledných signálů lze 

pak vypočítat průměrnou amplitudovou obálku všech vybraných kanálů, a transformovat ji na 

energetickou obálku. Některé možnosti předzpracování pro jednotlivé kanály při vytváření 

průměrné energetické obálky z více kanálů popisují kapitoly 3.1.1.1 a 3.1.1.2. 

Na Obr. 3 je jako ukázka zobrazena část vytvořené průměrné energetické obálky, která je 

později použita pro detekci EMG aktivity. Obálka obsahuje výrazné amplitudové špičky – každá 

taková špička znamená jednu EMG událost, jeden svalový spazmus. Porovnání různých obálek 

z hlediska výsledků detekce je uvedeno v kapitole 4.2. 
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Obr. 3: Ukázka části výsledné energetické obálky signálu 

 

3.1.1.1 Koherenční analýza, filtrace 

K odstranění nepotřebných nebo nežádoucích součástí signálu slouží filtrace. Pro účely 

zpracování EMG je vhodné použití filtrů typu horní propust, čímž dojde k eliminaci některých 

pohybových artefaktů a pomalých driftů. Základní FIR filtr horní propust s mezním kmitočtem 

1 Hz je pro tuto úlohu dostačující. Při použití FIR filtru je nutné eliminovat vzniklé zpoždění, 

které by později významně zkreslilo detekci počátků EMG aktivity.  

Z naměřeného signálu chceme v tomto bodě získat především informaci o svalovém 

spazmu. Proto je možné zvýšit mezní frekvenci filtru a oříznout tak ze spektra část EEG signálu. 

K určení vhodné mezní frekvence lze využít koherenční analýzu mezi vybranými kanály, protože 

všechny tyto kanály mají společnou EMG složku. Na frekvencích EMG aktivity by měla být  

koherence vyšší než  na ostatních frekvencích. 

K výpočtu koherence je využita funkce mscohere dostupná v Matlabu. Tato funkce počítá 

koherenci kvadrátu zesílení Cxy vstupních signálů x,y užitím modifikované Welchovy metody 

periodogramů.  Cxy je funkcí frekvence s oborem hodnot v intervalu <0;1>, což označuje míru 

korespondence x vůči y v dané frekvenci [6], [7]. 

Rovnice 1 popisuje výpočet Cxy: 
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kde    ( ) je koherence kvadrátů zesílení vstupních signálů x,y,    ( ) je vzájemná 

spektrální hustota energie signálů x a y,    ( ) resp.    ( ) je spektrální hustota energie signálu 

x, resp. y. 

Vzájemná spektrální hustota energie a vzájemná korelace signálů se vypočítá pomocí 

rovnice 2 a 3: 

kde    ( ) je vzájemná spektrální hustota energie pro signály x,y,    ( ) je vzájemná 

korelace signálů x,y. 

 

3.1.1.2 Normalizace kanálů 

K vytvoření průměrné obálky bylo vybráno několik kanálů EEG záznamu, obsahujících 

zaznamenanou EMG aktivitu z postiženého svalu. Aby však nedošlo k převážení informace z 

kanálu, který by měl vyšší amplitudu než ostatní, bylo třeba všechny kanály normalizovat na 

stejnou úroveň, respektive na stejné zesílení použitím mediánové normalizace. Při použití této 

metody předpokládáme, že by jednotlivé kanály měly mít podobné parametry. Princip 

mediánové normalizace spočívá v nalezení referenční hladiny mediánu jednoho signálu, na nějž 

jsou všechny ostatní kanály korigovány. Výsledkem jsou pak kanály se stejnou hodnotou 

mediánu. 

 

3.1.2 Varianta obálky v časové oblasti s využitím PCA a lineární projekce 

Pokud jsou EMG artefakty přítomné v několika kanálech, je možné vytvořit průměrnou 

energetickou obálku z těchto vybraných kanálů, jak je pospané v kapitole 3.1.1. Variantu této 

obálky lze vytvořit pomocí PCA analýzy a lineární projekce s využitím Statistical Pattern 

Recognition Toolboxu pro Matlab [12]. 

 

   ( )  ∑    ( )     

 

     

 ( 2 ) 
 

   ( )   {       }   {       } ( 3 ) 
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PCA analýza slouží při zpracování dat k dekorelaci dat, redukci dimenzionality. Jako 

vstup PCA analýzy jsou použity kanály z naměřených dat, které byly použity pro vytvoření 

průměrné energetické obálky. Z výsledků PCA analýzy můžeme získat informace z hodnot 

vlastních vektorů jednotlivých komponent (kanálů). Z nich se dá určit, jaký procentuální podíl 

informace ze všech dat přináší daná komponenta. Na Obr. 4 jsou porovnány dva takové modely 

– vlevo je zobrazen graf pro originální nefiltrované signály, vpravo je pak stejný graf ale pro již 

vytvořené obálky jednotlivých kanálů před zprůměrováním (signály pro vytvoření těchto obálek 

byly filtrované horní propustí s mezní frekvencí 25 Hz). Ve druhém zmíněném případu je vidět, 

že všechny kanály nesou velké množství stejné informace, jen první komponenta má v sobě 

zahrnutu více než 90% celkové informace. Grafy slouží jako ukázka možnosti využití PCA 

analýzy, k vytvoření byla použita část signálů zpracovaných v kapitole 4. 

 

 

Obr. 4 : PCA analýza vybraných kanálů signálu 

 

Pomocí Statistical Pattern Recognition Toolboxu pro Matlab lze vytvořit z modelu 

lineární projekci komponent o dané dimenzionalitě. Funkce pca vytvoří model z vložených 

signálů, který se použije ve funkci linproj. Nově vytvořené komponenty lze využít k vytváření 

dalších detekčních obálek Je možné experimentovat s různým redukovaným počtem komponent, 

popřípadě možnost vytvářet nové projekce jak z originálních signálů, různě filtrovaných signálů, 

tak ze samotných obálek, a tyto projekce dále upravovat nebo kombinovat. Všechny parametry a 

funkce potřebné k výpočtu jsou včetně základní dokumentace obsaženy v [12]. 
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3.1.3 Hilbertova obálka 

Obálka vhodná k detekci EMG aktivity se dá získat také pomocí Hilbertovy 

transformace. Transformací vstupního signálu získáme tzv. analytický signál, jehož další 

zpracování vytvoří obálku signálu. Stejně jako u energetické obálky, i zde je v případě, že je 

informace o EMG aktivitě obsažená ve více EEG kanálech, možné vytvořit kombinací několika 

kanálů průměrnou Hilbertovu obálku. Tato podkapitola pouze nastiňuje postup Hilbertovy 

transformace, podrobnější informace jsou k nalezení v použitých zdrojích [10], [11]. 

Hilbertova transformace slouží k vytvoření analytického signálu, který je definován dle 

rovnice 4. 

 

kde      je analytický signál,      je původní signál a      je Hilbertova transformace signálu 

    . Jak lze z rovnice vidět, analytický signál má stejnou reálnou část jako signál původní, 

doplněna je pouze imaginární část. Imaginární část musí splňovat ortogonalitu k reálné části, 

tedy rovnici 5. 

 

 

kde       je reálná složka signálu a      je imaginární složka signálu, N je délka vstupního 

signálu ve vzorcích, T je perioda vzorkování v [s]. 

Pro vytvoření Hilbertovy transformace signálu      nejprve převedeme signál do frekvenční 

oblasti pomocí Fourierovy transformace. V našem případě je signál diskrétní v čase, použita 

proto bude DTFT – viz rovnice 6. 

 

 

kde      je Fourierův obraz signálu     , N je délka vstupního signálu ve vzorcích, T je perioda 

vzorkování v [s] a f  je frekvence v [Hz]. V Matlabu je tento výpočet realizován pomocí FFT.  

V následujícím kroku odstraníme část symetrického spektra, které odpovídá záporným 

frekvencím s využitím rovnice 7: 

                ( 4 ) 
 

 ∑      

   

   

        ( 5 ) 
 

      ∑      (       )

   

   

 ( 6 ) 
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kde      je Fourierův obraz imaginární části analytického signálu (neboli obraz Hilbertovy 

transformace signálu     ), N je délka vstupního signálu. 

Spočítáme-li z      zpětnou Fourierovu transformaci podle rovnice 8, dostáváme 

Hilbertovu transformaci signálu     .  

 

 

kde      je Hilbertova transformace signálu     ,      je Fourierův obraz     , T je 

perioda vzorkování v [s] a N je délka signálu ve vzorcích. 

Nyní jsou již spočítané obě složky analytického signálu. Hilbertova obálka vznikne podle 

rovnice 9. 

 

 

kde       je Hilbertova obálka signálu     ,    je reálná část a    imaginární část příslušného 

analytického signálu. Na Obr. 5 je ukázka Hilbertovy obálky pro signál x(t)=sin(20t)+cos(25t). 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5: Ukázka Hilbertovy obálky syntetického signálu 

     

{
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3.1.4 Signál pro detekci vytvořený na základě frekvenční analýzy 

Pro detekci EMG aktivity lze využít frekvenční oblast signálu, jelikož EMG aktivita se 

projevuje nárůstem energie ve spektru – v oblasti frekvencí od desítek Hz až po několik KHz. Při 

zkoumání změny této energie můžeme vytvořit další typ detekční obálky. Signál se nejprve 

převede do spektrální oblasti pomocí Fourierovy transformace. Rozložení energie ve spektru v 

čase se dá nejsnáze zobrazit pomocí spektrogramu, který zobrazuje závislost 3 různých veličin – 

energie, času a frekvence. Při počítání spektrogramu je třeba brát v potaz omezení vzniklá 

použitím Fourierovy transformace – nelze získat zároveň dobré rozlišení ve frekvenci i v čase. 

Při výpočtu je nutné určit délku okna, která omezí vlastnosti spektrogramu – použitím delšího 

časového okna získáme lepší rozlišení ve frekvenci, ale horší rozlišení v čase. Naopak při použití 

krátkého okna zlepšíme rozlišení v časové rovině, ale zhorší se rozlišení ve frekvenci [11]. 

K přesnějšímu detekování EMG aktivity je důležitější rozlišení časové. EMG aktivita dle 

teoretického předpokladu zasahuje do velké části spektra, není proto potřeba mít přesné zaměření 

frekvence na desetiny Hz. Při počítání spektrogramu je třeba s délkou okna experimentovat. 

Funkce v Matlabu však umožňuje použít překryv oken v čase, čímž můžeme zlepšit informaci o 

časovém rozložení energie, a dále určit délku sekvence při výpočtu FFT. Po výpočtu 

spektrogramu již lze sečíst energii celého spektra v jednotlivých časových okamžicích a získat 

tak výstupní signál vhodný pro detekování svalových záškubů.  

Na Obr. 6 je ukázka vytvoření obálky - část neupraveného signálu vzorkovaného 

frekvencí 200 Hz s odpovídajícím spektrogramem při použití délky okna 200 vzorků, překryv 

180 vzorků, a výsledným signálem pro detekci EMG aktivity vzniklým sumací energie ve 

spektru. 
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Obr. 6 : Spektrální analýza signálu - spektrogram a časové rozložení energie 

 

3.2 Detekce pozice EMG události 

Z připravené signálové obálky je možné za pomoci automatických detekčních metod 

získat informace o časovém umístění jednotlivých EMG událostí – svalových záškubů. K tomu 

lze použít tzv. thresholdingu neboli prahování signálu. Abychom získali co nejlepší výsledky, 

musí být práh určen tak, aby rozlišil EMG události od ostatního signálu a šumu. Mezi 

nejjednodušší metody prahování patří definování konstantní prahové hodnoty, která může být 

nastavena např. empiricky pozorováním, na hodnotu mediánu, střední hodnoty signálu, určitého 

násobku maxima apod. Statický práh však nemusí reflektovat případné pomalé změny v signálu 

nebo různé intenzity jednotlivých spazmů. Pro takové případy je možné navrhnout dynamický 

práh, který bude na takové změny reagovat.  

