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Abstrakt 

Předložená disertační práce se zabývá metodikou vyhodnocení cirkadiálních rytmů osob 

monitorovaných systémem vzdálené domácí péče. V práci je uvedena rešerše stávajících řešení 

systémů vzdálené domácí péče, na základě níž jsou definovány požadavky zjištění cirkadiálních 

rytmů. Dále je v práci uvedena vlastní navržená metodika technického řešení monitorování 

pozice osoby v bytě, která poskytuje základní informace pro konstrukci cirkadiálních rytmů a 

jejich vyhodnocení. Práce se současně zabývá způsobem interpretace cirkadiálního rytmu tak, 

aby jej bylo možno efektivně diagnostikovat. V práci je odvozen a prezentován vlastní návrh 

interpretace cirkadiálního rytmu.  Poslední část práce se zabývá metodikou vyhodnocení 

odchylek cirkadiálního rytmu. V práci je popsána navržená vlastní metodika vyhodnocení 

založená na fuzzy logice. Jsou definovány všechny součásti fuzzy modelu a je ověřena jeho 

funkčnost a možnost aplikace pro vyhodnocení cirkadiálního rytmu. 

Klíčová slova 

systém vzdálené domácí péče, cirkadiální rytmus, monitorování pozice osoby v bytě, 

interpretace cirkadiálního rytmu, fuzzy model 

Abstract 

The thesis deals about the methodology of the evaluation of circadian rhythms of 

persons monitored by the remote home care. There are presented existing solutions of systems 

of remote home care. After that the requirements for new solution are defined to determine 

circadian rhythms. The thesis are based on own methodology for technical solution for 

monitoring the position of the person in the apartment, which provides basic information for the 

design of circadian rhythms and their evaluation. The work also deals about possibilities of 

circadian rhythm interpretation and own system of interpretation is proposed. The last section of 

thesis deals with methodology of evaluation of deviations of circadian rhythm. The thesis 

describes an own new methodology for detection of changes in circadian rhythm based on fuzzy 

logic. They are defined as all components of the fuzzy model and checked for functionality and 

the ability to evaluate applications circadian rhythm. 
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Remote Home Care System, Circadian Rhythm, Position Monitoring, Circadian 

Rhythm Interpretation, Fuzzy Model. 
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Úvod 

Telemetrické systémy vzdálené domácí péče jsou jedním z perspektivních oborů, kde se 

uplatňují nové poznatky z moderní techniky. Jsou jednou z nejdůležitějších aplikací techniky ve 

společnosti. Jejich hlavním úkolem je monitorovat a starat se o zdraví uživatele systému. Díky 

těmto systémům vzrůstá kvalita života uživatelů cílové skupiny. 

Podle zveřejněných demografických studií [1] roste průměrný věk obyvatelstva nejen 

v České republice a Evropské unii, ale také ve zbytku světa. Důsledkem toho je zvyšující se 

počet seniorů. Senioři jsou skupinou osob se zvýšenými požadavky na zdravotní péči.  

Jelikož počet pracovníků ve zdravotnictví stagnuje, a vzhledem k věkové struktuře 

populace nelze předpokládat, že by se rapidně zvýšil tak, aby byla uspokojena poptávka po 

službách domácí péče o rizikové skupiny obyvatelstva, je třeba hledat jiná řešení. Navíc se 

zvyšujícím se počtem seniorů, a tím se potenciálně zvyšujícím se počtem zdravotnického 

personálu, se budou neustále zvyšovat náklady na zdravotnickou péči o seniory. Tento stav je 

v současné době neudržitelný, a tak je nutné přemýšlet o nových řešeních využívajících domácí 

péči. Dalším hlediskem je udržení kvality života seniorů tak, aby nedocházelo pouze k jejich 

shromažďování v zařízeních starajících se o seniory, a tím docházelo k segregaci seniorů mimo 

funkční rodiny. Nabízí se  využití technického pokroku v lékařské technice, miniaturizace 

měřících zařízení, rozvoji telekomunikačních technologií a algoritmů pro efektivní a spolehlivé 

zpracování velkého objemu vícerozměrných dat.  

Všechny zmíněné oblasti v sobě implementují telemetrické systémy vzdálené domácí 

péče. Pomocí takových telemetrických systémů je možné sledovat aktuální biologické signály, 

jakými jsou elektrokardiografická a pletysmografická křivka, tepová a dechová frekvence, 

okysličení krve, teplota a jiné. Díky automatickému vyhodnocení takto získaných dal lze 

předejít tragickým následkům akutních onemocnění. Úskalím využití uvedených biologických 

signálů jsou obtížnosti při jejich získávání. 

 Zmíněné biologické signály však nejsou jedinými, které mohou vypovídat o aktuálním 

zdravotním stavu monitorované osoby. O zdraví a akutním zdravotním stavu mohou vypovídat i 

změny cirkadiálního rytmu monitorované osoby. Cirkadiální rytmus je přibližně jednodenní 

rytmus. Tento rytmus lze pozorovat jak na úrovni mikroskopické, tak na úrovni makroskopické. 

Za mikroskopické změny považujeme cyklické změny na úrovni buněk, tkání, organismu a 

fyziologických změn v organismu. Cirkadiálním rytmem v makroskopickém měřítku 

považujeme změny ve spánkových cyklech, změny pohybové aktivity a změny chování 

monitorované osoby. 

Každý člověk má svůj vlastní cirkadiální rytmus, který je v různých stádiích a etapách 

života ovlivňován mnoha různými vlivy. Senioři a jiné jinak zdravotně znevýhodněné osoby 

mívají cirkadiální rytmy mnohem pravidelnější, než zbytek populace. V případě efektivního 

způsobu zjišťování cirkadiálních rytmů, jejich interpretaci a následné detekci odchylek a 

abnormalit je možné usoudit nejen na akutní zdravotní problémy sledované osoby, ale také na 

dlouhodobé pozvolna projevující se změny rytmů reflektujících na rozvoj chronických více či 

méně závažných onemocnění.   
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1. Systémy vzdálené domácí péče 

Telemedicína je definována jako „využití audio, video a jiných telekomunikačních 

technologií pro přenos informací a dat relevantních pro určení diagnózy a léčby nebo poskytnutí 

zdravotní péče anebo k umožnění vzdálené lékařské pomoci osobám mimo dosah systému 

lékařské péče.“[2] 

V původním významu byla telemedicína chápána spíše ve smyslu telekonferencí nebo 

videokonferencí pro konzultaci zdravotního stavu pacienta odborníky z různých částí světa. 

S rozvojem informačních, telekomunikačních technologií a internetu je dnes telemedicína 

chápána nejen jako prostředek konzultace léčby, ale také jako prostředek k léčbě samotné. 

Příkladem mohou být robotické operační systémy. Další významnou oblastí je využití 

prostředků telemedicíny k prevenci. Do této oblasti spadají všechny aplikace, jejichž úkolem je 

monitorování zdravotního stavu monitorované osoby mimo zdravotnická zařízení. Příkladem 

jsou aplikace v oblastech sportovního lékařství a systémy vzdálené péče o znevýhodněné osoby 

a rizikové skupiny obyvatelstva.  

Domácí péče je zvláštní formou zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péče, která je 

poskytovaná kvalifikovanými zdravotníky v domě pacienta. Jedná se o vyžádanou formu 

zdravotní péče. Kvalifikovaní pracovníci domácí péče nejen docházejí za pacientem domů a 

pečují o něj na základě indikace lékaře, ale zejména pomáhají pacientům v krizových situacích. 

Proto je pacient neustále kontinuálně monitorován. Tento princip lze aplikovat jak u pacientů, 

kteří vyžadují pouze krátkodobou péči v rekonvalescenci po akutních operačních výkonech či 

úrazech, tak u chronicky nemocných osamělých starších lidí, kde je často poskytována domácí 

péče i několik let. Poté je nutné rozšířit péči i o služby vzdáleného monitorování. 

V systémech vzdálené domácí péče je sledovanou osobou pacient s chronickým 

onemocněním, senior, anebo jinak zdravotně znevýhodněná osoba. Pacient obývá speciální dům 

resp. byt, kde je nainstalován speciální monitorovací systém, který nepřetržitě sleduje uživatele 

bytu. Monitorovací systém musí zabránit nebo včasně informovat obyvatele a pověřenou osobu 

o vzniklém nebezpečí anebo akutním zdravotním problému. Úkolem systému je ve většině 

případů akutního zdravotního problému přivolat pomoc, odpovědného pracovníka, který 

efektivně a bezodkladně zasáhne.  

Systémy vzdálené domácí péče jsou v současné době předmětem velkého zájmu 

výzkumných pracovišť a firem v různých částech světa. Rozvoj v oblasti je podporován 

národními i nadnárodními granty. 

 První teoretické návrhy vzdálené domácí péče se datují do osmdesátých let dvacátého 

století, kdy byly nejprve orientovány do oblasti rehabilitace. Až s rozvojem informačních 

technologií v devadesátých letech se systémy vzdálené domácí péče orientují na monitorování 

zdravotního stavu pacienta. Mezi prvními, kdo tuto ideu patentoval, byli Alyfuku Kiyoshi a 

Hiruta Yoshiki v US patentu číslo 5410471[3].  
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1.1 Analýza potřeby systémů vzdálené domácí péče 

Během druhé poloviny 20. století se podstatně prohloubilo populační stárnutí 

obyvatelstva Evropy mimo Rusko. Absolutní počet seniorů starších 65 let se více než 

zdvojnásobil ze 46 mil. v roce 1950 na 112 mil. v roce 2000 a jejich podíl v celkové populaci se 

zvýšil z 8% na 14%. V následujících padesáti letech bude stárnutí obyvatelstva dominantním 

demografickým procesem Evropy. Evropa je v současnosti demograficky nejstarším regionem 

světa a podle populačních prognóz OSN (revize z roku 2000, střední varianta) si tuto pozici 

udrží i nadále.  

 

 

Obr. 1.1 Podíl osob starších 65 let v populaci 

 

Zejména po roce 2030 se její prvenství ještě podstatně zvýrazní. 

V rámci mírného poklesu celkového počtu obyvatelstva budou senioři ve věku nad 65 let v 

příštích padesáti letech jedinou početně rostoucí věkovou skupinou. Počty dětí ve věku do 15 let 

i osob v produktivním věku (15 - 64 let) v tomto období v důsledku dlouhodobého setrvávání 

úhrnné plodnosti pod hranicí prosté reprodukce poklesnou o 30%, resp. 24%. Odrazí se to i v 

relativním zastoupení hlavních věkových skupin. Podíl seniorů se zdvojnásobí ze 14% na téměř 

28%, podíl dětí klesne o další 4 procentní body. Významné bude především snižování váhy 

obyvatelstva v produktivním věku (o 10 procentních bodů), které na celoevropské úrovni začne 

po roce 2015; absolutní a relativní úbytky obyvatelstva této věkové kategorie jsou vývojově 

novou fází v procesu demografického stárnutí a svědčí o jeho podstatném zintenzivnění. Již 

během příštích 15 let dojde k vyrovnání počtů dětí a seniorů a v roce 2050 lze očekávat, že v 

Evropě bude dvakrát více seniorů starších 65 let než dětí ve věku do 15 let. 

Zatímco v zemích severní a západní Evropy lze podle projekcí OSN očekávat mírné 

zpomalení procesu stárnutí, v ostatních zemích se bude podíl seniorů výrazně zvyšovat. V 

demograficky nejstarších evropských zemích jižní a střední Evropy bude podíl seniorů 

dosahovat více než 30 % z celkového počtu obyvatelstva. Česká republika s téměř 33 % osob ve 

věku nad 65 let bude podle prognózy zaujímat šestou pozici v Evropě.  
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K podobným demografickým změnám dochází ve většině částí světa například v USA, 

Číně a Japonsku. Celkově tento trend naznačuje, že do roku 2050 bude přibližně 20% světové 

populace ve věku minimálně 60 let. 

Jeden způsob, jak se vyhnout institucionalizaci seniorů (nebo alespoň ji odložit na tak 

dlouho, jak je to možné), a snížit tím náklady na zdravotní péči, je prostřednictvím nových 

technologií. Cílem je nejen nemoc vyléčit, ale také zajistit rekonvalescenci a prevenci nemocí 

ve všech fázích života. Využitím telemetrických technologií aplikovaných v oblasti vzdálené 

domácí péče můžeme zejména osobám ve starším věku zajistit lepší zdravotní péči a 

nezávislosti. [1] 

1.2 Základní struktura systémů vzdálené domácí péče 

Každý z navržených a realizovaných systémů vzdálené domácí péče je zaměřen na jinou 

oblast péče o monitorovanou osobu. Základní obecná struktura systémů vzdálené domácí péče 

je však podobná.  

Základem každého systému je soubor používaných senzorů a ovládacích prvků. Tyto 

musí splňovat nejen požadavky na přesnost měření sledovaných veličin, ale navíc kvalitativní 

požadavky v oblasti interakce s uživatelem. Dalším úskalím jsou použité ovládací prvky. Ty 

musí být navrženy bezpodmínečně s ohledem na cílovou skupinu, v tomto případě seniory. 

Uživatelská rozhraní těchto ovládacích prvků musí být přehledná, jednoduchá a svým designem 

musí vyhovovat motorických dovednostem, popř. omezením cílové skupiny uživatele. 

Komunikační spojení mezi senzory, ovládacími prvky a centrálními pracovišti, která 

zpracovávají měřením získané informace, je realizováno moderními komunikačními standardy. 

S výhodou jsou využívány bezdrátové technologie. Stavebním kamenem systému vzdálené 

domácí péče je databáze. Další části systému vzdálené domácí péče se týkají problematiky 

zpracování dat, rozhodování a poskytnutím služeb monitorovaným osobám. Právě druhy 

poskytovaných služeb monitorované osobě rozhodují o typu konkrétního systému vzdálené 

domácí péče. 
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Obr. 1.2 Základní struktura systému vzdálené domácí péče [4] 

Tuto základní strukturu systémů vzdálené domácí péče však nelze pokládat za optimální 

ve všech aplikacích. Tato struktura nezohledňuje rozdílnost využití systémů vzdálené domácí 

péče v bytě monitorované osoby a mimo něj.  

1.3 Druhy systémů vzdálené domácí péče 

Problematiku analýzy stávajícího stavu shrnuje [4]. Z analýzy je zřejmé, že systémy 

vzdálené domácí péče směřují do čtyř základních směrů.  

Prvním směrem je orientace systémů vzdálené péče do problematiky domácí 

automatizace, nebo pro zvýšení komfortu a bezpečí bydlení.  Řešení jsou vytvářeny většinou 

sítěmi, regulační a kontrolními systémy pro ovládání teploty, osvětlení, vlhkosti a podobně. 

Vznikají tak komunikační sítě domácích spotřebičů, systémů vytápění. Tyto aplikace slouží ke 

zvýšení komfortu uživatele bytu, ale i ke zvýšení jeho bezpečí. V případě rozšíření jsou schopny 

kontrolovat aktivitu jednotlivých elektrických spotřebičů a zajistit tak vyšší bezpečí pro 

uživatele bytu. Z hlediska péče o zdravotní stav monitorované osoby nejsou tyto aplikace 

významné, předcházejí však haváriím v bytě a zvyšují pohodlí uživatele. Systém však může 

poskytnout cenné informace o aktivitách monitorované osoby.  
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Druhým zaměřením jsou systémy vzdálené domácí péče, které se aktivně podílí na 

monitorování monitorované osoby. V těchto systémech jsou dlouhodobě získávány informace o 

aktuálním zdravotním stavu monitorované osoby. Základním způsobem získávání těchto 

informací je měření biologických signálů z povrchu těla pacienta. Na základě naměřených dat je 

aktuální zdravotní stav monitorované osoby vyhodnocen a v případě, že dojde ke 

zdravotnímu problému, je monitorované osobě poskytnuta bezodkladně první pomoc a lékařská 

či pečovatelská péče. Speciální podoblastí tohoto zaměření jsou systémy vzdálené domácí péče 

monitorující aktuální pozici osoby v bytě za účelem zjištění pohybové, denní aktivity a zvyků 

monitorované osoby v monitorovaném prostředí. Zjištěné hodnoty mohou být využívány 

k diagnostice pádů monitorovaných osob. Takové aplikace systémů vzdálené domácí péče jsou 

navrhovány pouze pro osamoceně žijící osoby, protože v opačném případě nemají význam. 