Dynamický práh se dá navrhnout několika způsoby. Aby sledoval pomalejší změny 

signálu a různé amplitudy ostrých EMG vln, lze využít k jeho vytvoření přímo detekční signál, 

ve kterém chceme události označovat. Vhodným nástrojem může být např. nelineární filtrace. 

Její princip spočívá v decimaci signálu určeným decimačním koeficientem, filtrací mediánovým 
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filtrem a následnou interpolací na původní vzorkovací frekvenci. Tento způsob filtrace se 

používá při zpracování biologických signálů např. ke zjišťování průběhu izolinie signálu. 

 Jiný práh lze vytvořit filtrací filtrem dolní propusti prvního řádu s určenou integrační 

konstantou k. Pokud pracujeme se signály s různou vzorkovací frekvencí, je vhodné 

experimentálně zjistit přibližnou hodnotu šířky pásma filtru, abychom mohli vytvářet stejná 

kritéria pro použité metody. Výpočet šířky pásma uvádí rovnice 10 

 

 

kde   je šířka pásma v [Hz],    je vzorkovací frekvence v [Hz],   je integrační konstanta. 

Na Obr. 7 je demonstrativní ukázka vybrané části zpracovávaného signálu - detailu 

energetické obálky spolu s navrženým dynamickým prahem.  

 

Obr. 7: Ukázka části signálové obálky spolu s dynamickým prahem 

Jakmile je zjištěna přibližná poloha jednotlivých svalových spazmů pomocí průsečíků 

dynamického prahu s průměrnou energetickou obálkou, je třeba vyhodnotit jednotlivé detekce a 

odstranit takové případy, kdy se záškuby objevují v rychlém sledu (s doporučenou dobou 

odstupu menší než 500ms dle [1]), protože záznam těchto spazmů by nepříznivě ovlivnil 

výsledky zpětného průměrování. 

  (   )  
  
 

 ( 10 ) 
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3.3 Detekce počátku EMG události 

Pro techniku zpětného průměrování je nezbytné určit časový okamžik počátku EMG 

události, aby bylo možné získat informaci o průběhu EEG signálu předcházejícího této události. 

K dosažení co možná nejlepších výsledků musí být detekce těchto počátků co nejpřesnější a 

konzistentní. V opačném případě bude docházet k velkému rozptýlení průměrovaného průběhu. 

K určování počátku amplitudových špiček lze použít několik různých automatických metod, 

které jsou popsány v následujících kapitolách. Všechny metody, kromě BSCD detektoru, jsou 

demonstrovány na průměrné energetickou obálku popsané v kapitole 3.1.1. Jako vstupní časový 

bod označující místo EMG záškubu pro každou detekci sloužily časové okamžiky nalezené 

pomocí dynamického prahování (prah vytvořený filtrací signálu filtrem typu dolní propust). Tyto 

detekce které určují základní pozici EMG události.  

3.3.1 Detekce pomocí derivování průběhu 

Isoelektrický segment signálu má teoreticky derivaci nulovou nebo velmi blízkou nule. 

Naproti tomu vlna popisující náhlý nárůst energie bude mít významnou změnu v její derivaci, 

kromě oblasti maxima nebo minima, kde bude derivace opět nulová nebo blízká nule. Tato 

metoda používá pro přesnější detekci počátku takové vlny derivovaný průběh vlny samotné – ve 

chvíli, kdy vlna začíná, změní se hodnota derivovaného průběhu z téměř nulové a bude růst až 

k dosažení maxima vlny. Funkce pro nalezení počátku použije definovaný úsek signálu s jednou 

vlnou, vypočítá její derivaci a najde maximální hodnotu derivace v oblasti vlny. Od té hledá 

směrem doleva (tedy k počátku vlny) průsečík derivace s předem určenou malou prahovou 

hodnotou. Prahová hodnota je určená empiricky, a je nutná k zabránění ovlivnění případným 

šumem nebo mírným zvlněním, které se může v signálu objevit. [5]. 

Na Obr. 8 je zobrazen princip detekce pomocí této metody na části signálu s jednou 

detekovanou EMG událostí, a porovnání rozdílu mezi touto detekcí a časovou značkou určenou 

pomocí prahování obálky. 
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Obr. 8: Ukázka principu detekce pomocí derivace obálky 

 

3.3.2 Detekce pomocí tečny náběžné hrany vlny 

Počátek EMG události je detekován pomocí průsečíku dvou vypočítaných přímek - tečny 

náběžné hrany amplitudové špičky a uměle vytvořené isoelektrické linie. Pro tuto detekci je 

důležité, aby měl průběh vlny v signálové obálce co nejlineárnější průběh při narůstání energie, 

jinak může být tato detekce značně zkreslená, protože není zřejmé, ve kterém bodě přesně tečnu 

zkonstruovat. Ideálně by tečna měla kopírovat co největší možnou část náběžné hrany. Jako 

výchozí bod pro konstrukci tečny je v této detekční metodě použita detekce pomocí prahování 

obálky, jejíž detekce připadají do prostoru události vhodného k vytvoření tečny – do úseku, kde 

energie narůstá. Derivací signálu se vypočítá směrnice tečny v daném bodě. Druhou přímkou je 

uměle vytvořená isoelektrická linie. Její úroveň je stanovena na hodnotu minima určité části 

signálu před zvýšením energie, odkud je poté vedena vodorovná přímka. Místo průsečíku je 

určeno jako detekovaný počátek zkoumané EMG události. Princip a výsledek je také dobře 

zřetelný z Obr. 9, kde je zobrazena část signálové detekce a znázorněny obě protínající se přímky 

i výsledná detekce [5]. 
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Obr. 9: Ukázka detekce pomocí tečny k náběžné hraně 

 

3.3.3 Detekce pomocí trojúhelníkové metody 

Při použití tzv. „trojúhelníkové“ metody se v průběhu vytvoří dva fixní body budoucího 

trojúhelníku – jeden je nejlépe v maximální úrovni amplitudové špičky, a druhý je optimálně na 

rovném úseku isoelektrické linie předcházejícím EMG událost. V praxi však může před 

zmíněnou EMG událostí nastat jiná blízká událost nebo jiné zvlnění signálu, což by značně 

zkreslilo výslednou detekci. Proto je před každou událost počínaje minimální hodnotou 

nalezenou v části těsně před nárůstem energie uměle doplněna část vodorovné isoelektrické linie. 

Třetí bod se určuje na základě výpočtu plochy vzniklého trojúhelníku. Plocha je největší, nalézá-

li se hledaný bod právě v inflexním bodě na počátku zkoumané vlny. Funkce pro výpočet 

detekce trojúhelníkovou metodou nejprve přidá před vlnu část isoelektrické linie, určí první dva 

body trojúhelníku a následně spočítá obsahy všech realizovatelných trojúhelníků s body 

nalézajícími se mezi dvěma určenými. Nakonec je vybrán trojúhelník s největším obsahem a 

nalezený bod je považován za detekovaný počátek EMG vlny. Na Obr. 10 je zobrazen princip 

metody včetně zvýrazněných bodů trojúhelníku s maximálním obsahem. [5]. 
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Obr. 10: Ukázka principu a detekce trojúhelníkovou metodou 

 

3.3.4 Detekce s BSCD 

BSCD je zkratka pro „Bayessian step change point detector“. Princip této metody detekce 

spočívá ve výpočtu aposteriorní pravděpodobnosti amplitudových změn připomínajících 

skokovou změnu. Na základě podobnosti změny v amplitudě ke skoku je vypočítán výstupní 

signál. Přítomnost EMG aktivity (EMG hrot ve vypočítané obálce signálu) znamená rychlý 

výrazný nárůst amplitudy signálu, což se projeví i zvýšením amplitudy výstupního signálu 

funkce [4]. 

Tento detektor byl aplikován na původní, neupravený signál v absolutní hodnotě. Ve 

funkci je potřeba definovat délku okna, která byla pro zadaný signál stanovena experimentálně 

na 200 vzorků. Na Obr. 11 jsou zobrazeny pro srovnání tři průběhy – v první části je energetická 

obálka s dynamickým prahem, a oběma detekcemi, v druhé části je pak ukázka neupravené části 

signálu z vybraného kanálu, v poslední části vidět, jak vypadá výstupní signál BSCD při změně 

amplitudy EEG signálu. Ve výstupním signálu hledáme maxima, která poukazují na hledanou 

EMG událost. Protože však svalové záškuby přicházejí nepravidelně a nemají stejnou délku 

trvání, bylo by obtížné určit, která maxim odpovídají EMG aktivitě a která ne, a rozlišit počátky 

a konce těchto událostí. Proto je opět použita informace o poloze EMG hrotů, získaná metodou 



 

26 

 

prahování obálky. Jak je z Obr. 11 vidět, tato značka se nachází v blízkosti hledaného maxima, 

proto lze již snadno prohledat nejbližší okolí a zpřesnit tak nalezení počátku dané EMG události. 

 

Obr. 11: Ukázka detekce pomocí BSCD 
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4. Výsledky 

V této části práce jsou postupně prezentovány výsledky zpracování signálů reálného 

pacienta, trpícího mimovolními záškuby převážně ve faciální oblasti. Dodaný 32-kanálový signál 

obsahuje záznamy skalpového EEG při použití referenčního zapojení systému 10-10 a záznam 

průběhu EKG. V signálu je přítomna EMG aktivita v několika kanálech v oblasti postižených 

svalů. Použitá vzorkovací frekvence je 200 Hz. Postupně jsou uvedena porovnání a vyhodnocení 

jednotlivých použitých metod vytvoření obálky, detekce. K dispozici byly později i signály 

stejného pacienta, naměřené s časovým odstupem několika měsíců. Tyto signály byly naměřeny 

v 36-kanálovém zapojení systému 10-10, se vzorkovací frekvencí 1000 Hz. Kazuistika pacienta / 

zadání od lékařů je obsaženo v příloze A. 

 

4.1 Signály pro detekci EMG artefaktů 

Signály byly nejprve předzpracovány, aby z nich bylo možné vytvořit obálky (signály) 

vhodné pro detekci EMG artefaktů v EEG signálu. Pro detekci EMG artefaktů bylo vytvořeno 

několik různých obálek, které byly dále porovnávány v závislosti na použitém detekčním prahu. 

Vyhodnocení je uvedeno v kapitole 4.2. Použity bylo obálky 

a) Energetická obálka získaná z jednoho EEG kanálu, který obsahuje EMG artefakty 

b) Průměrná energetická obálka několika vybraných kanálů obsahujících EMG 

aktivitu 

c) Hilbertova obálka získaná z jednoho kanálu, , který obsahuje EMG artefakty 

d) Průměrná Hilbertova obálka několika vybraných kanálů obsahujících EMG 

aktivitu 
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e) Obálka vytvořená lineární projekcí modelu sestaveného ze stejných kanálů jako 

v případě b) a d) 

f) Obálka vytvořená spektrální analýzou jednoho kanálu EEG 

 

Kanály EEG signálu pro vytváření detekčních obálek byly vybírány na doporučení 

lékařů, kteří blíže určili oblasti postižené svalovými záškuby, a byly viditelné v zástupném úseku 

průběhu EEG.  

Na Obr. 12 uvádím ukázku porovnání energetické obálky z jednoho kanálu a z průměru 

obálek několika kanálů (normované na stejné zesílení). Zde je také patrné, že hledané EMG 

události byly v průměrné obálce výraznější.  

 

 

Obr. 12: Porovnání energetické obálky z 1. a více kanálů 

 

4.1.1 Výsledky koherenční analýzy 

Výsledek provedené koherenční analýzy lze vidět na Obr. 13. Tento průběh je průměrem 

z výpočtu vzájemných koherencí u vybraných kanálů, které obsahují zaznamenanou EMG 

aktivitu z postiženého svalu. 
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Obr. 13: Výsledek koherenční analýzy vybraných kanálů obsahujících EMG aktivitu z postiženého svalu 

V průběhu výsledku koherenční analýzy můžeme pozorovat nárůst společné složky 

v okolí frekvence 10 Hz, což značí přítomnost alfa aktivity v EEG, dále potom vzájemná 

koherence narůstá od frekvence přibližně 15 Hz, což může poukazovat na společnou složku 

EMG aktivity ve zkoumaných signálech. Z výsledků koherenční analýzy se dá usuzovat, že 

filtrováním signálů horní propustí s mezní frekvencí fm>15 Hz by mohlo dojít k odstranění části 

mozkové aktivity, a v odfiltrovaných signálech by zůstala především EMG aktivity. Vliv 

filtračního pásma na výsledek detekční metody je rozebrán v části věnující se porovnání 

prahování detekčních obálek. 

 

4.2 Porovnání detekčních prahů 

Pro každou detekční obálku bylo vytvořeno několik prahových kritérií – konstantní práh - 

medián obálky, konstantní práh – střední hodnota obálky, práh - izolinie vytvořená nelineární 

filtrací (zvolený decimační koeficient d=8), a práh vzniklý přefiltrováním signálu dolní propustí 

1. Řádu. Pro zpracovávané signály byla integrační konstanta takového filtru experimentálně 

určena podle empiricky zjištěné šířky pásma filtru 0,0637 Hz na hodnotu k=0,999 při vzorkovací 

frekvenci 200 Hz. Pro ověření vhodnosti prahu byly použity tři tyto dynamické prahy 

s integračními konstantami k = 0,997, k = 0,998 a k = 0,999. Všechny tyto prahy společně 

s obálkou jsou vidět na zobrazeném úseku na Obr. 14 spolu s obálkou vytvořenou z jednoho 

EEG kanálu.  
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Obr. 14: Porovnání různých prahů pro detekování EMG aktivity 

4.2.1 Porovnání detekcí z různých detekčních obálek 

V části EEG signálu dlouhé 350 s bylo manuálně označeno 178 EMG záškubů. Tyto 

značky jsou určeny jako referenční při porovnávání použití různých prahů u jednotlivých obálek. 

U každé obálky jsou určeny detekce EMG aktivity prahováním, za použití 6-ti různých metod 

prahování. Pro každou referenční detekci je zvoleno toleranční pásmo o délce 50 vzorků (0,25 s) 

před a po referenční detekci. Pokud referenční detekci odpovídá nalezená detekce pomocí 

prahování v tolerančním pásmu, je tato detekce označena jako TP („true positive“), pokud 

v určeném rozmezí není označena žádná detekce, je označena jako FN („false negative“). Pokud 

je naopak více detekcí v určeném pásmu, nebo se detekce získaná prahováním nevyskytuje 

v tolerančním pásmu žádné referenční detekce, je označena jako FP („false positive“). S těmito 

údaji je vypočítána sensitivita a selektivita podle rovnic 11 a 12. 

            
  

     
 

            
  

     
 

 

 

( 11 ) 

 

 

( 12 ) 
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Tabulky 1 - 6 ukazují výsledky detekcí pro různé obálky a detekční prahy, signály byly 

filtrovány pouze filtrem horní propust s mezní frekvencí 1 Hz. Pro přehlednost jsou názvy obálek 

zkráceny na číselné označení dle následujícího klíče: 

 1 – Energetická obálka jednoho EEG kanálu 

2 – Průměrná energetická obálka z více kanálů, obsahujících EMG aktivitu 

3 – Hilbertova obálka jednoho EEG kanálu 

4 – Průměrná Hilbertova obálka z více kanálů, obsahujících EMG aktivitu 

5 – Obálka vytvořena z lineární projekce stejných signálů jako u obálek 2 a 4 

6 – Obálka vytvořená na základě frekvenční analýzy jednoho EEG kanálu 

 

Tabulka 1: Hodnocení konstantního prahu - medián 

 

Tabulka 2: Hodnocení konstantního prahu: střední hodnota obálky 

 

Konstantní práh - medián

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 100 35 78 56,18 74,07

2 103 34 75 57,87 75,18

3 97 39 81 54,49 71,32

4 99 34 79 55,62 74,44

5 99 35 79 55,62 73,88

6 79 84 99 44,38 48,47

průměr 96 44 82 54,03 69,56

Konstantní práh - střední hodnota

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 94 33 84 52,81 74,02

2 92 26 86 51,69 77,97

3 90 33 88 50,56 73,17

4 98 33 80 55,06 74,81

5 90 30 88 50,56 75,00

6 81 65 97 45,51 55,48

průměr 91 37 87 51,03 71,74
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Tabulka 3: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,997 

 

 

Tabulka 4: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,998 

 

 

Tabulka 5: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,999 

 

Integrátorový práh k=0.997

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 129 38 49 72,47 77,25

2 122 43 56 68,54 73,94

3 129 38 49 72,47 77,25

4 123 39 55 69,10 75,93

5 126 38 52 70,79 76,83

6 114 84 64 64,04 57,58

průměr 124 47 54 69,57 73,13

Integrátorový práh k=0.998

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 125 38 53 70,22 76,69

2 116 39 62 65,17 74,84

3 124 36 54 69,66 77,50

4 118 38 60 66,29 75,64

5 118 34 60 66,29 77,63

6 110 75 68 61,80 59,46

průměr 119 43 60 66,57 73,63

Integrátorový práh k=0.999

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 115 34 63 64,61 77,18

2 112 35 66 62,92 76,19

3 114 36 64 64,04 76,00

4 113 29 65 63,48 79,58

5 112 33 66 62,92 77,24

6 112 65 66 62,92 63,28

průměr 113 39 65 63,48 74,91
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Tabulka 6: Hodnocení prahu vytvořeného nelineární filtrací 

 

4.2.2 Vliv filtračního pásma na výsledek detekování prahováním obálky 

Na základě koherenční analýzy mezi několika EEG kanály, které obsahují EMG aktivitu, 

byly všechny signály filtrované filtrem typu horní propust s mezní frekvencí 25 Hz. Vliv na 

výsledek shrnují následující tabulky 7 - 12. Použitá metodika vyhodnocení a klíč k typům obálky 

jsou stejné jako v kapitole 4.2.1. 

 

 

Tabulka 7: Hodnocení konstantního prahu - medián 

 

Práh nelineární filtrací

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 108 32 70 60,67 77,14

2 102 37 76 57,30 73,38

3 107 34 71 60,11 75,89

4 104 28 74 58,43 78,79

5 108 38 70 60,67 73,97

6 98 74 80 55,06 56,98

průměr 105 41 74 58,71 72,69

Konstantní práh - medián

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 100 30 78 56,18 76,92

2 101 30 77 56,74 77,10

3 96 33 82 53,93 74,42

4 96 33 82 53,93 74,42

5 99 30 79 55,62 76,74

6 79 84 99 44,38 48,47

průměr 95 40 83 53,46 71,34
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Tabulka 8: Hodnocení konstantního prahu: střední hodnota obálky 

 

 

Tabulka 9: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,997 

 

 

Tabulka 10: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,998 

Konstantní práh - střední hodnota

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 101 29 77 56,74 77,69

2 98 25 80 55,06 79,67

3 96 29 82 53,93 76,80

4 104 26 74 58,43 80,00

5 94 29 84 52,81 76,42

6 81 65 97 45,51 55,48

průměr 96 34 82 53,75 74,34

Integrátorový práh k=0.997

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 122 45 56 68,54 73,05

2 121 36 57 67,98 77,07

3 126 43 52 70,79 74,56

4 122 36 56 68,54 77,22

5 120 49 58 67,42 71,01

6 114 84 64 64,04 57,58

průměr 121 49 57 67,88 71,75

Integrátorový práh k=0.998

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 120 39 58 67,42 75,47

2 117 35 61 65,73 76,97

3 123 42 55 69,10 74,55

4 120 33 58 67,42 78,43

5 122 40 56 68,54 75,31

6 110 75 68 61,80 59,46

průměr 119 44 59 66,67 73,37
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Tabulka 11: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,999 

 

Tabulka 12: Hodnocení prahu vytvořeného nelineární filtrací 

 

4.2.3 Vyhodnocení analýzy detekce prahováním  

Při použití techniky zpětného průměrování je důležité mít co nejmenší počet falešných 

detekcí, protože tyto detekce způsobí rozptýlení výsledku průměrování. Cílem je tedy dosáhnout 

co nejpodobnějšímu výsledku manuální detekci – najít ty samé svalové záškuby. Proto je při 

výběru vhodného detekčního prahu důležitějším ukazatelem selektivita. Pro výsledek je lepší 

detekovat méně EMG událostí, ale detekovat ty správné události, než najít větší množství 

záškubů, ale s velkou mírou falešných detekcí.  

Z tabulek 1 – 6 vychází největší selektivita u průměrné Hilbertovy obálky v kombinaci s 

prahem vytvořeným filtrací integrátorem s konstantou k=0,999. Při filtraci signálů horní propustí 

se zlomovou frekvencí 25 Hz se selektivita i senzitivita detekce u této kombinace snížila zhruba 

o 1-1,5%. Nejvyšší selektivita u filtrovaných signálů dosáhla průměrná Hilbertova obálka v 

kombinaci s prahem vytvořeným nelineární filtrací. Velmi podobných výsledků jako předchozí 

Integrátorový práh k=0.999

obálka TP FP FN sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 114 34 64 64,04 77,03

2 108 30 70 60,67 78,26

3 116 34 62 65,17 77,33

4 111 31 67 62,36 78,17

5 118 34 60 66,29 77,63

6 112 65 66 62,92 63,28

průměr 113 38 65 63,58 75,28

Práh nelineární filtrací

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 111 28 67 62,36 79,86

2 115 29 63 64,61 79,86

3 111 29 67 62,36 79,29

4 113 24 65 63,48 82,48

5 112 32 66 62,92 77,78

6 98 74 80 55,06 56,98

průměr 110 36 68 61,80 76,04
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dva případy dosáhla kombinace průměrné energetické obálky v kombinaci s integrátorovým 

prahem s k=0,999.  

Vliv filtrace lze sledovat u průměrné selektivity a senzitivity ze všech prahovacích metod 

u jednotlivých obálek – zde došlo ve většině případů k malému vylepšení maximálně v řádu 

jednotek procent. Nejhorších výsledků detekce bylo dosaženo s obálkou vytvořenou pomocí 

frekvenční analýzy, kde se projevila nízká vzorkovací frekvence. 