Mezi významné projekty v této oblasti patří PROSAFE rozborem těchto systémům zabývá 

kapitola 1.7. 

 

Třetí oblastí jsou systémy vzdálené domácí péče, které zmírňují obtíže způsobené 

zdravotním stavem nebo postižením. Tyto systémy jsou v cizojazyčné literatuře nazývány 

assistive technologies. Do této oblasti patří technologie pro osoby tělesně postižené, pro osoby 

se zrakovým postižením a osoby postižené nedoslýchavostí a hluchotou. Tato oblast většinou 

kombinuje znalosti z více oblastí techniky. Nejen elektroinženýrství, ale také stavební a strojní 

inženýrství. Příkladem jsou bezbariérové byty, invalidní vozíky s různými druhy využití (např. 

sport), pomůcky pro nedoslýchavé, pomůcky pro nevidomé a pomůcky pro osoby se sníženou 

pohyblivostí, například speciální joysticky, počítačové myši a podobně.  

 

Poslední skupinou systémů vzdálené domácí péče jsou systémy zabývající se 

terapeutickými systémy. Patří sem systémy pro domácí rehabilitaci, ve spojení s měřicí 

technikou, která kontroluje stav rehabilitace. Dále jsou to systémy domácích trenérů pro 

zdokonalení kognitivních funkcí, zlepšení kondice a podobně. Do této skupiny se řadí 

prostředky pro kontrolu užívání léčiv a prostředky pro automatické dávkování léčiv a hormonů.  
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1.4 Signály monitorované v systémech vzdálené domácí péče 

Pro stanovení správné diagnózy, určení nastalého kritického stavu a vyvolání alarmu je 

třeba, aby byly v systémech vzdálené domácí péče sledovány veškeré možné signály, které mají 

dostatečnou informační hodnotu. Na základě této podmínky jsou v systémech vzdálené domácí 

péče měřeny i veličiny, které nesouvisí přímo s aktuálním fyzickým stavem pacienta. Nejedná 

se tak pouze o systém implementující zařízení pro snímání biologických signálů. V systémech 

vzdálené domácí péče jsou monitorovány i jiné parametry, které vypovídají o aktivitě sledované 

osoby a změnách v okolním prostředí.  

Výběr sledovaných signálů musí být proveden s ohledem na pacienta a jeho anamnézu. 

Sledované signály dělíme do skupin vyznačených na následujícím obrázku. 

Systém vzdálené 

domácí péče

Monitorování 

polohy

Monitorování 

pohybu

Snímání 

biosignálů

Jiné fyzikální 

signály

 

Obr. 1.3 Rozdělení snímaných signálů 

1.4.1 Snímání biosignálů 

V systémech vzdálené domácí péče není možné sledovat všechny biosignály, které 

v současné chvíli dokážeme účinně snímat. Je proto nutné provést citlivostní analýzu výběru 

biologických signálů s ohledem na informační hodnotu signálu vzhledem k diagnóze a možným 

zdravotním problémům sledované osoby. 

Mezi nejčastěji snímané biosignály patří: pulsní křivka, elektrokardiogram, krevní tlak 

nasycení krve kyslíkem, váha, teplota popřípadě glykémie. Tyto signály se dají dělit ještě podle 

časového hlediska na: 
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Dlouhodobě kontinuálně měřené biosignály 

Důležité informace o elektrické aktivitě srdce, teplotě, nasycení krve kyslíkem mohou 

být s ohledem na metodiku měření snímané nepřetržitě.  Pro tato měření se využívá snímačů, 

které bývají často implementovány do tkanin, oděvů nebo miniaturních zařízení pro 

vyhodnocení a přenos měřených signálů. Takové senzory jsou nazývány smart senzory. Jelikož 

se jedná o měření nepřetržitá, snažíme se o co nejmenší počet takto měřených signálů. 

Nejčastěji je proto měřena elektrická aktivita srdce. Správným a efektivním zpracováním 

signálu elektrokardiogramu můžeme vypočítat nejen hodnoty pulsu, ale také například 

dechovou křivku. 

Krátkodobě měřené biosignály – on-demand 

Další z biosignálů zjišťovaných v systémech vzdálené domácí péče jsou měřeny pouze 

v daných časových okamžicích. Hlavním omezujícím důvodem těchto měření je metodika 

měření, kdy se nedají tyto veličiny zjišťovat kontinuálně s ohledem na výše zmíněná omezení 

snímačů pro systémy vzdálené domácí péče. 

Takovýmito hodnotami jsou: krevní tlak, váha a glykémie. Která z těchto měření budou 

realizována při vzdálené domácí péče konkrétní osoby určuje lékař s ohledem na anamnézu a 

aktuální zdravotní stav. Tato měření se provádí na požádání on-demand. Měření inicializuje 

samotný pacient (vstoupí na váhu, změří si tlak automatickým monitorem krevního tlaku). Na 

toho měření může být pacient systémem vzdálené domácí péče upozorněn. S vývojem metodiky 

měření biosignálů a moderních lékařských diagnostických přístrojů může být měření on-

demand biosignálů nahrazeno kontinuálním měřením. [5][6]    

1.4.2 Monitorování polohy 

Nezbytnou součástí systémů vzdálené domácí péče je systém jednoznačného určení 

polohy osoby ve smyslu vertikální, horizontální, druh pohybu a detekce pádů. Pro tyto účely 

jsou využívány akcelerometry a gyroskopy vestavěné do kontinuálně měřících zařízení 

biologických veličin. Jelikož jsou všechny kontinuálně snímané biosignály předzpracovávány 

v mobilních zařízeních, jsou tato zařízení vybavena mikroprocesory nebo programovatelnými 

logickými poli. Tyto výpočetní kapacity jsou využívány s výhodou pro zpracovávání informací 

o poloze pacienta.  

1.4.3 Monitorování pohybu  

Pohyb osoby po bytě vybaveném systémem vzdálené domácí péče je cenným zdrojem 

informací o aktuální pozici sledované osoby v bytě.  

Sledováním pozice osoby v bytě je získávána informace o denním rytmu (cirkadiálním 

rytmu) sledované osoby. Každý z nás má svůj typický cirkadiální rytmus. U starších osob, 

cílové skupiny systémů vzdálené domácí péče, jsou denní rytmy více pravidelné než u zbytku 

populace. Sledováním odchylek je možno usoudit jednak na akutní zdravotní problémy nebo na 

příznaky nemocí. Tato problematika je rozebírána v dalších kapitolách. [5] [6] 
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Obr. 1.4 Schéma přenosného měřicího zařízení v systému vzdálené domácí péče 

1.4.4 Jiné fyzikální signály 

Do této skupiny patří ostatní snímané signály v systémech vzdálené domácí péče. 

Tyto fyzikální parametry bývají sledovány v systémech vzdálené domácí péče, kdy se centrální 

systém stará o pohodlí uživatele bytu. Jmenovitě jsou to systémy kontroly vytápění, osvětlení a 

detekce rizikových plynů a ohně. 

 

1.4.5 Struktura sítě systémů vzdálené domácí péče 

Systém vzdálené domácí péče může být reprezentován sítěmi, které jsou patrné ze 

schématu systému vzdálené domácí péče (Obr. 1.5). Sítě, které zajišťují komunikaci od 

sledovaného bytu až do dohledového centra, jsou vždy typu LAN. V PAN síti, která 

zabezpečuje přenos dat uvnitř bytu, je pro účely systémů vzdálené domácí péče nutno provést 

další dělení. Jsou definovány dva nové druhy sítí. První podsítí LAN je síť označovaná 

homeLAN, druhou je bodyLAN a nebo častěji Body Sensor Network (BSN). 

Body Sensor Network (BSN) je síť elektronických zařízení, která jsou určena 

k monitorování signálů, které jsou vytvářeny monitorovanou osobou, a musí být snímány 

z lidského těla. Do této sítě patří zařízení pro kontinuální monitorování biologických signálů a 

aktimetrie – zjištění polohy těla.[2] 

Součástí homeLAN sítě jsou všechny zařízení, které napomáhají sledovat aktivitu 

monitorované osoby uvnitř bytu a parametry okolního prostředí. Jedná se obecně o zařízení, 

které nejsou pevně spojeny s tělem monitorované osoby. Síť homeLAN může být realizována 

jak bezdrátově, tak pomocí komunikačních technologií využívajících kabelů. Do této sítě patří 

zařízení pro on-demand měření biologických signálů, monitorování pohybu, monitorování a 

řízení vnitřního prostředí bytu a monitorování a řízení elektrických zařízení. 

Nad sítí zařízení v homeLAN se nachází virtuální LAN síť externích služeb, které jsou 

v rámci systémů vzdálené domácí péče poskytovány externím kontrolním orgánům. Data ze 

systému vzdálené domácí péče jsou poskytovány okolním vrstvám pomocí zařízení, které 

slučuje monitorované informace a dle volitelných filtrů poskytuje sloučení informace vnějším 

vrstvám. Nad sítí LAN se nachází WAN síť, která obsahuje služby dohledového centra, 

pečovatelské služby, lékařské pohotovosti a lékařské péče. Struktura je zobrazena na obrázku 

Obr. 1.5. 
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Obr. 1.5 Struktura sítě systémů vzdálené domácí péče 

1.4.6 Požadavky na snímače a měřicí zařízení v systémech vzdálené domácí 

péče 

Správný výběr snímačů v systémech vzdálené domácí péče je velmi důležitý. Jelikož 

monitorovaná osoba je sledována neustále, musí být užity snímače, které monitorované osobě 

neškodí ani z hlediska fyzického a ani z psychického. Z těchto důvodů se v těchto systémech 

používají nestandardní typy snímačů biologických veličin, reprezentované bezgelovými 

textilními elektrodami, jejichž vývoj a testování bylo prováděno v uplynulých letech nejen na 

laboratoři Biomedicínského inženýrství, ale také ve velkých evropských výzkumných centrech a 

projektech. 

I ostatní snímače nebiologických veličin musí splňovat podmínky plynoucí ze zásad 

lékařské etiky, aby neobtěžovaly monitorovanou osobu psychickým nátlakem. Proto musí být 

snímače co nejmenší, aby neevokovaly pocity nepřiměřeného monitorování. Příkladem zcela 

nevhodných snímačů pro systémy HomeCare jsou kamery pro sledování pozice osoby v bytě. 

Kamery nepůsobí na sledovanou osobu příznivě, vyvolávají nepříjemné pocity cíleného 

sledování osoby s obavou o narušení soukromí osoby a nebezpečí zneužití obrazové informace.  

Měřící zařízení jsou bez rozdílu vybavena bezdrátovým komunikačním rozhraním. 

Výběr rozhraní je závislý na účelu použití, požadovanému dosahu, objemu přenášených dat a 

spotřebě zařízení.[9] 
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1.5 Požadavky na zařízení  

Všechna zařízení využívaná v systémech vzdálené domácí péče musí splňovat základní 

požadavky kladené na standardní elektrické spotřebiče využívané v domácnosti. V případě, že 

se jedná o zařízení monitorující biologické signály v rámci sítě BSN, navíc musí splnit 

požadavky na lékařská zařízení definovaná vyhláškou EN CSN 60601. 

Dále však musí splňovat požadavky, které vyplívají z účelu využití. Základní 

požadavky na zařízení využívaná v systémech vzdálené domácí péče lze shrnout do těchto 

základních bodů: 

 Široké portfolio měřitelných biologických signálů v rámci systému 

 Mobilní zařízení 

 Vysoká spolehlivost 

 Odolnost proti rušení 

 Jednoduché ovládání 

 Snadná implementace nových zařízení do systému 

 Design uživatelského rozhraní odpovídající cílové skupině 

 Diskrétní umístění senzorů a zařízení 

 Nízká cena 

Široké portfolio měřitelných biologických signálů je důležité z důvodu možných 

onemocnění, kterými pacient může trpět. Je tedy zapotřebí do systému včlenit velké množství 

různých snímačů biologických veličin. Není však předpokladem, že všechna zařízení, která jsou 

v systému začleněna, budou využita najednou u jedné sledované osoby.  

Zařízení využívaná v systémech vzdálené domácí péče musí mít uživatelské rozhraní, 

které odpovídá cílové skupině. Je žádoucí, aby použité přístroje pracovaly autonomně, bez 

zásahu sledované osoby, nebo pouze s minimální možnou interakcí se sledovanou osobou. 

Přístroje se složitým ovládáním se mohou v takovýchto systémech stát spíše zátěží a nebudou 

tak plnit svůj účel. Při návrhu uživatelského rozhraní je nutné zvážit druh a velikost ovládacích 

prvků přístroje vzhledem k motorickým dovednostem sledované osoby.  [7] [8] 

1.6 Obecné schéma systémů vzdálené domácí péče 

Systémy vzdálené domácí péče jsou nazývány obytné prostory (byty), přizpůsobené pro 

pobyt zejména seniorů a osob zdravotně znevýhodněných. Tyto obytné prostory jsou vybaveny 

zařízeními pro monitorování zdravotního stavu pacienta a zařízeními pro vzdálenou komunikaci 

s monitorovanou osobou. Další součástí systému mohou být subsystémy, které se starají o 

bezpečnost monitorované osoby v bytě z hlediska požární bezpečnosti a ostrahy. Dále mohou 

být tyto byty vybaveny subsystémy pro zvýšení komfortu obyvatele bytu. Příkladem mohou být 

systémy kontrolující osvětlení. Tuto část systému vzdálené domácí péče, která se nachází pouze 

uvnitř bytu a monitoruje a pečuje o monitorovanou osobu pouze uvnitř bytu, označujeme jako 

HomeCare.  
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Nedílnou součástí komplexního řešení systémů vzdálené domácí péče musí být 

prostředky o péči o monitorovanou osobu mimo prostory bytu. Tuto část vzdálené domácí péče 

nazýváme TeleCare. Patří sem zařízení pro monitorování biologických funkcí osoby mimo byt 

ve spojení s prostředky pro určení pozice sledované osoby ve volném prostoru. Dalšími příklady 

zařízení pro TeleCare jsou alarmová tlačítka ve spojení s mobilními telefony a podobně. 

Všechny součásti uvedené systému vzdálené domácí péče (Obr. 1.6) ukládají získaná 

data a informace do centrální databáze, kde jsou následně zpracovávány. V případě 

zaznamenání krizové situace je automaticky vyvolán alarm na pracovišti dohledového centra, 

kde je pověřenou osobou zpracován. 

 

Centrální databáze

Dohledové 

centrum
LAN

(WLAN)

LAN

Byt 2

Byt 1

Mobilní 

technologie

Vestavný mikroprocesorový systém

Monitorovaná osoba

HomeCare

TeleCare

PAN

  

Obr. 1.6 Schéma systému vzdálené domácí péče 

1.7 Analýza stávajících systémů vzdálené domácí péče 

Ve světě již bylo navrženo a realizováno několik systémů vzdálené domácí péče. 

Většina těchto systémů naplňuje obecné schéma a je určeno především pro sledování starších 

pacientů s motorickými, zrakovými, sluchovými či kognitivními postiženími. V každém případě 

jsou byty a jeho různé elektrické spotřebiče vybaveny senzory, akčními členy nebo 

biomedicínskými monitory. Tato zařízení pracují v síti, která bývá připojena ke vzdálenému 

centru pro sběr a zpracování dat. Vzdálené centrum diagnostikuje současné situace a inicializuje 

akční zásahy k nápravě vzniklých krizových situací. 
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1.7.1 U.S.A. 