 

4.3 Detekce počátků EMG událostí 

Dynamickým prahováním obálky byla zjištěna místa výskytu EMG artefaktů v EEG 

signálu. Detekce, které následovaly po sobě v časovém intervalu kratším než 1 s byly 

odstraněny. K určení počátků EMG událostí byly použity metody popsané v kapitole 3.3. - 

detekce pomocí derivace signálu, BSCD, detekce trojúhelníkovou metodou a detekce pomocí 

průsečíku směrnice EMG vlny s vytvořenou izolinií (tečna k náběžné hraně vlny). Několik 

metod bylo použito z důvodu porovnání výsledků zpětného průměrování. Každý detektor 

funguje na jiném principu a detekuje proto počátek v odlišném časovém okamžiku. Pro úlohu 

zpětného průměrování je důležité najít především robustní detektor, díky kterému bude výsledek 

po zprůměrování co nejméně rozptýlen, tedy bude mít největší amplitudu z výsledků všech 

metod. 

Na Obr. 15 je zobrazena část signálu s jednou detekovanou EMG vlnou – v horní části je 

zdrojový EEG signál jednoho kanálu s EMG aktivitou, dole je detekční obálka. Označeny jsou 

časové okamžiky nalezené různými metodami podle kapitoly 3.3. Detekční obálka je oproti 

EMG aktivitě rozprostřena do delšího časového úseku z důvodu filtrací a vyhlazování. Z toho 

důvodu některé detektory principiálně ukazují před EMG aktivitu v originálním signále. Tento 

časový posun lze ve výsledku korigovat, pokud bude detektor u každého EMG artefaktu 

konzistentní v určování počátku, což se projeví ve výsledku zpětného průměrování. 
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Obr. 15: Porovnání detekce počátků EMG vlny ve zdrojovém signálu jednoho kanálu EEG a detekční obálce 

 

4.4 Backaveraging 

Zpětné průměrování bylo realizováno v Matlabu. Principiálně šlo o zpracování 

multikanálového signálu s použitím detekcí získaných v předchozí kapitole. Podle každé určené 

detekce byla vyříznuta část signálu (pro všechny kanály) s přednastaveným časem před a po 

detekci (pro názornost byla průměrována 1 s před a 1 s po detekovaném počátku EMG události). 

Tak vznikla matice všech úseků srovnaných podle času detekce počátku, a bylo možné provést 

průměrování.  

Výsledek techniky backaveraging se lišil v různých frekvenčních pásmech – viz Obr. 16, 

kde je srovnání výsledků v celé šíři spektra, v pásmu 0 – 15 Hz, v pásmu 15 – 30 Hz, a v pásmu 

30 – 100Hz. Největší část celkové energie leží ve frekvenčním pásmu 0 – 15 Hz. V pásmu 15-

30 Hz je to 5% a v pásmu 30-100 Hz téměř 12%. Spočítané energie v jednotlivých pásmech i 

kanálech obsahuje Tabulka 13. Z této analýzy byl vyřazen kanál obsahující záznam EKG, aby 

nezkresloval celkovou sumu energie. Zobrazené výsledky byly dosaženy zprůměrováním 

641 úseků (obsahujících EMG vlnu způsobenou svalovým záškubem) ze záznamu dlouhého 27 

minut, s  využitím detektoru počátků EMG aktivity BSCD. Obr. 16. slouží jako celkový přehled 

výsledků pro všechny kanály signálu, a je zobrazen v softwaru Alenka [22]. Podrobnější 
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výsledky, stejně jako výsledky pro další detektory jsou obsaženy v dalších podkapitolách. 

Převod značení jednotlivých kanálů ve výsledkách na zapojení EEG obsahuje Tabulka 1 

v příloza A. 

 

 

Obr. 16: Výsledky backaveragingu pro všechny kanály v různých frekvenčních pásmech 
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Tabulka 13: Energie ve výsledku průměrování pomocí BSCD pro různá frekvenční pásma 

 

 

 

kanál \ fr. Pásmo Bez filtrace 0 - 15 Hz 15 - 30 Hz 30 - 100 Hz

1 393,7 371,7 9,5 10,7

2 1577,8 1556,7 18,6 10,0

3 83,2 61,6 8,8 8,4

4 66,9 51,9 7,0 5,6

5 131,2 114,9 8,9 4,7

6 102,4 85,8 9,0 5,3

7 681,1 645,5 22,4 11,5

8 97,6 64,6 12,0 16,4

9 215,5 203,8 7,6 3,8

10 184,6 172,7 7,5 2,8

11 118,8 101,5 9,1 6,9

12 308,5 243,1 22,1 39,4

13 524,1 377,6 31,2 107,9

14 299,1 277,2 14,9 5,7

15 227,3 202,6 15,4 4,3

16 73,7 50,3 7,6 10,8

17 977,2 603,1 86,2 265,0

18 141,6 96,4 16,7 21,5

19 875,4 783,1 22,8 62,8

20 131,8 104,6 11,5 10,9

21 123,7 89,9 13,1 15,4

22 416,0 387,7 16,7 10,6

23 134,4 104,6 12,8 13,8

24 57,8 40,3 5,5 9,1

25 107,3 83,3 9,8 11,1

26 135,5 87,6 15,2 28,9

27 1500,9 1473,5 21,6 12,2

28 733,0 683,1 20,1 27,2

29 390,9 291,4 21,7 69,2

30 1263,7 668,5 95,9 457,6

31 956,8 596,1 83,4 246,1

suma 13031,4 10674,6 664,6 1515,8

Energie výsledků v různých frekvenčních pásmech [uV2]
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4.5 Porovnání výsledků různých detekčních metod 

Pro každou metodu detekce počátku EMG aktivity byl vygenerován výsledek 

backaveragingu pro celý dataset. Dle kapitoly 4.4 jsou všechny zobrazené výsledky pro 

přehlednost a snadné srovnání filtrovány pásmovou propustí v pásmu 0 – 15 Hz. Pro porovnání 

bylo vybráno pouze několik kanálů, pro které jsou v každém grafu znázorněny výsledky všech 

detekcí, včetně výsledků pro detekci mediánu ostatních detekcí. Průběhy jsou sesazeny 

dohromady na společný bod detekce počátku EMG vlny. Jednotlivé výsledky mají velmi 

podobný průběh, dle teoretického předpokladu jsou vůči sobě posunuté, což je způsobeno 

různým určením detekce počátku vlny, jak lze vidět v kapitole 4.3. Porovnání v několika 

kanálech lze vidět na Obr. 17 - Obr. 21. 

Výsledné signály byly dále porovnávány podle amplitudy a časového posunu. Jelikož se 

zde objevuje výrazná odezva za bodem detekce počátku EMG vlny, a průběhy jsou velmi 

podobné, byly porovnány na základě rozpětí maximálního rozpětí amplitudy. Pro detektor, který 

detekoval počátek nejvíce konzistentním způsobem, bude toto rozpětí větší než u detektoru, jež 

počátky nedetekoval po celou dobu co nejpodobněji. Hodnoty amplitudových rozsahů, včetně 

sumy z použitých kanálů ukazuje Tabulka 14, přepsané pořadí výsledků pro jednotlivé detektory 

obsahuje Tabulka 15. Z těchto tabulek vyplývá, že s největšího amplitudového rozsahu ve 

výsledku dosáhl detektor BSCD, nejmenšího naopak detektor využívající derivaci průběhu. 

Časový posun byl měřen opět na základě podobnosti výsledků – měřil se časový posun 

minimální a maximální hodnoty odezvy za bodem detekovaného počátku.  

Tabulka 16 a 17 obsahují pořadí minim a maxim ve výsledcích pro jednotlivé kanály. 

Pokud detektor detekoval počátek vlny dříve, než jiný, znamená to posun výsledného průběhu 

směrem doprava.  Z těchto tabulek lze vyvodit, že metody prahování a BSCD detekují počátek 

EMG vlny v signálové obálce později, než zbylé detektory. Naopak detekování počátku pomocí 

derivace průběhu vykazuje tendenci detekovat EMG vlnu již v jejím raném počátku nebo dříve, 

což ale může mít za následek posun odezvy i před detekovaný svalový záškub, jelikož vlny 

v energetické obálce jsou rozmazány vlivem filtrace a předzpracováním signálu, čímž se do 

výsledků zanesl tento časový posun. 
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Obr. 17: Porovnání výsledků backaveragingu pro různé detekční metody 

 

Obr. 18: Porovnání výsledků backaveragingu pro různé detekční metody 
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Obr. 19: Porovnání výsledků backaveragingu pro různé detekční metody 

 

Obr. 20: Porovnání výsledků backaveragingu pro různé detekční metody 
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Obr. 21: Porovnání výsledků backaveragingu pro různé detekční metody 

 

 

Tabulky výsledků – pro přehlednost je místo názvu příslušného detektoru použito číselné 

označení podle následujícího klíče: 

1 - Detekce prahováním 

2 - Detekce pomocí tečny vlny 

3 - Detekce pomocí derivace průběhu 

4 - BSCD  

5 - Detekce pomocí trojúhelníkové metody 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 14) Rozsah amplitud odezev výsledků 

  Rozsahy amplitud odezvy 

  1 2 3 4 5 

TP10 3,341 3,7639 3,3909 4,1266 3,9963 

T4 1,8874 2,1418 1,8875 2,7875 2,4671 

FC6 5,8108 6,0631 5,6687 6,8617 6,5374 

C6 4,1568 4,4535 4,1101 4,9625 4,7665 

CP6 2,9892 3,113 2,9551 3,2299 3,3351 

suma 18,1852 19,5353 18,0123 21,9682 21,1024 
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Tabulka 15) Pořadí rozsahu amplitud jednotlivých výsledků 

 

 

 

 

 

Tabulka 16) a Tabulka 17) Pořadí minimálních a maximálních hodnot odezev výsledků 

 

4.6 Signály se vzorkovací frekvencí 1000 Hz 

Po navržení metod a jejich aplikování na signály se vzorkovací frekvencí 200 Hz jsem 

měl k dispozici nové signály stejného pacienta, naměřené několik měsíců po první sadě signálů, 

tentokrát však s větší vzorkovací frekvencí, konkrétně 1000 Hz v 36-ti kanálovém EEG záznamu 

v systému 10-10. Na těchto signálech jsem mohl dodatečně vyzkoušet prezentované metody, a 

zjistit výhody a nevýhody dvou různých vzorkovacích frekvencí.  

 

4.6.1 Signálová obálka 

Stejně jako u zpracování záznamů s vzorkovací frekvencí 200 Hz i zde bylo vytvořeno 

několik různých obálek. Teoreticky lze s vyšší vzorkovací frekvencí očekávat lepší zachycení a 

rozlišení EMG signálu ve frekvenčním spektru. Na Obr. 22 jsou porovnány dvě signálové obálky 

(jejich vybraná část) – v obrázku nahoře je energetická obálka v časové oblasti vytvořená 

z jednoho kanálu, v obrázku dole je energetická obálka vytvořená z frekvenční analýzy signálu. 

Je vidět, že obálka ve frekvenční oblasti lépe rozlišuje jednotlivé události, a dává ostřejší špičky. 

Kromě těchto dvou obálek byly opět vytvořeny průměrná energetická obálka z více kanálů 

Kanál Pořadí rozsahu amplitud (max->min) 

TP10 4 5 2 3 1 

T4 4 5 2 3 1 

FC6 4 5 2 1 3 

C6 4 5 2 1 6 

CP6 5 4 2 1 3 

 Kanál Pořadí maxim 

TP10 4 1 2 5 3 

T4  1 4 2 5 3 

FC6  4 1 2 5 3 

C6  4 1 2 5 3 

CP6  1 4 2 5 3 

 Kanál pořadí minim 

TP10  4 1 2 5 3 

T4  4 1 2 5 3 

FC6  4 1 2 5 3 

C6  4 1 2 5 3 

CP6  4 1 2 5 3 
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obsahujících EMG aktivitu, Hilbertova obálky pro jeden kanál, průměrná Hilbertova obálka 

z více kanálů, a obálka vytvořená lineární projekcí, které byly porovnány v rámci statistické 

analýzy v následující kapitole. 

 

Obr. 22: Porovnání signálových obálek při Fs = 1000 Hz 

4.6.2 Koherenční analýza 

Výsledek koherenční analýzy lze vidět na Obr. 23. Průběh je vytvořen průměrem 

z koherenční analýzy všech možných dvojic kanálů, které obsahovali EMG aktivitu, a bylo 

z nich možné vytvářet průměrné detekční signálové obálky. Stejně jako v kapitole 4.1.1 i zde je 

patrná společná složka v oblasti frekvence 10 Hz, která odpovídá mozkové alfa-aktivitě. I 

v tomto případě je znatelný nárůst koherence od frekvence přibližně 25 Hz, která může souviset 

s EMG aktivitou postiženého svalu. V tomto případě však koherence od frekvence 25 Hz 

dosahuje téměř poloviční amplitudy, než jaká byla vypočítána u signálů se vzorkovací frekvencí 

200 Hz. Vliv filtračního pásma na výsledek detekční metody je rozebrán v následujících 

kapitolách. 
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Obr. 23: Výsledek koherenční analýzy vybraných EEG janálů obsahujících EMG aktivitu 

4.6.3 Porovnání detekčních obálek a prahových metod 

Pro prahování opět sloužily dva konstantní prahy – medián a průměrná hodnota, a 

dynamické prahy - práh vytvořený nelineární filtrací se zvoleným decimačním koeficientem d=8 

a práh filtrací signálu dolní propustí prvního řádu. Pro zpracovávané signály byla integrační 

konstanta takového filtru přepočítána na stejnou šířku pásma, jaká byla použita při zpracování 

signálů se vzorkovací frekvencí 200 Hz - na hodnotu k=0,9998 při vzorkovací 

frekvenci 1000 Hz. Pro ověření vhodnosti prahu byly použity tři tyto dynamické prahy 

s integračními konstantami k = 0,9997, k = 0,9998 a k = 0,9999.  

 Analýza a vyhodnocení proběhlo opět na základě referenčního manuálního označování 

úseku signálu, dlouhého 492 s, ve kterém bylo označeno 148 svalových záškubů. Metodika 

určování správných a falešných detekcí je popsána v kapitole 4.2, s rozdílem kritéria 

tolerančního pásma, které bylo zvětšeno na 500 vzorků. 

Následující tabulky 18 - 23 ukazují výsledky detekcí pro různé obálky a detekční prahy, 

signály byly filtrovány pouze filtrem horní propust s mezní frekvencí 1 Hz. Pro přehlednost jsou 

názvy obálek zkráceny na číselné označení dle následujícího klíče: 

1 – Energetická obálka jednoho EEG kanálu 

2 – Průměrná energetická obálka z více kanálů, obsahujících EMG aktivitu 

3 – Hilbertova obálka jednoho EEG kanálu 
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4 – Průměrná Hilbertova obálka z více kanálů, obsahujících EMG aktivitu 

5 – Obálka vytvořena z lineární projekce stejných signálů jako u obálek 2 a 4 

6 – Obálka vytvořená na základě frekvenční analýzy jednoho EEG kanálu 

 

Tabulka 18: Hodnocení konstantního prahu – medián 

 

Tabulka 19: Hodnocení konstantního prahu: střední hodnota obálky 

 

 

Tabulka 20: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,997 

Konstantní práh - medián

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 40 35 108 27,03 53,33

2 57 52 91 38,51 52,29

3 77 277 71 52,03 21,75

4 93 314 55 62,84 22,85

5 84 327 64 56,76 20,44

6 35 74 113 23,65 32,11

průměr 64 180 84 43,47 33,80

Konstantní práh - střední hodnota

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 64 3 84 43,24 95,52

2 87 9 61 58,78 90,63

3 97 150 51 65,54 39,27

4 130 194 18 87,84 40,12

5 120 131 28 81,08 47,81

6 85 1 63 57,43 98,84

průměr 97 81 51 65,65 68,70

Integrátorový práh k=0.9997

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 103 54 45 69,59 65,61

2 112 44 36 75,68 71,79

3 142 460 6 95,95 23,59

4 146 484 2 98,65 23,17

5 141 442 7 95,27 24,19

6 118 68 30 79,73 63,44

průměr 127 259 21 85,81 45,30
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Tabulka 21: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,998 

 

Tabulka 22: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,999 

 

Tabulka 23: Hodnocení prahu vytvořeného nelineární filtrací 

 

4.6.4 Vliv filtračního pásma na výsledek detekování prahováním obálky 

V tabulky 24-29 jsou výsledky detekce jednotlivých kombinací detekčních obálek a 

použitých prahovacích metod pro vstupní signály filtrované horní propustí s mezní frekvencí 

25 Hz. 

Integrátorový práh k=0.9998

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 100 36 48 67,57 73,53

2 106 29 42 71,62 78,52

3 138 386 10 93,24 26,34

4 144 343 4 97,30 29,57

5 140 248 8 94,59 36,08

6 108 55 40 72,97 66,26

průměr 123 183 25 82,88 51,72

Integrátorový práh k=0.9999

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 95 13 53 64,19 87,96

2 100 24 48 67,57 80,65

3 128 319 20 86,49 28,64

4 140 276 8 94,59 33,65

5 136 184 12 91,89 42,50

6 103 27 45 69,59 79,23

průměr 117 141 31 79,05 58,77

Práh nelineární filtrací

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 103 143 45 69,59 41,87

2 105 128 43 70,95 45,06

3 134 627 14 90,54 17,61

4 136 566 12 91,89 19,37

5 143 681 5 96,62 17,35

6 105 190 43 70,95 35,59

průměr 121 389 27 81,76 29,48
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Tabulka 24: Hodnocení konstantního prahu – medián 

 

 

Tabulka 25: Hodnocení konstantního prahu: střední hodnota obálky 

 

 

Tabulka 26: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,997 

Konstantní práh - medián

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 42 28 106 28,38 60,00

2 52 24 96 35,14 68,42

3 78 212 70 52,70 26,90

4 90 177 58 60,81 33,71

5 88 284 60 59,46 23,66

6 35 74 113 23,65 32,11

průměr 64 133 84 43,36 40,80

Konstantní práh - střední hodnota

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 63 4 85 42,57 94,03

2 90 2 58 60,81 97,83

3 95 135 53 64,19 41,30

4 120 127 28 81,08 48,58

5 122 132 26 82,43 48,03

6 85 1 63 57,43 98,84

průměr 96 67 52 64,75 71,44

Integrátorový práh k=0.9997

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 104 39 44 70,27 72,73

2 112 17 36 75,68 86,82

3 141 402 7 95,27 25,97

4 146 283 2 98,65 34,03

5 141 274 7 95,27 33,98

6 118 68 30 79,73 63,44

průměr 127 181 21 85,81 52,83
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Tabulka 27: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,998 

 

 

Tabulka 28: Hodnocení integrátorového prahu s k=0,999 

 

 

Tabulka 29: Hodnocení prahu vytvořeného nelineární filtrací 

 

Integrátorový práh k=0.9998

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 101 23 47 68,24 81,45

2 105 11 43 70,95 90,52

3 140 319 8 94,59 30,50

4 139 206 9 93,92 40,29

5 141 211 7 95,27 40,06

6 108 55 40 72,97 66,26

průměr 122 138 26 82,66 58,18

Integrátorový práh k=0.9999

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 92 14 56 62,16 86,79

2 98 8 50 66,22 92,45

3 128 251 20 86,49 33,77

4 131 164 17 88,51 44,41

5 139 161 9 93,92 46,33

6 103 27 45 69,59 79,23

průměr 115 104 33 77,82 63,83

Práh nelineární filtrací

obálka TP FP FN
sensitivita

 [%]

selektivita

[%]

1 104 128 44 70,27 44,83

2 109 125 39 73,65 46,58

3 133 602 15 89,86 18,10

4 129 551 19 87,16 18,97

5 142 679 6 95,95 17,30

6 105 187 43 70,95 35,96

průměr 120 379 28 81,31 30,29
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4.6.5 Vyhodnocení analýzy detekce prahováním  

Výsledky statistické analýzy uvedené v předchozí kapitole byly vyhodnoceny stejným 

způsobem jako v kapitole 4.2.3 – tedy s větší váhou přikládanou výsledné selektivitě. Dodané 

signály s vzorkovací frekvencí 1000 Hz jsou podstatně delší, a obsahují větší množství EMG 

událostí, které lze průměrovat, proto neoznačení záškubu je přijatelnější riziko než falešné 

detekce.  

U signálů filtrovaných horní propustí s mezní frekvencí 1 Hz pro odstranění pomalých 

vln vyšla největší selektivita v případě kombinace konstantního prahu střední hodnoty s obálkou 

vytvořenou ve frekvenční oblasti. Selektivita v tomto případě dosahuje 98,8% a senzitivita 

57,43%. Při filtrování vstupních signálů horní propustí s mezní frekvencí 25 Hz se výsledek 

detekce v tomto případě nezměnil a dosahuje stejných hodnot selektivity i senzitivity. V případě 

jiných variant kombinací mělo filtrování signálů přínos především v selektivitě, která se 

v průměru ve všech případech zvýšila o přibližně 3-7%, zatímco senzitivita se měnila jen v řádu 

desetin procenta, v čemž se výsledky vlivu filtrace liší od předchozích signálů, kde se filtrace 

projevila minimálně. Nejhorších výsledků u těchto signálů dosahovaly obálky v kombinaci 

s prahem vytvořeným nelineární filtrací, kde se sice průměrná senzititvita pohybovala kolem 

80% ale selektivita dosahovala pouze hodnot kolem 30%, což znamená, že mimo velkého 

množství správných detekcích bylo ve výsledku i velké množství falešných detekcí.  