V Boulder (stát Colorado) byl vyvinut adaptivní dům, který využívá neuronové sítě pro 

řízení teploty, vytápění a osvětlení bez předchozího naprogramování obyvateli. Tento systém, 

nazývaný ACHE, se snaží šetřit energetické zdroje při respektování životního stylu a přání jeho 

obyvatel. ACHE nepřetržitě monitoruje životní prostředí a dodržuje opatření přijatých rezidentů 

(pomocí světla, nastavení termostatu). Z těchto údajů se odvodí vzorce v domě a používají se k 

posílení učení, v stochastické podobě dynamického programování, se vzorky trajektorií ve 

stavovém prostoru se snaží předvídat budoucí chování. 

Projekt MavHome (University of Texas, Arlington) si klade za cíl vytvořit domov, který 

se chová jako racionální agent, a snaží se maximalizovat pohodlí svých obyvatel a zároveň 

minimalizovat provozní náklady. Zástupce musí být schopen vnímat a předvídat mobility 

obyvatel, jejich zvyky a používání elektrických spotřebičů. Cílem je vytvořit univerzální 

prediktor ze dne mobility uživatelů. Takzvaná LeZi metoda se používá k vytvoření 

pravděpodobnostního modelu. Konkrétně se jedná o aktivní LeZi (ALZ) algoritmus, který 

počítá pravděpodobnost všech možných opatření vyskytující se v současné době, dodržovaní 

sekvence a předpovídá akce s největší pravděpodobností. MavHome spojuje několik 

technologií: databáze, multimediální výpočetní techniky, umělé inteligence, mobilní výpočetní 

techniky a robotiky. 

Na Floridě, Helal et al., byl vyvinut projekt inteligentní domácnost známý jako 

GatorTech Smart House. Je založen na počtu jednotlivých inteligentních zařízení: poštovní 

schránky, vchodové dveře, postel, vana, podlaha, atd. Zrcadlo v koupelně se používá jako 

komunikační zařízení, které obyvateli domu připomíná jeho naplánované aktivity. Všechny tyto 

komponenty jsou vybaveny senzory a akčními členy a jsou připojeny k operativní platformě, 

která je určená k optimalizaci pohodlí a bezpečnosti starší osoby. GatorTech Smart House 

používá vysoce-precizní ultrazvukový systém při sledování a hledání obyvatelů domu k 

vyhodnocení jejich mobility, návyků a pro kontrolu nad  životním prostředím obyvatele domu. 

Microsoft EasyLiving projekt, založený na kontextovém počítání, používá pro sledování 

obyvatel videozáznamy. Obrázky z videonahrávek jsou analyzovány a zpracovány pomocí 

distribuovaných výpočtů, což umožňuje systému sledovat jednotlivce pohybujícího se po domě. 

Geometrický model EasyLiving poskytuje lokalizaci subjektů ve spojení s vybavením 

domácnosti. K měření jsou používány definované geometrické vztahy mezi subjekty (lidé, 

zařízení, místa a věci) potřebné pro konkrétní interakci. Aktuální vývoj je zaměřen spíše 

na  integraci zařízení určených ke zvýšení komfortu bydlení.  
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The House_n_group v MIT neboli dům budoucnosti, předkládá malý doručovací 

systém, který je vystavěn na kvalitativních a kvantitativních studiích o vztazích mezi prostředím 

a chováním subjektu. Systém se skládá ze 3 komponentů: sada pohybových senzorů, které 

sbírají data o využití objektu, contextaware experience sampling tool (ESM), který je využíván 

subjektem pro označení aktivit, a vzor pro rozpoznávání a klasifikaci algoritmu pro 

rozpoznanou aktivitu.  Uživatelský model je založen na cvičném modelu. Při praktických 

testech jsou senzory instalovány na různých částech nábytku, kuchyňských spotřebičích, 

koupelnovém vybavení, pračce apod. Metoda Naive Bayesine Network je založena na zkoušení 

a předpovědi aktivit uživatelů. Autoři této studie došli k závěru, že zatímco přesnost předpovědi 

vykonávání některých aktivit je větší, výsledek nebyl tak markantní, jak se předpokládalo. 

Jejich hlavním problémem byla nízká kvalita a počet označených aktivit, ale také krátká 

2týdenní zkušební doba. 

Projekt Aging in Place na University of Missouri, Colombia, nabízí model dlouhodobé 

péče pro seniory, kteří chtějí podpůrný zdravotnický servis v domácím prostředí. Projekt Aging 

in Place je složen ze dvou doplňkových iniciativ: SeniorCare a rezidence TigerPlace. 

SeniorCare je navržen tak, aby poskytl podporu a zdravotnický servis, včetně zázemí pro 

obyvatele rezidence TigerPlace. Nyní slouží uživatelům v soukromých i veřejných domech pro 

seniory, stejně tak jako obyvatelům některých domů v Boone County, Missouri. Projekt 

je charakteristický svým interdisciplinárním výzkumem, inovativními vzdělávacími programy, a 

ideálním praktickým prostředním pro poskytovatele zdravotnické péče; celkovým cílem je 

zlepšit péči o seniory, kteří chtějí stárnout ve svém obydlí. Rezidence TigerPlace, navržená 

společně s American Corporation of Skeston, Missouri, využívá síť bezdrátových senzorů, které 

jsou spojeny s počítači pro sběr dat. Některé senzory měří blízkost a pohyb, zatímco jiné váhu, 

zvuk, či měří různé vitální podněty. Systém je navržen tak, že pokud zaznamená pokles aktivity, 

zalarmuje uživatele, zda je vše v pořádku. Důležitým aspektem celého projektu je školení 

starších účastníků (seniorů), aby dokázali používat novou technologii. Projekt rezidence 

TigerPlace byl realizován v roce 2004 a nachází se jen několik mil od univerzitního kampusu. 

Elite CARE je zařízení s asistenční službou v Portalandu, Oregonu, která využívá Smart 

Home Technologies. Je obýván důchodci, kteří mnohdy trpí demencí nebo Alzheimerovou 

chorobou. Cílem je prodloužit nezávislost a pomoci personálu včas rozpoznat zdravotní 

problémy. Díky využití digitálních technologií jsou zdravotní informace zpracovány v reálném 

čase. Systém odhalí podněty, které mohou znamenat individuální psychickou poruchu, nebo 

rozpozná její projevy a tyto okolní podněty se snaží regulovat. Výzkumníci v Oregon Health 

and Science University přidružení k projektu Elite CARE vyvinuli metodu nenápadného 

pozorování specifického spánku obyvatele (rezidenta, seniora). Data hodnotí průměrný čas 

spánku, stejně tak jako změny pozice spánku. [4] 
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1.7.2 Asie 

V Japonsku bylo postaveno 15 Smart Homes. Jejich cílem je většinou využít v co 

největší míře asistenčních technologií, pomoci starším lidem doma v důmyslném a pohodlném 

prostředí. Japonské ministerstvo mezinárodního obchodu a průmyslu nechalo postavit 13 

ukázkových domů –Welfare Techno-House (WTH). Účelem  těchto pečujících domů je zlepšení 

kvality života starších lidí, i těch, kteří se o ně starají. WTH byly využity jako základ pro nové 

diagnostické technologie stejně tak jako hodnocení životních podmínek obyvatel. Vědci 

vybavili koupelny plně automatickými lékařskými přístroji, díky nimž sbírají data o zdravotním 

i psychickém stavu seniorů. Jejich fyzická aktivita je monitorována infračervenými senzory 

(IR), které jsou umístěny v pokojích, a také magnetickým otevíráním dveří.  

Chytrý dům Dr. Matsuoka v Osace díky 167 senzorům automaticky rozpozná 

neobvyklou situaci, která může být způsobena nemocí či nehodou. 17 elektrických spotřebičů je 

spojeny se senzory (lednice, TV, vařič rýže, klimatizace, atd.). Každý časový segment 

senzoru  je spojen s jednou z limitovaných životních situací a přístroj porovnává podobnost 

s dalšími segmenty ve stejné kategorii. Metoda ke zjištění rekonstrukce situace je nejdůležitější 

analytickou součástí, která redukuje objemnou část dat na nezávislou lineární kombinaci.  Proto 

první krok extrahuje hlavní komponenty z vektorů dat senzoru získané v určitém časovém okně. 

Druhý krok identifikuje statistickou skupinu na základě celostní analýzy dat. V této analýze 

existují pouze 2 volitelné parametry: počet hledaných hlavních komponentů, a vzdálenost mezi 

skupinami. Tato metoda byla ověřená v jednoletém pozorování čtyřčlenné rodiny, která tento 

systém využívala. Během testovacího období bylo zaznamenáno 73 neobvyklých případů. 

Na základě potvrzení rodiny se 19 z těchto  výkyvů shodovalo s reálnou změnou v jejich 

obvyklém chování. Takovým příkladem je ponocování nebo pobyt venku. 

Multimediální laboratoř NTT DoCoMo vyvinula systém pro modelování a rozpoznání 

chování jedince. Ten je založený na senzorech a objektech vybavených RFID, které byly 

testovány v experimentálních domácnostech. Každodenní aktivita rezidenta je modelována jako 

sekvence stavů, které popisují jejich měnící se kontext. (Stav uživatele je reprezentován 

atributy, které představují okolní objekty uživatele.) Modelové chování je založeno na 

pozorování: hrubá data získaná RFID senzory. Ty jsou tříděny do typických stavů a je 

vytvořena rozhodující (stromová) konstrukce. Chování uživatele je stále vyhodnocováno na 

základě předešlých získaných dat a modelových situací. Autoři tohoto projektu se shodují 

v tom, že jejich systém je efektivní cestou k získání časoprostorových souvislostí. 

V Ibaraki (Japonsko), Nishida et al., vyvinuli inteligentní systém životního prostředí s 

názvem Snímání prostředí pro život (SELF). Projekt umožňuje osobě udržet jeho či její zdraví 

prostřednictvím analýzy self-komunikace založené na objektivních údajích. Údaje o jejich 

fyziologickém stavu je možné v současné době získat pomocí modelu SELF-ložnice: postel 

zahrnuje pole se snímačem tlaku, a stropní světlo s mikrofonem pro detekci zvuky dýchání 

(měření proudění vzduchu u úst a nosu). Umyvadlo obsahuje kamery, obousměrné zrcadlo, a 

monitor zobrazuje digitální vizuální reprezentaci osoby. Několik fyziologických parametrů lze 

posoudit pomocí těchto údajů: držení těla, pohyby těla, dechové křivky, kyslík v krvi, proudění 

vzduchu u úst a nosu, a apnoe. Zdravotnická podpora je založena na srovnání rezidentů mezi 

fyziologickým stavem a lidským modelem. SELF ukládá a analyzuje fyziologická data, pak 

radí, jak udržet své zdraví na základě analýzy denního chování. 
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Spolupráce dvou korejských univerzit vyvinula systém založený na umístění 

pyroelektrického snímače IR. Je zkoušena postel v pokoji 4 m × 4 m × 2,5 m. Dvanáct PIR 

senzorů je umístěných na stropě. Vědci mají za cíl vybudovat inteligentní domácnost schopnou 

zjistit životní styl a zdravotní stav nájemníka, s cílem lépe předvídat jeho potřeby a nabídnout 

odpovídající služby. Hodnocení výkonu s použitím testu postele už byla provedena. Jejich 

dalším krokem bude vytvoření algoritmu, který dokáže určit polohu a trajektorii více obyvatel 

současně. [4] 

1.7.3 Evropa 

V Evropě bylo vyvinuto mnoho smart homes, jejichž cílem je podpora zdraví starších 

lidí, kteří bydlí doma. 

Projekt CarerNet, vytvořen ve Velké Británii, je využíván jako domácí nouzový alarm a 

monitorovací systém ambulantního sledování. CarerNet obsahuje mnoho druhů snímačů: sběr 

fyziologických dat (EKG, pletysmografie, spirometrie, teplota a puls), určení životního stylu 

pacienta (pasivní infračervené senzory, akcelerometry, indukční tagy, inteligentní IR tagy, a 

piezoelektrické snímače) a údaje o životním prostředí (teploměr, mikrofon, kouřový senzor). 

Prozatím byla provedena pouze případová studie a aplikace prototypu CarerNet systému 

využitého pro sledování jednotlivce, který měl podstoupit operaci mozku poté, co utrpěl 

subarachnoidální krvácení v levé hemisféře kvůli aneurysma. 

Inteligentní dům navržený British Telecom a Anchor Trust v Anglii sleduje činnost 

subjektu za použití vnitřních IR senzorů, magnetických senzorů na vchodových dveřích (zjistí, 

když uživatel vstoupí a opustí svůj domov), a senzorů na dveřích od chladničky. V hlavním 

obytném prostoru je navíc umístěno teplotní čidlo ke sledování okolní teploty. Na základě 

analýzy chování obyvatele bytu a životního stylu, inteligentní dům spustí alarm v případě 

odchylky od předpokládaného standardu. Metoda analýzy nebyla plně publikována.  

Výrazný je projekt v Grenoble (Francie), kde je byt s IR senzory pro měření 

jednotlivých činnosti obyvatele bytu. Tyto údaje jsou přenášeny prostřednictvím sítě CAN do 

osobního počítače. Navíc je měřena hmotnost uživatele a některé vybrané biologické signály 

jako je krevní tlak. Nejsou prováděny žádné kontinuální záznamy biologických signálů, jako je 

EKG.  V případě nebezpečí je spuštěn alarm, který má upozornit uživatele bytu.  Počítačový 

software definuje profily pro pacienta v neklidu, pohybové aktivitě a odpočinku. Algoritmy 

byly ověřeny pomocí simulovaných dat. 

Ve Španělsku byla vyvinuta multimediální platforma na podporu pacientů, kteří 

potřebují zvláštní domácí péči. Platforma pracuje na digitální síti integrovaných služeb pomocí 

internetových protokolů a standardů videokonferencí. Pro interakci pacienta a ošetřovatele je 

využíváno standardních televizorů. Tato platforma se skládá ze dvou částí. První součástí je 

domácí stanice, která se skládá z modulu pro videokonference (PC integrované do 

audiovizuálního prostředí domova, se standardním USB a RS232 porty) a modulu pro záznam 

biologických signálů (krevní tlak, teplota, EKG, pulsní oxymetrie). Data jsou ze snímačů 

přenášeny do PC přes sériový kabel. Druhou složkou je platforma pečovatele Medical Center, 

která je složena z call centra, jednoho nebo více zdravotnických pracovišť, databázového 

systému a periferií jako jsou tiskárny a skenery. Tato domácí multimediální platforma byla 

testována u skutečných pacientů: většinou u gynekologických pacientů, ale i několika studentů a 

dvou těhotných žen. 
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Systém TERVA, vyvinut ve Finsku, sleduje fyziologické a psychické zdraví 

prostřednictvím měření biologických signálů (arteriální krevní tlak, srdeční frekvence, tělesné 

teploty) a dlouhodobého chování, respektive údaje o náladě a emocionálních reakcích, o 

používání tabákových výrobků, alkoholu, kávy a čaje. Systém se ovládá pomocí přenosného 

počítače a měřicí moduly jsou řízeny pomocí vlastního uživatelského rozhraní.  

Projekt PROSAFE byl vyvinut jako prostředek pro průběžné sledování motorického 

chování starších osob. Cíle PROSAFE jsou dvojí: podporovat autonomní život a generovat 

zvukový signál v případě nouze. Jsou využívány pohybové IR senzory s binárním výstupem. 

Tímto systémem byly vybaveny vybrané pokoje v nemocnici. Byla rovněž navržena bezdrátová 

verze systému komunikující na frekvenci 868MHz. Pro posouzení mobility a aktivity sledované 

osoby musí být aktivní celý systém složeny z čidel a měřicích karet PC. Výsledkem první studie 

založené na neuronových sítích byl systém k předpovědi přítomnosti a absence sledované osoby 

ve sledovaném prostoru. Byly zjištěny opakující se trajektorie sledované osoby a byly 

statisticky označeny období mobility, noční aktivity, a nehybnosti. [4]  

1.8 Vyhodnocení analýzy 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že systémy vzdálené domácí péče jsou rozsáhlými 

komplexními systémy elektronických zařízení, která jsou aplikována do domácího prostředí 

s cílem sledování hlídané osoby. Z provedené analýzy uvedených systémů vzdálené domácí 

péče a následně sestavených obecných schémat je možno definovat nedostatky těchto systémů. 