 

 

4.6.6 Backaveraging 

Výsledky zpětného průměrování zpracované části signálu jsou i pro tyto signály 

porovnány v několika frekvenčních pásmech. Na Obr. 24 je výsledek zpětného průměrování 

s použitým detektorem počátků EMG událostí BSCD. Průměrováno bylo 1551 událostí ze 36-

kanálového  záznamu dlouhého 137 minut. Tabulka 30 obsahuje výpočty rozložení energie ve 

frekvenčních pásmech 0-15 Hz, 15-30 Hz, 30-500 Hz a nefiltrovaných výsledků. Z této analýzy 

byl vyřazen kanál obsahující záznam EKG, aby nezkresloval celkovou sumu energie. Největší 

množství energie připadá opět na nejnižší frekvenční pásmo. Oproti signálům se vzrokovací 

frekvencí 200 Hz však můžeme vidět rozdíl ve vyšších frekvenčních pásmech – 12% celkové 

energie leží v pásmu 15-30 Hz, a téměř 29% celkové energie v pásmu 30-500Hz. Přepis mezi 

číslem kanálu EEG a jeho zapojení v systému elektrod obsahuje Tabulka 2 v příloza A. 
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Obr. 24: Výsledky backaveragingu v různých frekvenčních pásmech, použitá metoda detekce BSCD 
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Tabulka 30: Rozložení energie výsledku průměrování v různých frekvenčních spektrech 

 

 

kanál \ fr. Pásmo Bez filtrace 0 - 15 Hz 15 - 30 Hz 30 - 500 Hz

1 350,0 276,6 26,0 38,6

2 364,7 280,2 33,0 43,4

3 129,1 49,2 29,3 42,5

4 61,0 27,5 15,1 13,4

5 58,5 26,1 12,0 14,8

6 141,8 102,1 17,7 15,8

7 146,9 58,1 33,1 45,0

8 239,4 52,6 40,5 120,3

9 48,3 30,5 8,7 6,3

10 54,6 27,6 12,3 9,5

11 34,8 12,8 7,5 10,8

12 113,1 21,9 25,0 55,8

13 878,9 150,9 153,6 508,0

14 81,6 59,6 10,3 7,1

15 53,2 36,7 7,6 7,1

16 51,0 17,2 8,8 18,8

17 499,9 37,6 110,6 300,3

18 251,6 85,7 47,0 96,8

19 221,4 69,4 40,3 94,0

20 154,1 83,0 27,3 33,8

21 499,2 81,0 58,5 308,6

22 8542,0 3135,7 1467,1 3504,0

23 136,8 74,8 21,4 33,3

24 191,4 122,2 26,5 32,0

25 203,8 61,2 36,4 92,4

26 6865,9 6017,9 224,2 593,0

27 168,7 93,6 23,8 42,3

29 103,3 56,7 15,1 24,0

30 90,2 31,8 16,0 32,5

31 167,5 30,0 34,6 85,9

32 809,1 740,5 23,2 42,2

33 77,8 35,5 16,9 16,5

34 81,0 29,0 17,1 26,9

35 150,1 31,5 26,7 77,4

36 1779,1 1051,4 167,1 492,9

suma 23799,9 13098,3 2840,6 6886,2

Energie výsledků v různých frekvenčních pásmech [uV2]
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4.7 Porovnání výsledků různých detekčních metod 

Na Obr. 25 - Obr. 28 jsou vybrány výsledky zpětného průměrování pěti detekčních metod 

popsaných v kapitolách 3.2 a 3.3 pro čtyři různé kanály EEG. Z výsledků lze vidět rychlou vlnu 

v oblasti detekce počátku EMG aktivity při použití detektoru BSCD. V případě EEG kanálu 22 

se jedná o svalovou odezvu. Použitím ostatních metod však nebylo dosaženo podobných 

výsledků – v nich jsou viditelné jen pomalejší vlny, začínající přibližně půl sekundy po 

detekované události. Z výsledků lze usoudit, že  všechny detekční metody kromě BSCD nejsou 

dostatečně konzistentní při průměrování signálů se vzorkovací frekvencí 1000 Hz, protože 

rychlejší změny se důsledkem rozptylu určení počátku EMG aktivity po zprůměrování 

neprojevily. 

 

Obr. 25: Porovnání výsledků kanálu EEG č.13 pro 5 různých detekčních metod (zkratky: thr=threshold, tng=tečna 

vlny, der=prah. derivace,  bscd = bscd, tri = trojuhelnikova metoda 
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Obr. 26: Porovnání výsledků kanálu EEG č.22 pro 5 různých detekčních metod (zkratky: thr=threshold, tng=tečna 

vlny, der=prah. derivace,  bscd = bscd, tri = trojuhelnikova metoda 

 

Obr. 27: Porovnání výsledků kanálu EEG č.26 pro 5 různých detekčních metod (zkratky: thr=threshold, tng=tečna 

vlny, der=prah. derivace,  bscd = bscd, tri = trojuhelnikova metoda 



 

56 

 

 

Obr. 28: Porovnání výsledků kanálu EEG č.36 pro 5 různých detekčních metod (zkratky: thr=threshold, tng=tečna 

vlny, der=prah. derivace,  bscd = bscd, tri = trojuhelnikova metoda 

 

Obr. 29: Detail výsledku s použitím detektoru BSCD pro čtyři kanály EEG 
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5. Závěr 

Tato práce se věnuje zpracování biologických signálů za použití techniky backaveraging 

(zpětné průměrování). Technika se používá při vyšetřování pacientů trpících neurologickými 

poruchami, které se projevují mimovolními krátkými myoklonickými záškuby svalů.  

 EEG backaveraging pracuje se dvěma typy naměřených signálů – EEG a EMG. Většinou 

jsou tyto signály měřeny odděleně, a signál ze svalové aktivity lze použít k zpětnému 

průměrování v reálném čase při vyšetřování pacienta. Velké množství případových studií 

využívá tuto techniku při mimovolných svalových záškubech mimo oblast hlavy. Někteří 

pacienti však trpí svalovými záškuby ve faciální oblasti, v takovém případě EEG signál obsahuje 

artefakty svalové aktivity. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti použití techniky zpětného 

průměrování v takových případech, navrhnout metody zpracování signálu, které povedou 

k detekci EMG aktivity, jejích počátků, a použití této techniky na signály reálného pacienta. 

Pro detekci EMG aktivity bylo navrženo vytvoření několika detekčních obálek signálu a 

prahovacích metod. Signálem z postiženého svalu bylo ovlivněno několik elektrod ve stejné 

oblasti, proto zde bylo možné při vytváření detekčních obálek využít informaci o EMG 

z několika kanálů. Z detekčních signálů jsou navrženy obálka v časové oblasti, průměrná 

energetická obálka z několika kanálů obsahujících EMG artefakty z postiženého svalu, obálka 

vytvořená lineární projekcí modelu získaného pomocí PCA analýzy několika kanálů, Hilbertova 

obálka, průměrná Hilbertova obálka z několika kanálů, a obálka využívající vlastnosti EMG 

aktivity ve frekvenční oblasti. Prahování bylo porovnáno pro konstantní prahy – medián a střední 

hodnotu detekčního signálu, a několik dynamických prahů vytvořených nelineární filtrací nebo 

filtrací dolní propustí dynamické obálky. Všechny kombinace detekčních obálek a prahovacích 

mechanismů byly statisticky vyhodnoceny na základě referenční manuální detekce. Pro zpětné 

průměrování je důležité mít co nejmenší počet falešných detekcí, které by způsobovaly rozptyl 

výsledku, proto byla větší váha při vyhodnocování dána selektivitě detekcí. U signálů se 

vzorkovací frekvencí 200 Hz měla nejlepší selektivitu metoda prahování průměrné Hilbertovy 

obálky z několika kanálů s prahem vytvořeným filtrem dolní propustí s integrační konstantou 

k=0,999. Filtrace vstupních signálů způsobila rozdíly v jednotlivých metodách pouze v řádu 
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desetin - jednotek  procent. U signálů se vzorkovací frekvencí 1000 Hz vykázala vysokou 

selektivitu metoda prahování konstantním prahem střední hodnoty obálky vytvořené frekvenční 

analýzou signálu. Filtrace vstupních signálů u této metody neměla vliv na výsledek, ale u 

ostatních metod došlo k navýšení selektivity o jednotky procent při zachování stejné senzitivity. 

Pro použití techniky zpětného průměrování bylo důležité určit především počátek svalové 

aktivity, aby mohla být ve výsledku pozorována předcházející mozková aktivita, a to s ohledem 

na co největší konzistentnost a robustnost detekce v rámci celého signálu. K tomu bylo použito 

několik různých detektorů, které měly za úkol zpřesnit informaci získanou pomocí prahování 

obálky.  

U signálů se vzorkovací frekvencí 200 Hz byl porovnán časový posun jednotlivých 

detektorů, a rozpětí amplitudy viditelné odezvy v signálu. Čím konzistentněji detektor určuje 

počátek, tím větší je amplitudový rozptyl výsledného signálu, protože dochází k menšímu 

rozptýlení v rámci průměrování. Z použitých detekčních metod dosahoval největší amplitudy 

detektor BSCD a detekce pomocí trojúhelníkové metody. Tyto dvě detekce se však lišily 

z hlediska časového posunu. Detektor BSCD určoval moment počátku EMG aktivity přesněji 

než trojúhelníková metoda. Časový posun výsledku těchto dvou detektorů nevadí při zpětném 

průměrování, pokud se provede korekce. Vzhledem k tomu, že EMG signál je obsažen 

v průměrovaném EEG signálu, lze ve výsledku průměrování pozorovat také svalovou odezvu, 

podle které je možné se orientovat v jiných kanálech EEG záznamu. Porovnání mělo také ukázat, 

jestli je detektor dostatečně konzistentní v určování počátku, což se ukázalo na podobných 

výsledných průbězích u všech detektorů. Při zpracování signálů se vzorkovací frekvencí 1000 Hz 

bylo možné pozorovat EMG odezvu pouze při zpřesnění detekce počátku EMG aktivity 

detektorem BSCD. Ostatní detektory dokázaly zachytit pouze pomalejší odezvy. U výsledků 

zpětného průměrování těchto signálů byla také naměřena větší energie ve frekvenčním pásmu 

30-500 Hz, což znamená, že u signálů se vzorkovací frekvencí 200 Hz nemohla být tato 

informace zcela obsažena. Z tohoto zjištění vyplývá důležitost volby vzorkovací frekvence při 

měření signálů určených pro použití techniky zpětného průměrování v podobných případech. 

Vyhodnocení výsledků z neurologického hlediska bylo konzultováno s lékaři - analýza signálů 

této pacientky neukázala přítomnost případného premyoklonického spiku v žádném kanálu EEG 

signálu. Další aplikace metody zpětného průměrování v případech pacientů trpících záškuby ve 

faciální oblasti jsou uvedeny v příloze B. 

Do budoucna je možné při analýze EEG signálů pomocí techniky zpětného průměrování 

vyzkoušet další metody detekce EMG aktivity a jejích počátků, např. zpracováním signálů ve 
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frekvenční oblasti, kde bylo s vyšší vzorkovací frekvencí signálů dosaženo lepších výsledků 

s prezentovanými metodami, použitím detektorů využívajících různých autoregresních modelů 

(viz [4]) nebo rozšíření detekční metody o klasifikaci záškubů s podobnými vlastnostmi do 

skupin a vyhodnocení vlivu jednotlivých metod detekce na výsledek. Optimalizací časové 

náročnosti postupu detekce by se dala metoda zpětného průměrování použít pro vyhodnocování 

přímo při vyšetřování pacienta, jako je již dnes používáno v některých případech nahrávání 

EMG záznamu ze svalu, který neovlivňuje záznam EEG. 

Část této práce byla Prezentována na konferenci POSTER 2013, vědecký článek pro tuto 

konferenci je v příloze C. 
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Příloha A 

Kazuistika pacienta a tabulky obsahující přepis značení EEG 

kanálů pro použité signály 

Tabulka 1: Signály pacientky nahrané se vzorkovací frekvencí 200 Hz, 32-kanálové zapojení: 

 

 

Tabulka 2: Signály pacientky nahrané se vzorkovací frekvencí 1000Hz, 36-kanálové zapojení 

 

 

kanál EEG kanál EEG kanál EEG

1  "Fp1-G19", 12  "T4-G19", 23 "T10-G19",

2 "Fp2-G19", 13  "T5-G19", 24 "FC5-G19",

3 "F7-G19", 14  "P3-G19", 25  "C5-G19",

4 "F3-G19", 15 "Pz-G19", 26 "CP5-G19",

5  "Fz-G19", 16 "P4-G19", 27  "FC6-G19",

6  "F4-G19", 17  "T6-G19", 28 "C6-G19",

7  "F8-G19", 18  "O1-G19", 29 "CP6-G19",

8 "T3-G19", 19  "O2-G19", 30 "TP9-G19",

9  "C3-G19", 20  "F9-G19", 31 "TP10-G19",

10 "Cz-G19", 21 "T9-G19", 32  „ECG1-ECG2“

11  "C4-G19", 22 "F10-G19", - -

kanál EEG kanál EEG kanál EEG

1 'EEG Fp1-AVE' 13 'EEG T5-AVE' 25 'EEG T10-AVE'

2 'EEG Fp2-AVE' 14 'EEG P3-AVE' 26 'EEG P10-AVE'

3 'EEG F7-AVE' 15 'EEG Pz-AVE' 27 'EEG T2-AVE'

4 'EEG F3-AVE' 16 'EEG P4-AVE' 28 'ECG_R-ECG L'

5 'EEG Fz-AVE' 17 'EEG T6-AVE' 29 'EEG FC5-AVE'

6 'EEG F4-AVE' 18 'EEG O1-AVE' 30 'EEG C5-AVE'

7 'EEG F8-AVE' 19 'EEG O2-AVE' 31 'EEG CP5-AVE'

8 'EEG T3-AVE' 20 'EEG F9-AVE' 32 'EEG TP9-AVE'

9 'EEG C3-AVE' 21 'EEG T9-AVE' 33 'EEG FC6-AVE'

10 'EEG Cz-AVE' 22 'EEG P9-AVE' 34 'EEG C6-AVE'

11 'EEG C4-AVE' 23 'EEG T1-AVE' 35 'EEG CP6-AVE'

12 'EEG T4-AVE' 24 'EEG F10-AVE' 36 'EEG TP10-AVE'



 

63 

 

Kazuistika pacienta 

Jedná o pacientku, která má téměř trvale záškuby v levé polovině obličeje. V EEG 

záznamu v příslušné oblasti není znatelná žádná aktivita, která by pomohla určit diagnózu (okolo 

elektrody C6 = vpravo). Pokud by se podařilo „zpětně zprůměrovat“ signál z této oblasti, je 

možné, že by výsledky mohly příinést více informací. Jde o to najít nějaký mechanismus, který 

bude schopen určit začátky svalových artefaktů (hlavně elektroda TP9) a podle těchto artefaktů 

přes sebe načítat 1-2 sec předcházejících úseků z elektrod C6, FC6, CP6, C4, T4 a F8. Na 

přiloženm obrázku je rozmístění elektrod při měření s označením míst zájmu. 
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Příloha B 

Použití techniky backaveraging u dalších pacientů 

1. Úvod 

Technika backaveraging byla použita na sérii dodaných signálů tří pacientů, u nichž byl 

diagnostikován faciální hemispazmus. EMG záškuby byly součástí EEG signálů. V těchto 

případech se však u některých pacientů vyskytovaly kromě krátkých záškubů také delší svalové 

tony, trvající až několik minut. Z důvodu rozdílných vlastností zaznamenaných EMG událostí 

byly detekce v signálech označeny manuálně, jen v některých případech automaticky (uvedeno u 

konkrétního pacienta). Počátek byl v některých uvedených případech zpřesněn pomocí BSCD 

nebo trojúhelníkovou metodou. S takto získanými detekcemi bylo provedeno zpětné 

průměrování. Výsledky jednotlivých pacientů jsou uvedeny dále. Předběžné výsledky 

z neurologického hlediska byly konzultovány s lékaři. Přepis značení elektro uvádí Tabulka 1 

této přílohy. 

 

 

Tabulka 1: přepis znační kanálů na elektrody 

 

 

 

1 Fp1 11 nepoužit 21 Fz

2 Fp2 12 nepoužit 22 Cz

3 F3 13 F7 23 Pz

4 F4 14 F8 24 F10

5 C3 15 T3 25 F9

6 C4 16 T4 26 T10

7 P3 17 T5 27 T9

8 P4 18 T6 28 ECG1

9 O1 19 nepoužit 29 ECG2

10 O2 20 nepoužit
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2. Pacient 1 

Signály s Fs = 200 Hz, o délce 8 min 58 s, 28 kanálů v systému  zapojení 10-10. 

V záznamu bylo označeno 17 EMG událostí, z toho 5 delších a 12 kratších. Backaveraging – 1s 

před a 1s po označené události. Výsledek zpětného průměrování je na Obr. 1 této přílohy. 

 

 

Obr. 1: Výsledek zpětného průměrování pacienta1 

Z výsledných průběhů je největší odezva v kanálu 2 a 14, kde jde o EMG odezvu. 

Výrazná aktivita předcházející EMG událostem se ve výsledku nevyskytuje. Pro techniku 

zpětného průměrování však není 17 detekovaných událostí dostačující počet. 

 

3. Pacient 2 

Signály s Fs = 200 Hz, naměřeny tři části: délka P2_1: 1: 28 min 13 s, P2_2: 49 min 05 s, 

P2_3: 1 h 49 min 44 s. EEG 28 kanálů ze systému 10-10. U všech použit backaveraging – 1s 

před a 1s po označené události. 
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a) Část 1: Označeno 25 EMG událostí. Výsledky průměrování je Obr. 2 této přílohy. 

 

Obr. 2: Výsledek zpětného průměrování pacienta 2, 1. část 

 

Ve výsledku je největší odezva v kanálech 2 a 24-25. Počet EMG událostí je 

nedostačující pro jasný závěr z techniky zpětného průměrování, i přesto je však ve 

výsledku viditelný vliv EMG záškubu. 

 

b) Část 2: Rozlišeny dva druhy EMG událostí – události v délce <1s – několik s, označeno 

20 událostí, a izolované události v délce trvání kolem 200 ms, označeno 77 událostí. Oba 

tyto druhy byly zprůměrovány zvlášť. Výsledky jsou Obr. 3 této přílohy. Vlevo jsou 

zobrazeny výsledky průměrování delších událostí, vpravo pak izolovaných událostí. 
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Obr. 3: Výsledek zpětného průměrování pacienta 2, 2. část 

 

V případě delších událostí nelze kvůli malému počtu vzorků rozhodnout o 

neurologických vlastnostech signálů. Prokázalo se, že na použití techniky zpětného 

průměrování je 20 událostí málo. U izolovaných událostí je největší odezva na kanálech 1 

a 2, dále 13, 14 a 24, 25. Všechny tyo elektrody leží ve frontální nebo frontopolární 

oblasti, a odezvy jsou původu svalové aktivity. Žádná neurologicky významná 

předcházející aktivita se u těchto artefaktů neobjevila. Důležitá je však odezva 

následovaná po události v dalších kanálech, které byly vzdáleny od EMG události. Zde 

jde pravděpodobně o neurologickou odezvu na svalový záškub. Pro další zkoumání této 

aktivity je zapotřebí naměřit nové signály s vyšší vzorkovací frekvencí. 
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c) Část 3: Třetí část signálu obsahovala 7 min dlouhý úsek, kde se vyskytovaly rychle po 

sobě následující krátké svalové záškuby. Ty byly detekovány automaticky, se zpřesněním 

metody trojúhelníkovou metodou. Protože záškuby následovaly rychle za sebou, mohly 

by odezvy být ovlivněné těmito v krátkém čase předcházejícími nebo následujícími 

záškuby. Proto jsou na Obr. 4 této přílohy zobrazeny výsledky dva, vlevo je výsledek 

průměrování, kde byla dána podmínka vzdálenosti záškubu od předcházejícího v délce 

0,5 s (189 událostí), ve výsledku vpravo pak byla tato podmínka upravena na 1s (129 

událostí). Průměrováno bylo 1 s před EMG detekci EMG a 1s za detekci. 

 

Obr. 4: Výsledek zpětného průměrování pacienta 2, 3. část 

 

  Odezva předcházející detekci záškubu se zmenšila, avšak zcela 

nevymizela. Pro bližší analýzu výsledků z neurologického hlediska by bylo 

zapotřebí zpracování delšího signálu s vyšší vzorkovací frekvencí. 
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4. Pacient 3 

Signály EEG se vzorkovací frekvencí 200 Hz, rozděleny na dvě části – část první 

délky 3h 7min 28s obsahovala 70 EMG událostí, část druhá dlouhá 7h 12min 42s 

obsahovala 244 událostí. Oba výsledky vedle sebe jsou zobrazney na Obr. 5 této 

přílohy. Vlevo je první část, vpravo pak druhá část. 

 

 

 

Ve výsledku první části je nejvýraznější odezva na kanálu 14, kde po negativní vlně 

následuje pomalejší vlna pozitivní, podobě jako v kanálu 13. Ve druhé části, kde  bylo 

detekovaných událostí třikrát více jsou však průběhy trochu rozdílné. Téměř na všech 

kanálech první části je vidět předcházející pomalá vlna amplitudy v řádech jednotek uV. 

Pro diagnózu z neurologického hlediska by bylo třeba zpracování a naměření dalších 

sigálů s vyšší vzorkovací frekvencí. 



 

70 

 

5. Shrnutí 

Při zpracování těchto signálů se ukázal vliv počtu detekovaných událostí, kdy lze 

ve výsledku rozpoznat EMG odezvu, ale nelze již učinit bližší závěry např. 

k předcházející aktivitě. Také po konzultaci s lékaři nelze na těchto signálech 

jednoznačně určit výsledky z neurologického hlediska, kvůli nízké vzorkovací frekvenci.  

Pro diagnostiku a upřesnění těchto výsledků budou případně naměřeny signály s vyšší 

vzorkovací frekvencí. 
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Příloha C 

Článek prezentovaný na konferenci POSTER 2013. 
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Abstract. The Jerk-locked backaveraging is the 

method for bio-signal processing used especially in the 

field of neurology and neuroscience. The goal is to find if 

there is any connection between involuntary muscle 

movements or jerks and preceding neurological activity. 

This paper summarizes the basic principles of this method  

and requirements for signals which are needed, such as 

type of signals, sampling frequency etc. One of the 

necessary prerequisity is to determine EMG bursts onsets, 

which serves as a synchronization points for the following 

averaging. Several EMG onsets detection methods are 

described also with signal preprocessing enabling EMG 

detection. All methods are applied to signals recorded from 

real patient, who suffers from involuntary muscles jerks. 

All methods are compared, designating the BSCD onset 

detection method as the best result, because of highest 

peak-to-peak amplitudes after back-averaging. The 

contribution of this paper is to show possibilities of 

backaveraging signal processing method in EEG signals, 

with usage of EMG artifacts present directly in processed 

EEG signals, serving as synchronization point. It also gives 

a comparison and evaluation of different EMG artifacts 

detection methods.  

Keywords 

EEG, EMG, backaveraging, EMG onset-detection 

7. Backaveraging 

Backaveraging is the method for biosignal processing, 

used especially in the field of neurology and neuroscience. 

It’s mostly used in cases of patients which suffer from 

involuntary muscles jerks or short lasting movements 

(myoclonic), and it focuses to find any connection between 

muscle activity and preceding neurological activity. This 

method was used in patients case studies in [1,4,5]. 

Sometimes it’s also called „Jerk-locked backaveraging“ , 

„jerk-locked averaging“ or „EEG to EMG averaging“. [1]. 

The principal of jerk-locked backaveraging is to 

suppress the noise and highlight brain activity using simple 

averaging method. To be able to use this method, there has 

to be two types of signals recorded simultaneously – EEG 

and EMG. Sometimes the signals aren’t recorded 

separately – EEG with EMG artifacts is recorded. EMG 

artifacts serve as a synchronization points. EMG onsets are 

detected and the EEG signal is then cut to many segments 

(each with one EMG jerk) which are averaged relatively to 

the EMG onset detected position. [1]. 