Je zřejmá rozdílnost přístupu jednotlivých řešitelských týmu k problematice. To je dáno 

zaměřením a fokusací na dílčí problémy, týkající se vzdálené domácí péče, které byly shrnuty 

v kapitole 1.3.  

Dalším velice závažným problémem je problematika definice terapeutických postupů 

v případě záznamu krizové situace. Řešení akutních problémů bývá v současné době prováděno 

aktivním zásahem lékařsky školeného personálu. Nabízí se automatické systémy, které 

provedou terapeutický zásah autonomně bez přímého zásahu zdravotnického personálu.  

Jedním z hlavních nedostatků se však jeví nejednotná metodika interpretace a 

vyhodnocení snímaných signálů. Jednotlivé systémy jsou představovány jako rozdílná technická 

řešení se stejným cílem. Metodika vyhodnocení však není dostatečně definována a v každém 

systému jsou definovány jiné postupy pro zjištění krizových situací. Pro skupinu snímaných 

biologických signálů jsou z lékařského hlediska definovány kritické stavy, a tím se otevírá cesta 

pro aplikaci metod automatického vyhodnocení pomocí moderních matematických metod. 

Omezujícím faktorem je však druh výpočetní platformy, na které je celý systém realizován. 

Ta omezuje výpočetní náročnost implementace použitých výpočetních a hodnoticích algoritmů. 

Metodika vyhodnocení nebiologických signálů snímaných v systémech vzdálené domácí péče 

není jasně definována. Ale právě ostatní nebiologické signály snímané v systémech vzdálené 

domácí péče mohou být cenným zdrojem informací o monitorované osobě. Zjištěním návyků 

monitorované osoby a jejich změnami je třeba se systémech vzdálené domácí péče hlouběji 

zabývat. Každá změna návyku nebo zjištěného cirkadiálního rytmu je způsobena buď vědomě, 

nebo nevědomě okolními vlivy. Důležitým vlivem je změna zdravotního stavu monitorované 

osoby. Pilotní projekty, které se zabývají touto problematikou, jsou zejména projekty uvedené 

v následujících kapitolách a jsou referenčními projekty k této práci. 
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2. Cíle disertační práce 

Řešení problematiky péče o starší, nebo zdravotně znevýhodněné osoby, je 

v současnosti jedním z hlavních oblastí zájmu nejen sociologů a politiků. Dle statistických 

prognóz počet starších osob neustále roste. Množství lidských zdrojů pracujících ve 

zdravotnictví je omezen a v budoucnu bude stále více. Bez využití moderních technických 

prostředků nemůže být tato problematika úspěšně řešena. Proto je třeba hledat efektivní 

technická řešení pro automatizovanou vzdálenou domácí péči o tyto rizikové skupiny 

obyvatelstva. Jedním z progresivních řešení jsou právě aplikace telemetrie pro měření a 

zpracování biologických veličin v rámci systémů HomeCare, kterými se tato práce zabývá. 

 

Předložená disertační práce se zaměřuje na oblast vzdálené domácí péče, která se 

orientuje na systémy monitorování pozice osoby v bytě. Zjištěním pohybové aktivity sledované 

osoby v bytě získává systém vzdálené domácí péče hodnotné informace o chování sledované 

osoby. Syntézou zjištěných informací o sledované osobě lze definovat a stanovit cirkadiální 

rytmus sledované osoby. 

 

Základní předpoklad této disertační práce je, že každý člověk má svůj vlastní cirkadiální 

rytmus, který vypovídá o jeho zdravotním stavu. Tento cirkadiální rytmus se přirozeně velmi 

pomalu vyvíjí. Každá náhlá změna rytmu je patologická. Analýzou korektně interpretovaného 

měření pohybové aktivity v podobě cirkadiálních rytmů můžeme detekovat kritické stavy osoby 

sledované systémem vzdálené domácí péče. Na základě definice kritických situací, které se 

projevují jako odchylka cirkadiálního rytmu, a jejich následné rozpoznání v průběhu sledování 

osoby systémem vzdálené domácí péče dokážeme sledované osobě zabezpečit kvalitní a 

účinnou péči.  

 

Středem zájmu disertační práce je analýza telemetrických systémů pro monitorování 

aktuální pozice osob, zpracování a interpretace cirkadiálních rytmů. Na základě provedené 

analýzy stávajícího stavu je cílem navrhnout vlastní řešení telemetrického systému s ohledem na 

následnou analýzu. V oblasti zpracování měřených dat je cílem navrhnout takovou metodiku 

interpretace, která napomůže další analýze dat. V oblasti analýzy cirkadiálních rytmů je cílem 

definovat metodiku detekce kritických stavů vyvolaných změnou cirkadiálního rytmu. 

Cílem práce je tak vývoj systému pro identifikaci a predikci významných stavů cirkadiálních 

rytmů s cílem jejich včasného rozpoznání a korekce.  
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3. Monitorování pozice osob v systémech vzdálené domácí 

péče 

Monitorování pozice osob v prostoru bytu vybaveného systémem vzdálené domácí péče 

má velký význam pro zjišťování a vyhodnocování denních rytmů. Každá osoba má svůj denní 

rytmus. U osob starších je tento rytmus velice pravidelný. Při závažné odchylce od tohoto rytmu 

lze usoudit, při znalosti dalších informací poskytovaných senzory systému vzdálené domácí 

péče, na druh akutního zdravotního problému. 

3.1 Metody technického řešení 

Technická řešení zjištění pozice osoby v bytě se dají rozdělit do dvou hlavních 

podskupin podle kritéria, zda je na sledované osobě umístěn elektronicky aktivní rozlišovací 

prvek.  

V první podskupině řešení je základním předpokladem, že uživatel je označen 

elektronicky aktivním prvkem, myšleno aktivním vysílacím zařízením nebo pasivním 

elektronicky rozeznatelným identifikačním zařízením. Patří sem metody snímání pozice osoby 

za využití technik RFID a metody využívající bezdrátových komunikačních zařízení s aplikací 

algoritmů pro zjištění pozice. 

Techniky druhé podskupiny jsou založeny na pasivní identifikaci snímané osoby bez 

instalace elektronických zařízení na sledovanou osobu. Do této podskupiny patří metody 

založení na snímání PIR, váhy, zpracování obrazu a pasivních elektronických závor. 

Příkladem implementovaného systému jsou projekty HIS (CNRS UJF Grenoble) – 

PROSAFE (CNRS Toulouse) a projekt MonAMI. 

3.1.1 Technické řešení projektu HIS - PROSAFE 

Projekt HIS je výrazným projektem v oblasti monitorování pozice osoby v bytě a 

následným vyhodnocením měřených dat. Projekt je řešen v rámci CNRS Francie, laboratoře 

TIMC UJF Grenoble. V rámci projektu byl realizovaný vzorový byt, který je vybaven pro 

potřeby testování systému.  

V systému slouží pro monitorování osoby senzory pohybu založené na PIR senzorech. 

Tyto byly nejprve drátově a poté bezdrátově spojeny s řídicím počítačem. Dále jsou pro 

upřesnění monitorování instalovány magnetická kontaktní čidla na dveřích, pro zjištění stavu 

dveří (otevřeno, zavřeno). V testovacím bytě jsou instalovány i další senzory určené pro 

monitorování sledované osoby. Významný je systém pro detekci pádů sledované osoby. 
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Obr. 3.1 Schéma testovacího bytě projektu HIS [9] 

Vyhodnocením měřených dat se zabývá pracovní skupina TIMC. Postupně jsou 

publikovány výsledky analýzy měřených dat. [11]  

Částečná praktická aplikace systému HIS je v projektu PROSAFE. Tento projekt je 

zaměřen na sledování denních aktivit hospitalizovaných osob v nemocnici. Tento projekt je 

zaměřen na zpracování informací o pozici sledované osoby v pokoji léčebny dlouhodobě 

nemocných. Je vyhodnocována aktivita sledované osoby a její pohyb ve sledované oblasti.[12]   

3.1.2 Technické řešení projektu MonAMI 

Projekt MonAMI je zaměřen zejména na implementaci komerčních zařízení hlavního 

proudu do systému umělé inteligence s využitím v oblasti péče o seniory a další jinak 

znevýhodněné osoby (Mainstreaming on AMbient Intelligence – MonAMI). V rámci projektu 

byl vytvořen systém monitorování pozice osoby v bytě s využitím komerčních senzorů pohybu 

založených na IR senzorech. V rámci systému vzdálené domácí péče jsou poskytovány ostatní 

služby, jako je alarm tlačítko a služby vedoucí k zvýšení pohodlí obyvatele bytu (vzdálené 

ovládání světel atd.). Systém sbírá data o pohybech sledované osoby v bytě, nicméně je 

v současné době nevyhodnocuje. V rámci projektu byl realizován testovací byt pro využívané 

technologie. [13] [14] 

 

Obr. 3.2 Schéma testovacího bytu projektu MonAmi v Košicích [14] 
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Testovací byt technologií využitelných pro monitorování osob pomocí 

mainstreamových technologií obsahuje pohybové PIR senzory, detektory kouře a plynu, 

snímače teploty a vlhkosti. Dále jsou v bytě instalovány ovládací prvky pro spínání světel a 

elektrospotřebičů umístěných v domácnosti, dále systémech otevírání oken a dveří pro imobilní 

osoby. Většina použitých přístrojů je mainstreamových výrobků firem podílejících se na 

projektu. Všechna zařízení jsou ovládána softwarem vytvořeným řešitelským týmem projektu 

MonAmi z Košic. [14]  

3.2 Analýza stávajících řešení 

Z uvedených dvou vzorových řešení je patrné, že základem každého systému jsou čidla 

založena na PIR technologii. To má ale zásadní nedostatek v oblasti vlastností čidel – nelze 

rozlišit různé osoby v jednom prostoru. Také dochází k mylné detekci díky detekci pohybu 

zvířat v bytě. 

Technická řešení systémů zjištění pozice osoby v bytě obsahují další senzorické 

systémy, které zjištěné informace o pozici sledované osoby doplňují, anebo zpřesňují. Jsou 

využívané magnetické senzory umístěné ve dveřním rámu, které zjišťují, zda jsou dveře 

místnosti zavřeny, anebo otevřeny. Tento způsob zjištění výskytu osoby ve sledované oblasti je 

ale podmíněn pravidelným zavíráním dveří místnosti. To je velmi omezující podmínka, protože 

návyky každé osoby jsou jiné a pouhým nezavřením dveří dochází ke zkreslení informace o 

pozici osoby v bytě.  

Dalším řešením je využití tlakových detektorů  umístěných v podlaze bytu. Tlakové 

detektory jsou umístěny zejména v oblasti oko dveří nebo v exponovaných místech bytu, jako je 

prostor v blízkosti kuchyňské linky, toalety, koupelny, ložnice před postelí apod.. U těchto 

řešení je nevýhodou vysoká pořizovací cena. 

Tato technická řešení jsou navržena pro monitorování pouze jedné osoby. Je-li 

v místnosti přítomna další osoba, není v těchto systémech možné zjistit pozici sledované osoby 

a výsledky měření jsou zkresleny. 
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3.3 Návrh původního řešení 

Na základě provedené analýzy stávajícího stavu technického řešení projektů vzdálené 

domácí péče bylo navrženo původní technické řešení. Stanovenými požadavky jsou:  

 udržení ekonomické náročnosti systému, 

 zajištění funkce systému po celý den, 

 možnost sledování pozice osoby i v případě, že se v bytě vyskytne další osoba.  

Pro splnění těchto požadavků bylo navrženo řešení využívajících následujících 

technologií. 

Využití magnetických kontaktů pro zjištění zavření dveří a tlakových podložek bylo pro 

vlastní návrh vyřazeno. Není možné požadovat změnu návyků sledované osoby. Tlakové 

senzorické systémy je sice možné využít v prostoru dveří jako náhradu magnetických kontaktů, 

pro ověření vstupu či výstupu sledované osoby do sledovaného prostoru, ale jejich ekonomická 

náročnost je tak vysoká, že by celý systém prodražila. Protože stávající technická řešení nejsou 

dostatečná pro jednoznačné zjištění pozice sledované osoby v bytě, musí být využito dalších 

technologických řešení.  

 

Systém monitorování pozice

Osobní monitorovací systém

Systém okolních senzorů 
pozice

Systém vzdálené domácí péče

Dispečink

Jednotka determinace pozice 
a kontrukce a vyhodnocení CR

Slučovač dat

 

Obr. 3.3 Systém monitorování pozice 

Navržený systém monitorování pozice (viz Obr. 3.3) je složen ze dvou částí. Systému 

okolních senzorů pozice pro zjištění pozice osoby bez využití aktivního prvku – osobního 

monitorovacího systému, který má uživatel u sebe. Přestože v koncepci systému vzdálené 

domácí péče je předpoklad, že budou kontinuálně monitorovány zvolené biologické signály a 

případně akcelerometrie sledované osoby, je třeba ošetřit případy, kdy sledovaná osoba u sebe 

nebude tento systém mít, nebo nebude funkční.  Proto je nutné zařadit do systému okolní 

senzory pozice. Pro realizaci systému bylo navrženo využití technologií uvedených 

v následujících podkapitolách. 
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3.3.1 Lokalizace osoby v bytě pomocí Location Engine 

Pro zjištění přesné polohy osoby v bytě je výhodné použít některou z technologií pro 

zjištění pozice pohybujícího se vysílače v síti referenčních bodů – stacionárních vysílačů 

s definovanou pozicí. Toto umožňuje technologie firmy Texas Instruments s názvem Location 

Engine. Ta je implementována do ZigBee hardwarového řešení označeného CC2431. Je to 

hardwarová implementace mikroprocesoru a vysílače vypočítávající pozici sebe sama jako 

neznámého bodu v rámci 2D souřadnic x, y vůči referenčním uzlům. Referenčními uzly mohou 

být stejné součástky CC2431 a nebo levnější, o třídu nižší, ale plně dostačující CC2430.  

Metoda technologie Location Engine využívá decentralizovaného zpracování 

požadavků zjištění polohy. Decentralizovaný přístup snižuje celkové zatížení sítě, protože 

souřadnice pozice hledaného objektu jsou vypočteny přímo v jeho MCU.  Pro správné určení 

pozice hledaného objektu s CC2431 je třeba zjistit minimálně tři hodnoty intenzity signálu 

(Recieved Signal Strength Indicator RSSI) od třech různých referenčních uzlů. Sítí není 

přenášena sada získaných hodnot RSSI, ale přímo vypočtené hodnoty, čímž dochází 

k markantnímu snížení zatížení sítě.  

Hledaným objektem je Zigbee End Device (ZED), Referenčními body jsou ZigBee 

routery (ZigBee Router Device, ZRD), což mohou být jakékoliv Zigbee zařízení implementující 

softwarový komunikační protokol Z-stack (CC2430, CC2420 nebo jakýkoliv jiný vhodný 

MCU). 

Hledaný objekt vyšle požadavek o zjištění svých souřadnic na referenční uzel.  

Referenční uzel obdrží požadavek s daným ID a sestaví odpověď, ve které je zpětně obsažena 

hodnota X, Y souřadnic referenčního bodu a zprůměrňovaná hodnota síly signálu při příjmu 

zprávy od hledaného objektu – RSSI. 

překážka

x [m]

y [m]

0 64

64

Hledaný objekt (ZED)

Referenční bod (ZRD)

Legenda:

 

Obr. 3.4 Hledané a referenční uzly technologie location engine 

Hledaný objekt si vyžádá informace o souřadnicích ode všech dostupných referenčních 

bodů minimálně však od tří a maximálně šestnácti. Takto získané údaje zpracuje v Location 

Engine a výslednou informaci o poloze zašle zvolenému ZigBee modulu připojenému k PC. 