For backaveraging method, it‘s necessary to have 

both EEG and EMG signals recorded. For this case it’s one 

mixed signal, where EMG is in form of artifacts in EEG 

recordings. The sampling frequency has to be at least 

1kHz, because in resulting back-averaged signals only 

about 20-50ms of EEG signal preceding the EMG burst is 

examined. Otherwise EMG activity is composed from 

signals of higher frequencies (kHz), therefore it’s 

recommended to have signals in sufficient sampling 

frequency for some detection methods. Also for the best 

results of back-averaging, it’s necessary to have suitably 

long signals, counting hundreds of jerks realizations. [1]. 

In most patient cases evoked potential analysis 

(somatosenzory evoked potentials, audio or visual evoked 

potentials) is used as well, e.g. in [4]. 

 

8. Case study 

As an example for backaveraging usage there is a 

patient suffering from constant involuntary muscle jerks in 

the left facial area. This patient’s 32 channels EEG with 

EMG artifacts was recorded using sampling frequency only 

200Hz. It’s not really sufficient for serious results, but it 

can be used to demonstrate jerk-locked backaveraging 

method in signal processing. The goal is to design reliable 

method to detect EMG onsets, using EMG artifacts in 

multi-channel EEG signal recording, and then average EEG 

segments relatively to EMG bursts detected position. 

9. EMG detection 

There are several possibilities how to detect EMG 

activity in EEG signals and its onset. First of all it’s a 

manual marking of signal. This method is not very suitable 

for this case, because it’s rather inaccurate and inconsistent, 

which would lead to dispersion in averaged signals and 

lower amplitude of prospective jerk-preceding EEG spike. 

Other than manual method, there is possibility of using 

automatic EMG onset detection in frequency domain or 

time domain. 

mailto:zrustvla@fel.cvut.cz
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EMG signal is characteristic of its higher frequency 

spectrum, so it could be easily distinguished from lower 

frequency EEG signals. One possibility is to transform 

signal into spectrogram with suitable long window, and 

then sum energy throughout all frequencies. Location of 

EMG bursts can be identified as increase in this summed 

energy. Unfortunately the available signals for this case 

study has low sampling frequency, therefore frequency 

domain is not very usable. 

EMG bursts manifestation in time domain can be 

described as sudden increase in signal energy. Time 

domain EMG detection is based on creating signal 

envelope, where EMG artifacts are visible as significant 

spikes. There are few methods to create this envelope – for 

instance it can be Hilbert signal envelope, or signal energy 

envelope. This EMG detection method was used in given 

case, but signal had to be more preprocessed to achieve 

signal envelope usable for good EMG onset detection. 

9.1 Signal preprocessing 

Creating signal envelope from only one channel of 

recorded signal proved to be insufficient, because there is a 

lot of background noise, which causes EMG energy spikes 

to be not very good visible or detectable. To improve signal 

envelope quality several channels from the same location 

can be combined, because EMG artifacts were recorded at 

the same time in these channels. Before that, every channel 

was first processed separately – filtered with other 

necessary modifications, such as elimination of channel 

failures or maximums over the specified limit. 

9.1.1 Coherence analysis, signal filtering 

It is appropriate to filter all signals with high-pass 

filter to remove movement artifacts or slow drifts. Ordinary 

FIR filter with cut-off frequency around 1Hz will be 

suitable. To improve EMG spikes quality, it’s possible to 

increase  cut-off frequency of filter to suppress general 

low-frequency EEG activity. To determine adequate cut of 

frequency the coherence analysis among several recorded 

channels can be used, because all of channels have EMG 

artifacts in common, and therefore there will be significant 

coherence in the higher frequencies. 

Fig. 1: The result of coherence analysis 

As seen in Fig.1 there is increased coherence in about 

10Hz, which is most probably the alpha brain activity, and 

then from about 30Hz which corresponds with present 

EMG activity. According to this analysis all signals were 

filtered with high-pass filter using cut-off frequency 35Hz. 

9.1.2 Signal channels normalization 

To create average signal envelope of several 

combined channels, it was necessary to normalize each 

channel using median normalization – the strongest median 

of all channels was determined, and all other channels were 

gained to reach the same median. 

9.1.3 Signal envelope 

With all selected channels preprocessed, one average 

signal envelope was created using low-pass mean-average 

filter to every single channel and then average envelope 

was calculated and squared to transform output signal into 

signal energy. In Fig. 2 you can see part of signal envelope, 

where every spike represents one EMG burst in recorded 

signal. The next step is to automatically detect EMG bursts 

time positions and to determine its onset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: The part of created signal envelope 

 

9.2 Detection of EMG artifacts position 

To detect EMG bursts position from created signal 

envelope it‘s possible to use dynamic threshold method. 

For this case first-order low pass (integrator) filter was 

applied to signal envelope to get dynamic threshold. The 

integrator constant was empirically set to k=0.999 . 
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Fig. 3: The part of signal envelope with dynamic threshold 

After this approximate EMG position detection, it is 

necessary to eliminate EMG bursts that come too fast after 

first detected burst, because this close preceding burst 

would affect the result of backaveraging. It is 

recommended to skip all jerks coming in 500ms or less 

from detected burst 

9.3 EMG activity onset detection 

For back-averaging processing method it is necessary 

to determine EMG onset, to be able to find jerk preceding 

EEG activity. In order to get the best results EMG onset 

detection should be as much consistent as possible not to 

disperse the average. There are several methods to 

determine onset which are described in subsequent 

paragraphs. All following detections, except for BSCD 

method, were performed on previously created signal 

envelope, using threshold detection as approximate EMG 

burst localization. 

9.3.1 EMG onset detection using derivative 

An isoelectric segment has (theoretically) derivative 

zero (or close to zero). In contrast the wave contributes 

with a significant derivative, except around its extrema. As 

seen in Fig. 4 this detection derivates part of signal 

envelope with visible EMG peak. Then it finds a maximum 

derivatives and search to the left side for signal derivative 

falls below certain fraction of maximum (previously given 

threshold). [3]. 

 

Fig. 4: Onset detection using derivative 

9.3.2 EMG onset detection using intersection 

of tangens 

The EMG burst starting point is determined by the 

intersection of two straight lines. One of them is a tangent 

of the wave, the other is a virtual isoelectric line of signal 

before EMG burst peak – it’s set to examined signal part 

minimum. Principle can be seen in Fig. 5. [3]. 

 

Fig. 5: Onset detection using intersection with tangens 

 

9.3.3 EMG onset detection – triangle method 

The area which is determined by 3 points – one on the 

wave, the second in the isoelectric segment and the third in 

between – is the maximum if the third point is locating at 

the beginning of the wave. The first and the second point is 

determined in the part of signal envelope, and the third 

point is then find by calculating triangles area with all 

possible point between the first and the second, choosing 

the one with the largest area. The example of this method 

can be seen in Fig. 6. [3]. 

 

Fig. 6: Onset detection using triangle method 

9.3.4 EMG onset detection using BSCD 

BSCD is the abbreviation for „Bayesian step change 

point detector“. The principle of this method is to find 

amplitude changes in given signals, which will resemble 

step change. According to rate of resemblance the output 

signal is calculated. EMG bursts mean increase in 

amplitude and therefore there is significant growth of 

output amplitude. An example can be seen in Fig. 7. The 
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output signal of this function is calculated directly from 

source signal.[2]. 

 

Fig. 7: Onset detection using BSCD 

 

9.3.5 EMG onset detection comparison 

Every onset detection method detect EMG onset little 

bit differently. The most important for backaveraging is to 

detect these onsets consistently in all EMG bursts 

realizations.  

 

 Fig. 8: Onset detection using derivative 

10. Results 

With previously found EMG onset detections, it’s 

possible to use Backaveraging method on recorded EEG 

signals. As seen in previous chapter and in Fig. 8 there 

were some time differences in onset detections. The 

difficult part is to determine, which detection is closest to 

the real EMG burst start. There could be delay and signal 

dispersion added while signals were preprocessed 

(especially with MA filter).  

What is very important for good results is the 

consistency of these detections. If they are very consistent, 

the averaged output signal should be only minimally 

dispersed. Back-averaging method was applied to all 

channels of recorded EEG signals. Results were examined 

and the most significant activity was found in frequency 

band up to 15Hz. In Fig. 9 you can see back-averaging 

result example for all detection methods. As seen in Fig. 9 

all detectors give very similar averaged signals, which are 

mutually shifted in time. The referenced point in the middle 

is the point of detection used as synchronization point for 

backaveraging (time mark 500 ms). Signals were 

backaveraged 500 ms to both sides. 

 

 

 Fig. 9: Backaveraging results from FC6 electrode – one 

channel, all EMG detectors 

Detectors were compared according to their peak-to-

peak amplitude and time shift. The amplitude should be 

higher with more consistent detector, because average is 

not much dispersed. To compare averaged signals in time 

the min and max were found after detection mark – all 

signals are very similar, but precise time shift can’t be 

determined due to slight differencies. The comparison in 

time shift is therefore taken to easily detectable minima and 

maxima. The more the signal is shifted to the right in time, 

the sooner EMG spike was detected (resp. the sooner the 

mark of EMG onset was given). 

For detectors comparison signals from five electrodes 

were used – TP10, T4, FC6, C6, CP6. In Tab. 1 there are 

amplitudes (peak-to-peak) values of backaveraged signals 

for each detector. EMG onset detection using BSCD 

method gives the strongest results (the highest amplitude) 

in 4 cases of 5. On the contrary detections with threshold 

method or derivative gives the smallest amplitudes - about 

18% less in average than with BSCD detector. 

Tab. 1: Averaged signals amplitudes comparison 

As for the time shift comparison, positions of minima 

and maxima of the averaged results after detection spot 

were used, and the order was determined. In all five cases 

the minima come in the same order – BSCD method first, 

then threshold, tangens intersection, triangle and the last 
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detection using derivative. The maxima come in almost the 

same order, except for BSCD and threshold detection 

method which are in two cases switched. This comparison 

gives a view of when the EMG spike was detected – if it 

was in its early beginnings, or later (when energy of signal 

grows). Generally the BSCD and threshold methods detect 

EMG artifact later then other used methods (can be also 

seen in Fig. 8), therefore averaged results are shifted to the 

left in time, and it’s possible that some waves which came 

as response to muscle jerk are shifted almost before 

detected onset positions, where we look for possible 

preceding activity. On the other hand this conclusion is 

very uncertain and can’t be stated as it is, because used 

signals have sampling frequency only 200Hz, which is not 

very suitable for determining any activity precisely in time, 

because it gives us not very sufficient resolution in time. 

11. Conclusion 

Backaveraging signal processing method was used to 

determine, if there is any connection between involuntary 

muscle jerks and preceding brain activity. For this method, 

it is necessary to correctly detect EMG activity and its 

onset, to be able to back-average from this point. Several 

methods to detect EMG onsets were used – threshold 

detection, thresholding the derivative detection, triangle 

method, BSCD method and interception with tangent. To 

use mentioned methods, signal had to be preprocessed to 

create suitable signal envelope. Methods were then 

compared to each other in signals form 5 electrodes. It’s 

very difficult to determine which one gives the best results. 

The threshold method and BSCD detect EMG burst later 

then the other methods. On the other hand e.g. BSCD gives 

backaveraged signals with higher peak-to-peak amplitude, 

which means it is very consistent in onset detection, and 

average is not much dispersed. Unfortunately it’s not 

possible to determine, if there is any jerks-preceding EEG 

activity, because time resolution is too low due to low 

sampling frequency used in this case study. 
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