Tato metoda je schopná pokrýt až 64 m
2
 s nejlepší dosažitelnou přesností určení polohy 

25 cm. Součástí algoritmu jsou i empiricky zjištěné konstanty, které zohledňují přítomnost zdí a 

jiných překážek ve sledovaném prostoru.  
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Metoda je vhodná pro sledování pozice v HomeCare bytě s tím, že uživatel musí mít u 

sebe aktivní ZigBee vysílací prvek. [15] 

Pro účely testování bylo realizováno prototypové zařízení s čipem CC2431. 

 

Obr. 3.5 Realizované zařízení s CC2431[15] 

3.3.2 PIR senzory 

Pro systém okolních senzorů pozice byla výhodou použita interiérová pohybová čidla 

založená na technologii PIR, komunikující bezdrátově nebo přes UTP kabel s centrální 

ústřednou. Rozmístění čidel musí být takové, aby získané informace o poloze byly jednoznačné, 

aby byla efektivně pokryta co největší část plochy bytu a ve výhledu nebyly předměty. Musí se 

dbát na výšku, do které je čidlo umístěno, a na nežádoucí rušivé vlivy okolí, díky kterým by 

byly získávány falešné údaje o poloze.  

Pro navržený systém byla realizována PIR čidla komunikující pomocí technologie 

ZigBee. ZigBee komunikace byla realizována ZigBee OEM moduly PAN4551.  

 

 

Obr. 3.6 Realizace PIR čidel se ZigBee moduly[16] 

Takto upravená PIR čidla jsou používána pro testování v testovacím bytě vzdálené 

domácí péče.[16]  



 

 

- 25 - 25 

3.3.3 Optoelektrická závora rozeznávající směr pohybu  

Pro zjištění výskytu sledované osoby bylo navrženo a testováno řešení optoelektronické 

dveřní závory umístěné do dveřních zárubní, která rozezná směr pohybu.  Navržená závora 

pracuje v infračerveném spektru tak, aby kontrolní paprsek nebyl viditelný a nerušil uživatele 

bytu. K rozeznání směru pohybu je třeba závoru realizovat pomocí dvou samostatných paprsků, 

které jsou při průchodu osoby prostorem dveří postupně přerušeny. Paprsky jsou uspořádány za 

sebou (ve směru průchodu dveřmi) v různých horizontálních rovinách. Díky tomu je možné 

jednoznačně určit směr pohybu osoby. Optoelektronická závora musí být umístěna v takové 

výšce, aby nemohlo dojít k jejímu přejití, aniž by nedošlo k detekci. Senzor bude umístěn ve 

výšce těla, čímž se zajistí včasná reakce senzoru. Reakční doba závory musí být vhodně zvolena 

tak, aby byl celý pohyb osoby zaznamenán.  

 

 Obr. 3.7 Návrh realizace dveřní závory 

Navržená dveřní závora byla realizována a testována v testovacím bytě vzdálené domácí 

péče. [17] 

3.3.4 Systém monitorování pozice 

Pro zjištění pozice osoby v bytě bylo nejprve navrženo a testováno řešení s PIR čidly. 

Využití PIR čidel má však své omezení. Velikost monitorované plochy v bytě je omezené 

počtem použitých PIR čidel. Dochází k nepřesným detekcím pozice osoby v bytě v případech, 

že je v bytě více osob. Pozice v bytě je pouze orientační, PIR čidla sledují jen přítomnost osoby 

ve sledované oblasti (např. koupelna) a neudávají přesnou pozici. Tento způsob zjištění pozice 

osoby v bytě se proto jeví nedostatečným v denních hodinách.  

Proto byla vypracována metodika monitorování pozice osob v bytě využívající 

kombinaci všech tří metod zmíněných v této kapitole - Location Engine, PIR senzory a 

elektronické závory.  

Všechny uvedené metody jsou ekonomicky dostupné a navíc mohou pracovat v jednom 

systému. Kooperace je umožněna využitím jedné komunikační bezdrátové technologie 

(ZigBee), která dovoluje, aby tento systém pracoval v rámci systému HomeCare autonomně a 

nezatěžoval tak nadřazený systém vzdálené domácí péče.  
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Obr. 3.8 Schéma subsystému monitorování pozice osoby v bytě  

Dále je součástí systému zařízení pro sběr informací z jednotlivých senzorů. Ten 

provádí veškeré výpočetní úlohy spojené s ověřování a determinaci pozice osoby v bytě. Toto 

zařízení má za úkol provádět vyhodnocení změřených dat, konstrukci cirkadiálního rytmu a 

detekci odchylek. 

Nadřazenému systému vzdálené domácí péče jsou zasílány informace o aktuální poloze 

monitorované osoby bez žádných redundantních výpočtových a ověřovacích informací. Ty 

mohou být totiž nadále využívány pro řízení ostatních zařízení v systému vzdálené domácí péče. 

Příkladem je možnost ovládání světel v závislosti na výskytu sledované osoby v bytě.  

Další důležitou informací zasílanou systému vzdálené domácí péče jsou detekované 

změny v cirkadiálním rytmu. Každý alarm může být navíc ověřen systémem vzdálené domácí 

péče - dispečinkem, protože jsou mu poskytovány informace o pozici osoby v bytě. Ověření 

může proběhnout tedy jiným algoritmem v korelaci s dalšími informacemi zjištěnými jinými 

zařízeními systému vzdálené domácí péče.  

3.3.5 Schéma kooperace využitých technologií 

Uvedené technologie pro monitorování pozice osoby v bytě mezi sebou komunikují 

pomocí bezdrátové technologie. Sama bezdrátová technologie poskytuje informace o stavu sítě 

a připojených zařízeních. Všechny zjištěné informace zasílají do vyhodnocovací jednotky. 

Vyhodnocovací jednotka je vybavena přijímacím zařízením pro příjem zpráv z bezdrátové sítě 

senzorů. Vyhodnocovací jednotka přijaté informace zpracuje a přesně determinuje přesnou 

pozici sledované osoby v bytě.  

Informace o pozici sledované osoby v bytě budou v denních hodinách získávány 

pomocí bezdrátové technologie Location Engine. Předpokladem je, že uživatel bude ve dne 

nosit lokalizovaný objekt. Využitím této technologie v denní hodiny se zabrání mylné detekci 

pohybu případných dalších osob v bytě (například návštěv). V případě, že nebude mít sledovaná 

osoba u sebe lokalizovaný objekt, bude monitorována ostatními uvedenými technologiemi. 

V případě, že nebude mít sledovaná osoba u sebe lokalizovaný objekt, a bude zaznamenán 

pohyb více osob v bytě, budou informace o pozici sledované osoby potlačeny tak, aby 

nedocházelo k mylným detekcím poruch cirkadiálního rytmu. Tento stav bude trvat až do doby, 

než bude v bytě pouze jedna osoba – monitorovaná osoba. To bude zjišťováno pohybem 

v prostoru za dveřmi a optoelektrickou závorou ve vstupních dveřích. 
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Ve večerní či noční hodiny, kdy sledovaná osoba nebude mít u sebe lokalizovaný 

objekt, budou informace z Location Engine nahrazeny údaji z PIR senzorů. 

Systém optoelektrických dveřních závor je v celém systému monitorování pozice jako 

kontrolní subsystém. Jeho kontrolní funkce bude vyřazena pouze v případě, že bude v místnosti 

detekována další osoba. Ale i v tomto případě bude funkční optoelektrická závora ve vstupních 

dveřích.  

Přítomnost další osoby v bytě bude detekována systémem v případě, že pozice 

monitorované osoby v bytě bude detekována s výsledkem uvnitř bytu (vždy dvěma 

subsystémy), a přesto bude optoelektronickou závorou ve vstupních dveřích detekován pohyb 

do bytu. 

Odchod další osoby vyskytující se v bytě bude definován detekcí pohybu směrem ven z 

bytu dveřní závorou ve vstupních dveřích v případě, že před tím byl detekován příchod další 

osoby. Bude-li po této události detekován pohyb v bytě kterýmkoliv z aktivních technologií 

monitorování pozice osoby v bytě, budou tyto detekované pozice interpretovány jako pozice 

monitorované osoby. 

Bude-li byt uživatelem opuštěn, aktivuje se automaticky zabezpečovací systém 

realizovaný PIR senzory. Opuštění bytu bude detekováno výskytem monitorované osoby 

nejprve v prostoru u vstupních dveří, dále průchodem osoby směrem ven z bytu detekovaným 

dveřní závorou ve vstupních dveřích bytu a následně detekcí pozice monitorované osoby 

Location Engine mimo byt nebo nulovou aktivitou PIR senzorů. Při návratu bude muset 

monitorovaná osoba funkci PIR senzorů, jako zabezpečovací systém, vyřadit standardním 

způsobem (pomocí čtecího zařízení pro deaktivaci zabezpečovacího systému). 

Výhodou popsaného technického řešení je umožnění přítomnosti jiné než monitorované 

osoby v bytě, aniž by docházelo k chybným určením pozice sledované osoby v bytě. Systém 

monitorování pozice osoby v bytě detekuje cizí osoby v bytě. Za podmínky, že bude v době 

přítomnosti další osoby v bytě aktivní Location Engine, nebude monitorování pozice osoby v 

bytě narušeno. 

Výhodou popsaného technického řešení je zpřesnění získaných informací o poloze 

osoby v bytě. Přesné informace jsou nutné pro správné vyhodnocení získaných dat. 

Další výhodou popsaného technického řešení je funkce jednoho ze subsystému jako 

automatizovaného systému ochrany majetku v nepřítomnosti monitorované osoby. 

Funkční schéma popsaného vlastního navrženého systému je zobrazeno na následujícím 

schématu (Obr. 3.9). Součástí schématu jsou i bloky pro interpretaci a zpracování měřených dat, 

které jsou diskutovány v následujících kapitolách.  

Ve funkčním schématu na Obr. 3.9 jsou použity zkratky LE pro Location Engine, PIR 

pro PIR senzory, OPT pro optoelektronickou závoru, systém VDP je systém vzdálené domácí 

péče, CR pro cirkadiální rytmus, OK pro potvrzení, zda je výsledek otázky kladný a FINAL pro 

konečnou zjištěnou hodnotu pozice sledované osoby. 

 



 

 

- 28 - 28 

denní hodiny

Aktivní LE

Detekce pozice LE Detekce pozice PIR

zjištěná jiná 
osoba v bytě

Ověření pozice OPT

Ověření OK 

Pozice FINAL

ERROR procedura

Pozice FINAL 

Procedura 
jiná osoba v bytě

Informace pozice osoby systému VDP
CR konstrukce a alarmy

Procedura
Auto - zjištění 

aktivita  LE

Warning 
LE neaktivní ve dne

Warning 
jiná osoba v bytě

 

Obr. 3.9 Funkční schéma systému monitorování pozice  

Procedura Auto- zjištění aktivity Location Engine je založena na faktu, že i v případě, 

že nedochází ke změně pozice je stále zasílána poslední zjištěná pozice zařízení s Location 

Engine. Nedochází – li tedy do jednotky determinace pozice informace ze zařízení s Location 

Engine je to považováno za neaktivitu Location Engine. V případě, že tato situace nastane 

v denní hodiny je zasláno navíc systému vzdálené domácí péče upozornění „warning“.  

Procedura zjištění jiné osoby v bytě je popsána výše. V případě zjištění jiné osoby 

v bytě je zasláno systému upozornění typu „warning“. Tak, aby nedošlo k chybným 

konstrukcím cirkadiálního rytmu. 

Procedura typu ERROR zašle do upozornění na nastalou situaci a zašle obě zjištěné 

pozice systému konstrukce cirkadiálního rytmu. Zde musí dojít k ověření zjištěné pozice a bude 

vybrána ta, která logicky následuje po předchozí zjištěné. Takto zjištěná hodnota však bude 

v cirkadiálním rytmu označena a může být v různých algoritmech zpracování cirkadiálního 

rytmu různě zpracovávána. 

Uvedený systém je obsahem patentové přihlášky, která byla schválena komisí VŠB – 

TU Ostrava. Patentová přihláška prošla podrobným oponentním řízením na Úřadu pro 

průmyslové vlastnictví (UPV) a byla dne 21. 9. 2011 zveřejněna v databázi UPV. [C1] 

 

 



 

 

- 29 - 29 

4. Cirkadiální rytmy 

 

Chronobiologie je vědní disciplína, která popisuje a zjišťuje rytmy v lidském chování. 

Lidé jsou ovlivněny dvěma základními rytmy, sociálním a biologickým.  Sociální rytmy 

definuje ty rytmy, které jsou závislé na požadavcích běžného každodenního života (práce, 

dojíždění, otevírací hodiny obchodů, čas spánku, volný čas, atd.) a jsou silně ovlivněny 

společenským prostředím (kultura, vzdělání, prostředí, stres, atd.). Biologické rytmy jsou 

vnitřní, fyzické rytmy, které jsou řízeny fyziologickými procesy probíhajícími v lidském těle, 

jako je metabolismus a buněčná aktivita. Chronobiologické časové studie prokázaly, že k 

opakování těchto rytmů dochází u lidí pravidelně v přibližně 24 hodinovém rytmu.  Tyto rytmy 

nazýváme cirkadiální rytmy. 

Je prokázána závislost mezi sociálními a biologickými rytmy, která se projevuje 

změnami fyzické aktivity sledované osoby. Je zřejmé, že biologické rytmy jsou ovlivňovány 

společností, kulturou a také například podnebím. Zjištění této závislosti je v podstatě možné 

sledováním pohybové aktivity monitorované osoby a to například akcelerometry, video 

monitorováním nebo systémem monitorování pozice jak byl popsán v předchozí kapitole. 

Monitorováním pozice osoby v bytě získáváme informaci o pohybové aktivitě 

sledované osoby. Zjištěné změny jsou cyklické s periodou přibližně 24 hodin. Jedná se o 

cirkadiální rytmus aktivity (Circadian activity rytmus, CAR). V případě, že korelujeme tuto 

informaci s informací o druhu místnosti a předpokládané činnosti v této místnosti, můžeme 

definovat cirkadiální rytmus osoby (CR). Cirkadiální rytmus je ovlivňován sociálními a 

biologickými rytmy zároveň. Správnou analýzou se stává cirkadiální rytmus zdrojem důležitých 

informací o chování sledované osoby. Můžeme zjišťovat mnoho užitečných informací o 

návycích sledované osoby, jako jsou například délka spánku, četnost návštěv toalet, rytmus 

příjmu potravy a podobně.  

Zjištěním odchylek tohoto rytmu zaznamenáváme změny návyků sledované osoby, 

které mohou být způsobeny mnoha vlivy. Jedním z významných vlivů je změna zdravotního 

stavu sledované osoby a to zapříčiněná jak chronickým onemocněním, tak akutním zdravotním 

problémem. Proto je důležité monitorovat cirkadiální rytmy v systémech vzdálené domácí péče. 

Metodika sestavení cirkadiálních rytmů a jejich vyhodnocování je jádrem disertační 

práce. 

V této kapitole je popsána stávající metodika reprezentace získané informace o poloze 

monitorované osoby v jednotlivých monitorovaných oblastech bytu. Následuje vlastní metodika 

vizualizace, reprezentace měřených dat, návrh algoritmů pro vyhodnocení a jejich vyhodnocení. 
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4.1 Současná metodika interpretace a zpracování cirkadiálních 

rytmů  

Pro zpracování informací ze systémů monitorování pozice osoby v bytě je typický 

přepočet na cirkadiální rytmy aktivity a cirkadiální rytmy pohybové aktivity sledované osoby. 

V současné dobé se problematikou zabývají pracoviště po celém světě.  

Prvním systémem interpretace je systém zakladatele a držitele prvního patentu v oblasti 

sledování pozice osoby v systémech vzdálené domácí péče Akifumi Yamagouchi [18]. 

Tento systém se vyznačuje zaznamenáváním pohybů v každém místě sledovaného prostoru a 

zaznamenává je do grafů uvedených na obrázku Obr. 4.1.  

 

Obr. 4.1 Zobrazení pohybové aktivity dle [18] 

Tyto grafy zobrazují zaznamenané výskyty ve sledovaných oblastech bytu, včetně 

aktivity na sledovaných zařízeních (PC apod.). Následně je prováděna analýza dat pro každou 

místnost v průběhu několika dní. Systém nesleduje typické cesty ve sledované oblasti, způsoby 

vyhodnocení aktivity nejsou diskutovány. 

V této kapitole jsou uvedeny rešerše systémů, které jsou nejblíže vlastnímu řešení 

disertační práce na základě provedené analýzy v databázích ISI WoK a IEEE Explore. Jedná se 

pracoviště profesora Norberta Nouryho, který je považován za průkopníka v této oblasti. Dále je 

v  kapitole uvedena rešerše řešení zpracovaného týmem ze Seoul National University. 

4.1.1 Metodika dle Noury 

Významným pracovištěm, které se zabývá cirkadiálními rytmy aktivity, je pracovní 

skupina TIMC UJF Grenoble pod vedením prof. Noury ve spolupráci s dalšími univerzitami. 

Pro účely interpretace a vyhodnocení cirkadiální rytmů aktivity byl vytvořen software (Software 

for Automatic Measurement of Circadian Activity Devaition - SAMCAD).  

Informace ze senzorů pozice jsou uloženy v MySQL databázi a jsou transformovány do 

xml formátu, který zpracovává vytvořený software. Poté proběhne detekce a eliminace období, 

během které uživatel byl mimo bydliště tak, aby bylo pro další analýzu použito pouze 

relevantních dat. Eliminace je provedena na základě experimentální zkušenosti s tím, že jsou 

označovány pouze úseky nepřítomnosti delší čtyř hodin. Pro účel snížení velikosti 

zpracovávaných dat je provedena koncentrace získaných informací pouze na úroveň minut, 

nejsou uvažovány informace v rámci jedné minuty. [19] 

Matematickou interpretací metody je posloupnost Cp pro každý ze sledovaných 

prostorů. Prvky posloupnosti jsou hodnoty odpovídající době strávené uživatelem v dané 

sledované oblasti za jednu hodinu (1). Takto získané posloupnosti jsou poté zakresleny do 

jednoho grafu Obr. 4.2. 
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kde [ ]pT n je doba strávená ve sledovaném prostoru.    

 

Obr. 4.2 Cirkadiálních rytmus aktivity [19]  

Všechny analýzy vycházejí z tohoto zobrazení cirkadiálních rytmů aktivity. Analýzy 

jsou nazvány analýza chování (Behavioral Analysis, BA). Na základě zjištění BA jsou 

definovány podmínky pro detekci změn a následných upozornění (alerts) s různou úrovní. [20] 

[21] 

Analýza chování je rozdělena na dvě oblasti. První je Presence-based CAR, která 

zpracovává získaná data do zobrazení cirkadiálních rytmů aktivity jako poměr stráveného času 

v jednotlivých místnostech bytu za jednu hodinu. Každý den na konci každé hodiny je vypočten 

tento cirkadiální rytmus aktivity pro danou hodinu. Zjištěná hodnota je normalizována 

vydělením 60. Získaný údaj je interpretován jako aktuální obsazenost jednotlivých místností v 

hodině. Tento údaj je srovnán se statistickou hodnotou pro danou hodinu získanou statistickým 

zpracováním z předchozích měření. V případě, že odchylky překročí nastavené meze, jsou 

zaznamenány upozornění (alerts) – hypoaktivita/hyperaktivita s váhou lehká/významná a 

rozeznání den/noc. Denní doba je považována mezi šestou hodinou ranní a půlnocí a noční je 

zbytek do 24 hodinového cyklu. Příkladem využití je dle autorů například detekce chřipky, 

zvýšeným výskytem osoby v ložnici v průběhu dne. [20] 

Druhou oblastí je analýza pohybové aktivity ve sledovaných místnostech. Ta je 

vypočtena z počtu zaznamenaných pohybů IR senzory v rámci jedné hodiny celkově pro každou 

místnost a pro celý byt. Pro analýzu jsou využívány informace za celou hodinu souhrnně. 

Analýza zjištěných cirkadiálních rytmů pohybové aktivity probíhá srovnáním se statisticky 

získanou hodnotou. Je rozeznávána hyperaktivita a hypoaktivita v každé místnosti bytu a za 

celý byt. Příkladem využití je dle autorů například detekce urinálních obtíží spojených s vyšší 

aktivitou v koupelně. [22] 
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Obr. 4.3 Cirkadiální rytmus pohybové aktivity v místnostech bytu [19] 

4.1.2 Metodika Seoul National University 

Ke konstrukci cirkadiálních rytmů je využito dat ze systému monitorování pozice osoby 

v bytě využívající vlastní PIR čidla s bluetooth komunikací. Pro další zpracování jsou vyřazeny 

záznamy, kdy se v bytě nachází více než jedna osoba, monitorovaná osoba není v bytě více než 

24 hodin nebo na přání monitorované osoby nebo pečovatele. Není blíže popsáno, jakým 

způsobem jsou data označována a rozeznávána pro vyřazení. Je uvedeno, že se jedná přibližně o 

15% až 36% záznamů, které jsou vyřazeny. Základem pro interpretaci je záznam 

zaznamenaných pohybů PIR čidly Obr. 4.4. 

 

 

Obr. 4.4 Záznam pohybů v bytě [23] 

Interpretace cirkadiální rytmu je prováděna třemi dílčími metodami.  

První metoda je nazývána Activity Level. Jedná se o zobrazení počtu zaznamenaných 

pohybů v rámci jedné hodiny v každé místnosti a v celém bytě. Toto zobrazení odpovídá 

cirkadiálnímu rytmu pohybové aktivity stejně jako u Noury.  
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Obr. 4.5 Graf Activity Level [23] 

Druhou metodou je Mobility Level. Cirkadiální rytmus je zobrazen posloupností 

výskytu monitorované osoby v jednotlivých místnostech bytu. Každých 30 sekund je na základě 

analýzy aktivity level rozhodnuto, ve které místnosti se sledovaná osoba nacházela (Obr. 4.6 

graf (a)). Je vybrána ta místnost, ve které je v průběhu uplynulých 30-ti sekund zaznamenán 

největší počet pohybů. Pro toto zobrazení je definován stav mimo byt, kterým je označen každý 

případ, kdy po zaznamenání pohybu v prostoru předsíně není zaznamenána žádná další aktivita 

v bytě po dobu 30 sekund a více. Z takto upravených dat je vypočtena vzdálenost, kterou 

sledovaná osoba v bytě urazila za jednotku času – mobility level (Obr. 4.6 graf (b)).  

 

 

Obr. 4.6 Graf Mobility Level [23] 

Třetí metoda je sledování doby neaktivity – NonResponse Interval (NRI). Doba 

neaktivity je vypočtena jako časový úsek mezi pohyby zaznamenanými senzory v sekundách 

(Obr. 4.7). 
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Obr. 4.7 Graf- doba neaktivity [23] 

V rámci práce [23] jsou detekovány tyto stavy:  

 Neschopnost vstát nebo slabost 

 Hypoglykemický záchvat  

 Záchvat 

 Změna mentálního stavu 

 Úmrtí 

 Pád 

 Osoba v bezvědomí 

 Těžká bolest 

 Neidentifikovatelný problém 

Identifikace stavů je založená na statistické analýze odchylek každé z uvedených metod 

interpretace. Pro každou odchylku jsou stanoveny dvě meze závažnosti zjištěné odchylky. Pro 

identifikaci detekovaného stavu je sestavena rozhodovací tabulka, která definuje, ve kterém 

případě kombinace detekovaných odchylek nastává daný stav [23]. 
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4.1.3 Definice problematiky zhodnocení 

Uvedené systémy interpretace cirkadiálního rytmu využívají podobných přístupů 

založených na zobrazení a analýze četností výskytu sledované osoby v jednotlivých místnostech 

bytu a pohybové aktivitě v jednotlivých místnostech a v bytě. Výsledky této analýzy jsou 

určeny zejména pro detekci vývoje chronických onemocnění. Chronologie pohybu sledované 

osoby v bytě je uvažována ve zmíněných řešeních. V řešení týmu prof. Nouryho je informace o 

chronologii pohybu zaznamenávána, nicméně není zcela využívána pro další vyhodnocení. 

V řešení týmu ze Seoul NU je informace o chronologii pohybu využívána pro zjištění úrovně 

mobility osoby v bytě. Zjištěná posloupnost pohybů však není využívána k další analýze. Přitom 

analýzou posloupnosti pohybu ve spojení s dalšími informacemi o aktivitě resp. neaktivitě 

osoby můžeme využít pro zjištění akutních problémů, jako jsou například pády nebo nevolnosti 

a podobně. Všechny uvedené systémy využívají ke zobrazení cirkadiálních rytmů více dílčích 

grafů, které jsou soustředěny pouze na jednu část analýzy. Analýza CAR je prováděna 

v jednohodinových intervalech, což může být omezující pro detekci náhlých změn a 

krátkodobých odchylek cirkadiálního rytmu. 
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4.2 Návrh vlastní interpretace cirkadiálních rytmů 

Pro návrh původní metodiky interpretace cirkadiálních rytmů byly definovány 

následující podmínky: 

1. Interpretace cirkadiálních rytmů musí zachovat chronologickou informaci o 

pohybu osoby po bytě, aby bylo možné detekovat akutní zdravotní problémy. 

2. Z cirkadiálního rytmu musí být znatelné jak dlouhodobé změny, tak změny 

krátkodobé, poukazující na akutní zdravotní problémy. 

3. Cirkadiální rytmy musí být jednoduše zpracovatelné v mikroprocesorových 

aplikacích. Tato podmínka je dána navrženým technickým řešením 

problematiky snímání pozice osoby v bytě. Splnění této podmínky výrazně 

ulehčí zpracování informací monitorování pozice osoby v bytě. 

4.2.1 Matematický popis získaných dat 

Získávané informace o pozici osoby v bytě se liší ve dne a v noci. V denní hodiny má 

uživatel u sebe měřící zařízení s aplikací Location Engine. Díky tomu je získávána přesná 

informace o pozici monitorované osoby. Aktuální pozici P osoby v bytě ve dne lze vyjádřit 

závislostí: 

 ( , , )P f x y t  (2) 

kde  x,y  jsou souřadnice sledované osoby 

  t  je čas  

 

Toto vyjádření odpovídá nákresu na následujícím obrázku. Půdorys zobrazeného bytu 

odpovídá testovacímu bytu Vzdálené domácí péče na Ostravské univerzitě. 

 

Obr. 4.8 Detekce pozice osoby v bytě v denních hodinách 
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V nočním období není Location Engine aktivní, poloha osoby v bytě je sledována PIR 

čidly v kombinaci s optoelektronickými závorami. Takto získané informace nejsou tak přesné 

jako v případě Location Engine. Vypovídají pouze o narušení sledovaných prostorů. Souřadnice 

udávající přesnou pozici osoby P jsou nahrazeny souřadnicemi středu sledované oblasti, 

popřípadě jejím kódovým označením. Tento stav je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obr. 4.9 Detekce pozice osoby v bytě v nočních hodinách 

Aktuální pozicí osoby v bytě je poslední zaznamenaný pohyb z PIR čidel, respektive 

poslední zaznamenané narušení podprostoru sledovaného daným PIR čidlem a narušení 

optoelektrické závory. Matematicky aktuální pozici sledované osoby P lze vyjádřit jako vektor 

se souřadnicemi sledovaného prostoru a časem záznamu. Druhou možností je vektor s kódovým 

označením prostoru a časem záznamu.  

 

 [ , , ] [ , , ]P X Y t K n t   (3) 

kde X,Y jsou souřadnice sledovaného prostoru 

 K  je kódové označení prostoru 

 n je označení podprostoru 

 t  je čas  

 

V průběhu testování bylo zjištěno, že informace poskytnuté Location Engine nemusí být 

zcela shodné s pozicí osoby. Pro tento účel byla přidána do komunikačního paketu informace 

nejbližšího referenčního bodu. Protože jsou referenčními body PIR čidla, je možno považovat 

data z Location Engine o nejbližším referenčním bodu stejné jako z PIR čidel. 

 



 

 

- 38 - 38 

4.2.2 Časová posloupnost pobytu ve sledovaných oblastech 

Změřené informace o pozici osoby v bytě lze interpretovat časovou posloupností 

informací o pobytu sledované osoby ve sledovaných prostorech.  

Z dat získaných z optoelektronických závor umístěných v prostoru dveří lze pouze určit, 

ve které místnosti se sledovaná osoba nachází. Avšak nutnou znalostí je počáteční stav, ve které 

místnosti se osoba pohybovala. Informace ze subsystému optoelektronických závor jsou 

v navrženém technickém řešení problematiky porovnávány s ostatními měřenými informacemi.  

Stejným způsobem se dají interpretovat informace získané z PIR čidel s tím rozdílem, že je 

rozlišeno více oblastí, nejen celé místnosti, ale také v případě použití více senzorů jednotlivých 

částí.  

Informace o výskytu osoby ve sledovaném prostoru mohou být pro účely zobrazení 

cirkadiálního rytmu C kódovány dvěma následujícími způsoby: 

 

1) Kódování sledovaného prostoru číselnou hodnotou  

 
24

+

0

[ ] [ ] ,
t

C K t K t t


   C R  (4) 

kde K  je číselný kód označení prostoru 

 t  je čas  

 

2) Kódování sledovaného prostoru barevným kódem (RGB) 

 

24
+

0

[ ]
t

C K t t


  R  (5) 

kde [ ]K t   je vektor RGB kódu barvy zvolené pro sledovaný prostor 

 t  je čas  

 

Aby bylo možno z obou zmíněných posloupností sestavit typický průměrný cirkadiální 

cyklus, je třeba efektivně specifikovat kódová označení pro jednotlivé prostory. Je-li kódování 

zvoleno nevhodně, může docházek k oscilacím při následném zpracování cirkadiálních rytmů. 

V systému kódování jednotlivých oblastí bytu číselnou hodnotou je třeba kvalitativní 

informaci o druhu místnosti převést na kvantitativní – číselnou. Takto vyjádřený cirkadiální 

rytmus odpovídá číselné posloupnosti vektoru. Je třeba volit správné číselné hodnoty pro 

jednotlivé místnosti, aby byl systém interpretace stabilní. Aby při nevýznamné kvalitativní 

změně nedocházelo k významným změnám kvantitativním.  

Druhou navrženou možností interpretace získaných informací o poloze osoby v bytě je 

pomocí využití barevných kódů. Pro tento systém platí zásada stability interpretace. Proto byly 

v navrženém systému barevných kódů určeny barvy jednotlivých místností odpovídající RGB 

kódování barev. Každá barva je v tomto systému vyjádřena troj-číselným kódem, respektive 

vektorem tří hodnot odpovídající obsahu každé ze základních barev RGB v aktuální barvě. 

Rozložením kvalitativní informace o pozici osoby v bytě do standardizovaného vektoru o třech 

hodnotách má zabránit zmíněné nestabilitě interpretace. 
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Každá místnost má tak alespoň jednu ze tří složek RGB kódování maximální a ostatní 

nulové. V přiřazení barev jednotlivým místnostem je zohledněna vzdálenost od počátku 

souřadnicového systému (v barevné legendě obrázku Obr. 4.10 umístěného v levém spodním 

rohu půdorysu bytu). Jelikož existuje dostatečné množství kombinace maximálních hodnot 

barevného RGB vektoru (8), není problém pokrýt tímto kódováním i rozlehlejší byty. 

 

Obr. 4.10 Časová posloupnost barevných kódů 

4.2.3   Interpretace dat měřených Location Engine 

Technologie Location Engine poskytuje mnohem přesnější informace o aktuální pozici 

osoby v bytě. V dalších krocích jsou zpracovávány souřadnice udávající přesnou pozici. Jelikož 

se jedná o dvourozměrný systém kartézských souřadnic, nabízí se možnost interpretace dat 

v maticovém zápisu.  

Interpretace maticí souřadnic aktuální pozice  

Matice souřadnic aktuální pozice sledované osoby je jednou z nejjednodušších metod 

interpretace cirkadiálního rytmu z dat měřených Location Engine.  
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Takové zobrazení (7) je naprosto nepřehledné a neposkytuje žádnou novou informaci, 

užitečnou pro sestavení průměrných cirkadiálních rytmů. 
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 (7) 

Interpretace maticí pozice  

Aktuální pozice sledované osoby je v čase t vyjádřena vektorem P, jehož prvky jsou 

souřadnice aktuální pozice sledované osoby v bytě [x,y]  a čas měření t. 
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Nechť je sledovaný prostor reprezentován maticí M stejného rozměru, jako je sledovaný 

prostor. Prvky ai,j matice M[t] jsou rovny nule pro všechny hodnoty i a j splňující podmínku 

dle (8).  

 ,

0 ,

1 ,
i j

pro i x j y
a

pro i x j y

 


 
 (8) 

kde  x,y jsou souřadnice aktuální pozice sledované osoby v bytě 

 

Aktuální pozice sledované osoby v čase t je poté v matici M[t] reprezentována jediným 

nenulovým prvkem ax,y.  

Cirkadiální rytmus je vyjádřen trojrozměrnou maticí C, jejiž prvky jsou jednotlivé 

matice M[t] definované pro každý časový okamžik měření (viz (9)). 

 Takto interpretovaná informace je přehledná pro jednotlivé časové okamžiky, ale 

nesplňuje ani jednu ze stanovených podmínek  uvedených na začátku kapitoly 4.1.3.  

Tato metodika je náročná na další zpracování. Není možná jednoduché implementace 

do mikroprocesorových systémů. Z těchto důvodů není tato metodika interpretace cirkadiálních 

rytmů nadále diskutována. 
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Obr. 4.11 Schematický nákres interpretace cirkadiálního rytmu maticí pozice 
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Interpretace modulem vektoru aktuální pozice. 

Zjištěná aktuální pozice sledované osoby P je definována hodnotami průmětu vektoru 

pozice do osy x a y souřadnicového systému. Modul vektoru pozice je poté vypočítán dle (10). 

 
2 2

x yp p p   (10) 

 

Cirkadiální rytmus C je reprezentován posloupností vypočtených modulů vektoru 

aktuální pozice sledované osoby v jednotlivých časech měření.  

  
24

0t

C p t kde t


  +R  (11) 

kde  p t  je modul vektoru aktuální pozice v čase t  

P = [px,px]

0 x

y

p

px

py

 

Obr. 4.12 Vektor aktuální pozice 

Toto zobrazení je výhodné pro detekci krátkodobých odchylek od rytmů aktivity, 

důležitých pro detekci akutních onemocnění. Pro detekci těchto odchylek se jeví vhodná 

analýza ve frekvenční oblasti. 

Vytvořením časového vektoru pohybové aktivity sledované osoby se ale ztrácí 

informace o pozici osoby v bytě. Proto je nutné tuto informaci doplnit.   

Interpretace barevným vektorem modulu aktuální pozice 

Časový vektor pohybové aktivity lze doplnit o informaci o pozici osoby v bytě dvěma 

způsoby, analogickými s interpretací uvedené v kapitole Časová posloupnost pobytu ve 

sledovaných oblastech bytu. Vzhledem k závěrům této kapitoly je výhodnější použití barevného 

kódování.  

Při zobrazení časové posloupnosti barevných kódů (Obr. 4.10) je zřetelné, že hodnoty 

barevných kódu nejsou v ose y definovány. Rozšiřme tedy vektor barevných kódů o hodnotu 

modulu vektoru aktuální pozice sledované osoby v bytě (12). Definujeme tak výšku barevných 

vektorů (Obr. 4.13). 
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kde [ ]MK t  je vektor [ , , , , ]R G B p t  
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Barevný kód daného vektoru odpovídá definovaným barvám v kapitole 4.2.2. 

Informace, ve které sledované oblasti (resp. místnosti) se zjistí ze souřadnic aktuální pozice 

osoby zjištěné Location Engine a může být ještě ověřena informací poskytnutou subsystémem 

optoelektronických závor. 

Tato interpretace cirkadiálních rytmů splňuje všechny podmínky uvedené v úvodu 

aktuální kapitoly. Barevným vyjádřením vektoru je doplněna chybějící informace o pozici 

osoby v bytě při vyjádření cirkadiálních rytmů modulem vektoru aktuální pozice. 

 

Obr. 4.13 Model barevného časového vektoru pohybové aktivity  

4.2.4 Diskuze návrhu interpretace měřených dat  

Pro interpretaci cirkadiálních rytmů byly nejprve definovány tři základní podmínky. 

Na základě druhu získávaných informací z různých senzorových systémů bylo v této kapitole 

popsáno šest vlastních metodik interpretace cirkadiálních rytmů. Jednotlivé metodiky se liší 

v druhu vstupních dat ale také obtížností zobrazení a následného zpracování. 

Nejlepší navrženou metodikou interpretace cirkadiálních rytmů je v této chvíli metodika 

interpretace barevným vektorem modulu aktuální pozice. Tato metodika plně reflektuje na 

všechny stanovené podmínky. Je univerzální pro použití se všemi zmíněnými systémy 

monitorování aktuální pozice osoby. V případě používání systému Location Engine (v denní 

hodiny) jsou získané informace mnohem přesnější, než v hodiny noční. Přesto dokáže navržená 

metodika zobrazení cirkadiálního rytmu přehledně zobrazit i ty nejmenší změny a připravit data 

pro následnou analýzu. 

V součinnosti s funkčním schématem monitorování pozice sledované osoby (Obr. 3.9) 

bude v denní hodiny hodnota modulu aktuální pozice získávána z údajů poskytnutými Location 

Engine. V noční hodiny nebo v okamžicích, kdy tuto informaci není možno získat z Location 

Engine, bude nahrazena hodnotou vektoru pozice stanovenou pro jednotlivé PIR čidla. Jelikož 

může být v jedné místnosti více PIR pohybových čidel, pro každé čidlo bude určena jedna 

hodnota modulu vektoru pozice, odpovídající středu kontrolované oblasti. Díky tomu může být i 

v noční hodiny výška barevných vektorů rozdílná (hodnota modulu aktuální pozice) tak, jak je 

uvedeno na Obr. 4.13. 
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5. Vlastní metodika analýzy cirkadiálních rytmů 

Ve stávajících systémech jsou pro kritéria signifikantních stavů cirkadiálních cyklů 

definovány prahové hodnoty. Po překročení prahových hodnot dochází ke generování alarmu, 

zaznamenání nestandardního stavu a vyvolání případného zásahu dohlížející osoby. Stanovení 

prahových hodnot je však ve všech uvedených systémech problematické a každý z řešitelů pro 

ně využívá jiných matematických a statistických postupů. Takové systémy současně nemají 

predikční charakter. 

Pro finální klasifikaci a predikci signifikantních stavů cirkadiálních rytmů sledovaných 

osob byla v disertační práci zvolena metoda fuzzy orientovaného diagnostického expertního 

systému. Blokové schéma vyhodnocovacího řetězce, zahrnujícího klasifikační a predikční fuzzy 

modul, je uvedeno na Obr. 5.1. Blok zjištění aktuální polohy sledované osoby v bytě zastupuje 

ve schématu zdroj informací o poloze sledované osoby v bytě. Tyto informace jsou 

poskytovány systémem monitorování pozice osob, který je popsán v kapitole 3. 

 

Analýza pomocí fuzzy 
modelu

Výpočet normovaných 
hodnot vstupních 

proměnných fuzzy modelu

Zjištění aktuální polohy 
sledované osoby

Zpracování alarmu Detekce alarmu

 

Obr. 5.1 Schéma analýzy cirkadiálního rytmu 

Blok zpracování alarmu není v práci řešen. Předpokladem je, že zpracování alarmu 

bude provedeno systémem vzdálené domácí péče. Alarm bude přeposlán na dispečink a tam 

zpracován buď automaticky, nebo osobou konající službu. Způsob zpracování alarmů v 

systémech vzdálené domácí péče není předmětem této práce. 

5.1 Diagnostické expertní systémy 

Expertní systémy jsou specializované počítačové programy, určené pro podporu 

rozhodování [24]. Expertní systémy diagnostické jsou určeny k ohodnocování předem 

stanovené množiny variant řešení (diagnóz). Provádějí efektivní interpretaci dat s cílem určit, 

která z předem stanovené množiny konečných řešení nejlépe koresponduje s reálnými daty 

týkajícími se konkrétního případu. Typická architektura takového systému je nakreslena na Obr. 

5.2. 

Báze znalostí

Vysvětlovací systém

Řídicí mechanismus

Aktuální model

Uživatel

Měřicí přístroje

Obecné znalosti dané 
problematiky Data k danému případu

Báze Dat

 

Obr. 5.2 Architektura diagnostického expertního systému 
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Základem systému je báze znalostí, v níž jsou procedurální formou uloženy znalosti 

o řešeném případu. Znalosti jsou získány od experta. Konkrétní data k danému problému jsou 

uživatelem uložena v bázi dat. Konfrontaci konkrétních dat a obecných znalostí provádí řídicí 

mechanizmus, který postupným ohodnocováním jednotlivých hypotéz vytváří jejich 

hierarchický seznam. Vysvětlovací systém přitom poskytuje uživateli zdůvodnění seřazení 

hypotéz do seznamu.     

Pro řešení problému analýzy cirkadiálních rytmů je v práci použito fuzzy logického 

expertního systému. Jeho základem je jazykový pravidlový fuzzy model, v němž se k 

formalizaci jazykových pojmů (jazykových hodnot vstupních a výstupních jazykových 

proměnných) používají fuzzy množiny, pro reprezentaci znalostí o řešeném problému se 

používají pravidla typu JESTLIŽE-PAK (IF-THEN), pro operace nad znalostmi a vyvozování 

závěrů jsou použity procedury fuzzy logiky. Základy těchto přístupů budou popsány 

v následujících podkapitolách.  

5.1.1 Počítačová formalizace expertních mentálních modelů 

Základní myšlenka expertního systému spočívá ve skutečnosti, že v případě řešení 

složitých úloh dosahuje lepších výsledků člověk – expert v dané oboru – než nutně 

zjednodušený a obvykle informačně velmi náročný počítačový algoritmus.   

Vědní obor umělá inteligence poskytuje možnosti počítačové reprezentace znalostí 

experta a jejich využití pro řešení úloh na stejně kvalitní úrovni, jako by je řešil sám.  

Pro umožnění strojového využití lidských znalostí je třeba vyřešit dva základní 

problémy: jakými metodami formalizovat expertní znalosti v počítači a jak konstruovat 

algoritmy, které by operacemi nad takto uloženými znalostmi dokázaly vyvodit stejně kvalitní 

závěry jako expert, kdyby řešil tentýž problém sám.  

Znalosti jsou v lidském mozku uloženy formou nenumerických struktur.  

Nejpřirozenějším a nejoperativnějším vyjádřením znalostí je přirozený jazyk. Bylo ověřeno, že 

jednou z nejefektivnějších forem vyjádření lidských znalostí jsou produkční pravidla typu 

JESTLIŽE-PAK (anglicky IF-THEN).  

Produkční pravidla, vyslovená v přirozené řeči, jsou složena ze slov přirozeného jazyka. 

Základní vlastností slovních pojmů je jejich pojmová neurčitost – vágnost. V praxi jsou nejvíce 

rozšířeným způsobem formalizace vágních pojmů jako formalizace neurčitosti (vágnosti) slov 

přirozeného jazyka fuzzy množiny.  

5.1.2 Fuzzy množinová formalizace vágních pojmů    

Základem použití množin je rozhodování, z jakých prvků se množina skládá. Jde o 

rozhodování, zda určitý prvek (nebo objekt) do určité množiny prvků nebo objektů (vyznačující 

se určitou vlastností) náleží nebo nenáleží. Z tohoto hlediska je třeba každému prvku (objektu) 

přiřadit číselný parametr - tzv. stupeň jeho náležení do určité množiny, který logicky nabývá 

hodnot 1 (prvek do množiny bez jakýchkoliv pochyb náleží) nebo 0 (prvek do množiny bez 

jakýchkoliv pochyb nenáleží). 

  ( ) 0,1 ,A x x X    (13) 

 



 

 

- 45 - 45 

Na hodnotu stupně náležení se můžeme dívat jako na pravdivostní hodnotu logického 

výroku „patří do množiny“. Nekonvenční logiky používají jako obor pravdivostních hodnot 

reálných čísel z uzavřeného intervalu 0, 1. Pravdivostní hodnotu výroku můžeme tak 

kvantifikovat kromě absolutní pravdy či nepravdy i jako pravdu (nepravdu) částečnou.  

 

Stejná úvaha vedla L. A. Zadeha [24] k definici fuzzy množin zobecněním stupně 

náležení prvku do množiny, v tom smyslu, že zavedl definici stupně náležení prvku do množiny 

jako reálné číslo z intervalu 0, 1. Toto řešení ponechává vyjádření absolutní příslušnosti ( 1 ) a 

absolutní nepříslušnosti ( 0 ), umožňuje však formalizaci příslušnosti částečné, kvantifikované 

stupněm z intervalu (0, 1). Fuzzy množina A je definována jako přiřazení, které každému prvku  

x univerza X přiřazuje hodnotu funkce jeho příslušnosti do fuzzy množiny A  rovnou A(x). 

 

 ( ) 0;1 ,A x x X    (14) 

 

V praxi je fuzzy množina A prvků x ztotožněna s její funkci příslušnosti A(x). Na Obr. 

5.3 je nakreslena funkce příslušnosti fuzzy množiny A, definované na univerzu X. Prvky 

x1, x2 do fuzzy množiny A zcela jistě patří, prvky x z intervalu (-, x3  a prvky x z intervalu 

x4 , ) do fuzzy množiny A zcela jistě nepatří.  

 

 

Obr. 5.3 Funkce příslušnosti fuzzy množiny 

Prvkům x z intervalů (x3, x1) a (x2, x4) je funkcí A(x) přiřazena hodnota jejich 

příslušnosti do fuzzy množiny A reálným číslem z intervalu (0, 1) a vyjadřuje tedy jejich 

příslušení částečné. 

 

Praktické použití fuzzy množin vyžaduje analytické vyjádření funkce F(u). V praxi 

používáme nejčastěji jejich aproximaci lomenými přímkami.  
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Obr. 5.4 Aproximace funkce příslušnosti fuzzy množiny 

 

Spojitá křivka zvonového tvaru (resp. její aproximace lomenou přímkou), představující 

průběh velikosti stupně příslušnosti v závislosti na velikosti prvku univerza, je nazývána fuzzy 

charakteristikou (funkcí příslušnosti), která je ztotožňována s příslušnou fuzzy množinou.   

Fuzzy množiny jsou účinným příspěvkem k řešení prvního problému strojové 

reprezentace lidských znalostí, formalizovaných v mozku pomocí vágních slovních pojmů 

(např. Malý, Střední, Vysoký). Příklad takové formalizace je uveden na Obr. 5.5. 

x

Ji(x)

1

0

J1 J2 J3

 

Obr. 5.5 Formalizace vágních pojmů 

Každá jazyková hodnota Ji je pak určena uspořádanou čtveřicí svých parametrů jako 

bodů zlomu aproximační přímky.   

5.1.3 Fuzzy výroky a fuzzy pravidla 

Jádrem expertní systémů je báze znalostí, v níž jsou uloženy formalizované expertní 

znalosti problémové oblasti, v níž má expertní systém poskytovat podporu při rozhodování. 

Fuzzy expertní systémy používají pro formalizaci znalostí IF-THEN pravidel ve formě 

 

    IF ,   THEN ,          předpoklad antecedent důsledek konsekvent  (15) 

    

Antecedenty i konsekventy pravidel jsou vágní fuzzy výroky - jejich pravdivostní 

hodnota leží v intervalu 0, 1. Typickou formou je výraz 

 

   isX A  (16) 
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kde X  je jazyková proměnná a A je její příslušná jazyková hodnota. Vágní jazykové 

hodnoty jsou přitom formalizovány fuzzy množinami. 

Uvažujme dva fuzzy výroky p: (X is A) a q: (Y is B) , kde A, B jsou fuzzy množiny 

definované na jednom univerzu U. Takové výroky nazýváme atomické. Atomické výroky 

mohou být spolu spojovány fuzzy logickými spojkami a tvořit fuzzy výroky složené. Význam 

složeného výroku 

     is  isX A and Y B  (17) 

je dán fuzzy konjunkcí fuzzy množin A  B.  Na rozdíl od konvenční matematické 

logiky, v níž má logická spojka konjunkce and pouze jedinou možnou interpretaci (minimum), 

fuzzy logická konjunkce může být interpretována více možnými předpisy. Ty tvoří skupinu tzv. 

funkcí t-normy. Obdobně logická disjunkce (or) – interpretovaná v matematické logice jako 

maximum - může být jako fuzzy disjunkce interpretována kteroukoliv funkcí ze skupiny s-

normy (t-konormy) [25]. 

Předpokládejme nyní, že dvě jazykové proměnné E, E´ jsou definovány na dvou 

různých univerzech U, U´. Dále předpokládejme, že platí dva fuzzy výroky p a q, kde p: (E is A) 

a q: (E´ is B). Jazykové hodnoty  A a B jsou reprezentovány fuzzy množinami A a B:   

 

 
 ( ) / /

, ´ ´

A B

U U

A e e B e e

e U e U

 


  

 

 
 (18) 

       

Tento způsob zápisu fuzzy množin používá označení integrálu pouze symbolicky [24].   

 

Význam složeného výroku  

    is   ´ isE A and E B  (19) 

je pak třeba interpretovat tak, že nejprve musíme provést cylindrické rozšíření fuzzy 

množin A a B na kartézský součin U  U´. Pak význam složeného výroku (19) je reprezentován 

fuzzy relací, definovanou na tomto kartézském součinu podle vztahu 

 

         , min , / ,r A B

U U

e e e e e e  


     (20) 

jako fuzzy množinu definovanou na dvojrozměrném univerzu, kde operátor min může 

být nahrazen libovolnou t-normou.  

 

Antecedent a konsekvent pravidla jsou vzájemně spojeny pomocí fuzzy logického 

funktoru THEN 

 

IF (fuzzy výrok – atomický nebo složený) THEN (fuzzy výrok – atomický nebo složený) 

 

V souladu s významem pravidla (15) interpretujeme spojku THEN obecně jako 

implikaci. Pravidlo IF-THEN tak vyjadřuje kauzální vztah mezi výroky v antecedentu a 

konsekventu.  
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Tento kauzální vztah představuje fuzzy relaci mezi jazykovými proměnnými 

v antecedentu a konsekventu. V případě fuzzy IF-THEN pravidla je tato relace reprezentována 

fuzzy implikací.    

Na rozdíl od matematické logiky není opět interpretace fuzzy implikace jednoznačná. 

Při její konstrukci vyjdeme z analogie ve dvouhodnotové logice. Jde o složenou fuzzy logickou 

funkci, kdy podle konkrétně zvolených norem pro její vyhodnocení získáme celou řadu 

možných interpretací (někdy nazývané fuzzy implikačními funkcemi [24].  

 

Jako příklad uveďme Mamdaniho implikaci, která je vyhodnocována jako obyčejná 

konjunkce (min). 

       , min ,
cR A Bx y x y    (21) 

 

Tato implikace bude použita také ve fuzzy modelu aplikovaném v této práci. 

5.1.4 Mamdaniho metoda aproximativního vyvozování  

Druhým problémem konstrukce expertního systému je algoritmus (inferenční 

mechanizmus), pomocí něhož jsou z obecného modelu získány výstupy (odpovědi) při 

uvažování konkrétních dat k danému případu (dotaz). K tomu použijeme proces tzv. přibližného 

usuzování (aproximativního vyvození).  

 

Fuzzy implikace  

    1 1IF  is  THEN  is  x A y B  (22) 

 

vyjadřuje kauzální vztah mezi jazykovými proměnnými x a y. Jestliže jazyková 

proměnná x nabude své jazykové hodnoty A1, důsledkem je stav, kdy jiná jazyková proměnná y 

nabude své jazykové hodnoty B1.  Toto pravidlo můžeme podle výše uvedených zásad vyjádřit 

jako fuzzy relaci R(x,y). 

Uvažujme nyní případ, kdy víme, že jazyková proměnná x nabude své jiné jazykové 

hodnoty, např. A2, tedy (x is A2). Ptáme se, jaké jazykové hodnoty nabude nyní jazyková 

proměnná y ? 

Jde zřejmě o postup logického usuzování, a proto k jeho konstrukci použijeme 

zobecnělého pravidla usuzování Modus Ponens. Toto pravidlo nám umožňuje usuzovat na 

pravdivost výroku B na základě pravdivosti výroku A.  

Uvažme, že výroky A a B jsou fuzzy výroky A, B a dále existují dva další modifikované 

fuzzy výroky Am a Bm. Dále nechť platí tzv. zobecnělé (fuzzy) pravidlo Modus Ponens, jehož 

zápis bude využívat forem fuzzy výroků a bude mít tvar 

 

 

   Podmínka :       Jestliže je pak  je

Premisa :           je

Závěr :             je

m

m

x A y B

x A

y B

 (23) 

 

Uveďme bez odvození [25], že závěr přibližného úsudku (tj. tvar fuzzy množiny Bm) lze 

získat pomocí fuzzy operace kompozice   
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   2 2 2B A R proj cyl A R na Y    (24) 

 

kde R je fuzzy relace, reprezentující fuzzy implikaci. 

 

V případě použití Mamdaniho implikace, platí pro funkci příslušnosti výsledné fuzzy 

množiny 

       
2 2

sup min , ,B A R
x

y x x y       (25) 

 

Velmi častým případem je situace, kdy modifikovaná fuzzy množina Am (23) je fuzzy 

množina typu singleton – ostré číslo a fuzzy množiny A1, B1 jsou definovány na spojitých 

univerzech. V případě použití Mamdaniho implikace je možno proceduru přibližného usuzování 

(vyvození závěru Bm) znázornit graficky, jak je uvedeno na Obr. 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6 Grafická reprezentace procedury přibližného usuzování 

Supremum v rovnici (25) tvoří ostrá hodnota x
*
 a pro funkci příslušnosti výstupní fuzzy 

množiny Bm  platí 

       
2 1

( ) min , , ,B m A R Ry x x y x y       
 

 (26) 

 

Rovina, proložená vstupním singletonem x* vytne operací cylindrické rozšíření v relaci 

R(x,y) lichoběžník, který je pak promítnut operací projekce na univerzum Y. V jedné rovině pak 

lze Obr. 5.6 nakreslit jednodušeji - viz Obr. 5.7. 
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Obr. 5.7 Zjednodušená grafická reprezentace procedury přibližného usuzování 

 

5.1.5 Fuzzy model jako báze znalostí 

Jediné pravidlo s atomickým fuzzy výrokem o velikosti jediné jazykové proměnné 

v antecedentu a jedním atomickým fuzzy výrokem o velikosti jiné jazykové proměnné 

v konsekventu zřejmě nestačí pro popis chování složité soustavy, která je obvykle pomocí 

expertního systému vyšetřována. Proto musíme k popisu chování takové soustavy použít více 

pravidel, které tvoří vlastní bázi znalostí a jsou v ní obsaženy všechny znalosti (experta), které 

máme o chování soustavy k dispozici. 

 

Uvažujme tedy obecně jazykové proměnné X,  Y  a soubor n pravidel, které lze napsat 

ve tvaru 

 
       : 1,2,...
k k k

mR IF X jeLX THEN Y jeLY k n  (27) 

 

kde 
)(kLX  je jazyková hodnota proměnné X  v antecedentu k-tého pravidla a  

)(kLY  je 

jazyková hodnota proměnné Y  v konsekventu k-tého pravidla. Uvažujme dále, že každé 

pravidlo představuje implikaci typu Mamdani reprezentovanou fuzzy relací 

 

 
 

          ( , ) min , / , 1,2,...k k

X Y

k

m LX LY
U U

R x y x y x y k n 


   (28) 

s funkcí příslušnosti 

             , min ,k k k
mR LX LY
x y x y    (29) 
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Předpokládejme, že jednotlivá pravidla jsou v souboru pravidel spojena fuzzy logickým 

operátorem or s interpretací obyčejná disjunkce (max). Takový soubor, který tvoří bázi znalostí 

fuzzy expertního systému, nazýváme součtovým fuzzy modelem. Výslednou relaci, která 

zohledňuje dílčí výsledné relace jednotlivých pravidel dostaneme sjednocením  

 

 
 

1

( , ) ( , )
n

k

m m

k

R x y R x y


  (30) 

 

s výslednou funkcí příslušnosti 

 

               , max , max min ,k k k
m

m
R R LX LYk k
x y x y x y   

 
   (31) 

 

V procesu aproximativního vyvozování pak budeme uvažovat, že jazyková proměnná X 

nabývá modifikované hodnoty reprezentované fuzzy množinou X1. Tuto fuzzy množinu 

můžeme považovat z hlediska fuzzy modelování za fuzzy množinu vstupní. Ta indukuje 

prostřednictvím fuzzy relace Rm(x,y) fuzzy množinu Y1, která je výsledkem procedury 

přibližného úsudku a je možno ji považovat za fuzzy množinu výstupní. Tu získáme pomocí 

operace kompozice fuzzy množiny X1  a výsledné relace Rm (x,y), tedy 

 

   1 1 1( , ) ( , )m mY X R x y proj ce X R x y na Y    (32) 

 

s funkcí příslušnosti 

 

        
1 1

max min , ,
mY X R

x
y x x y  


  (33) 

 

S uvážením existence spojovacího funktoru or mezi pravidly můžeme popsat proceduru 

aproximativního vyvození vztahy 

 

 
        1 1 1( , ) ( , ) 1,2,...
k k k

m mY X R x y proj ce X R x y na Y k n     (34) 

            1
1

max min , , 1,2,...k k
m

X RY x
y x x y k n  


   (35) 

 

 
   

1 1 1

1 1

( , )
n n

k k

m

k k

Y Y X R x y
 

   (36) 

 

V obecnějším případě budeme uvažovat soubor pravidel s implikací typu Mandami, 

vzájemně spojených fuzzy logickou spojkou or. Antecedent pravidel však nebude tvořen 

jediným atomickým fuzzy výrokem o velikosti jediné jazykové (vstupní) proměnné X, nýbrž 

bude tvořen výrokem složeným, popisujícím velikost n- jazykových proměnných vázaných 

mezi sebou fuzzy logickým operátorem and:   
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      1 1 ... 1,2,...r r rj j j

n nIF x isA and and x isA THEN yisB r R  (37) 

 

kde r je číslo pravidla a R je celkový počat pravidel souboru. Operátor and je dán 

konjunkcí fuzzy výroků, kde fuzzy konjunkce je v modelu Mandami interpretována jako min.  

 

Uvažujme nyní soustavu s dvěma vstupními a jednou výstupní proměnnou [25]. 

Tuto soustavu budeme modelovat s využitím fuzzy modelu Mamdani, který bude mít dvě 

vstupní a jednu výstupní jazykovou proměnnou. Všechny proměnné nechť mají dvě jazykové 

hodnoty – MALÝ a VELKÝ.  

Sestavíme jazykový model soustavy s použitím dvou pravidel, z nichž první se bude 

vyjadřovat k situaci,  v níž je hodnota výstupní proměnné MALÁ a druhé k situaci v níž je 

hodnota výstupní proměnné VELKÁ. 

 

R1: IF(x1 is MALÝ) and (x2 is VELKÝ) THEN (y is MALÝ) 

R2: IF(x1 is VELKÝ) and (x2 is VELKÝ) THEN (y is VELKÝ) 

 

Jazykové proměnné vstupních veličin x1 a x2 a výstupní veličiny y jsou nakresleny na 

obrázku Obr. 5.8, který současně reprezentuje graficky obě pravidla modelu. 

 

 

Obr. 5.8 Grafická reprezentace pravidel modelu 

 

Fuzzy množiny jazykových hodnot, které jsou aktuální v jednotlivých pravidlech, jsou 

zdůrazněny tučnými čarami. 
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Obr. 5.9 Grafická interpretace rozhodování v modelu 

Stanovení tvaru výsledné fuzzy množiny výstupní proměnné y při uvažování (dosazení) 

konkrétních hodnot vstupních proměnných x1 a x2 postupujeme podle obrázku Obr. 5.9 takto: 

 

- dosazované konkrétní hodnoty vstupních proměnných jsou označeny x1* a x2*.  

 

- nejprve zjistíme tvar výstupní fuzzy množiny pro první pravidlo. V souladu se zněním 

prvního pravidla zjistíme velikost stupně příslušnosti hodnoty x1* k fuzzy množině M a 

označíme jej jako M(x1*). Dále zjistíme velikost stupně příslušnosti hodnoty x2* 

k fuzzy množině V a označíme jej jako V(x2*). 

 

- porovnáme velikosti M(x1*) a V(x2*) a vybereme menší z nich, tedy V(x2*) – 

vzhledem k tomu, že obě tvrzení v antecedentu jsou spojena fuzzy konjunkcí 

vyhodnocovanou jako minimum. Touto hodnotou „ořežeme“ jazykovou hodnotu 

výstupní hodnoty y v prvním pravidle, tedy fuzzy množinu M. Ořezanou fuzzy množinu 

označíme jako M
*
 a budeme ji uvažovat jako výstup prvního pravidla. 

 

- nyní zjistíme tvar výstupní fuzzy množiny pro druhé pravidlo. V souladu se zněním 

druhého pravidla zjistíme velikost stupně příslušnosti hodnoty x1* k fuzzy množině V a 

označíme jej jako V(x1*). Dále zjistíme velikost stupně příslušnosti hodnoty x2* k fuzzy 

množině V a označíme jej jako V(x2*). 

 

- porovnáme velikosti V(x1*) a V(x2*) a vybereme menší z nich, tedy V(x1*). 

Touto hodnotou „ořežeme“ jazykovou hodnotu výstupní hodnoty y v druhém pravidle, 

tedy fuzzy množinu V. Ořezanou fuzzy množinu označíme jako V
*
 a budeme ji uvažovat 

jako výstup druhého pravidla. 
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- výslednou výstupní fuzzy množinu s uvažováním obou pravidel Y* získáme 

sjednocením fuzzy množin M
*
 a V

* 

 

 
* * *Y  M V   (38) 

 

Výsledkem přibližného usuzování je tedy fuzzy množina Y*, kterou můžeme jazykově 

interpretovat jako „SPÍŠE MALÝ“.  

 

Pokud bychom potřebovali výstup ve formě čísla, provedeme defuzzyfikaci fuzzy 

množiny Y* pomocí některé z defuzzyfikačních metod [25]. 

 

Popsané procedury fuzzy modelování a fuzzy aproximativního vyvození jsou základem 

bloku analýzy cirkadiálních cyklů. Jeho realizace v programovém prostředí Matlab a ověření 

jeho funkce jsou popsány v následující části práce. 
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5.2 Definice vstupních proměnných  

Pro definici báze pravidel fuzzy modelu pro vyhodnocení cirkadiálních rytmů bylo 

definováno sedm základních vstupních jazykových proměnných. Pomocí těchto vstupních 

jazykových proměnných jsou v bázi pravidel rozeznávány čtyři základní krizové stavy. V této 

kapitole jsou popsány vstupní jazykové proměnné, jejich jazykové hodnoty a způsob výpočtu 

(resp. zjištění) hodnoty jazykové proměnné a její normalizace. 

Postupy uvedené v této kapitole odpovídají druhému bloku schématu analýzy 

cirkadiálního rytmu uvedeného na obrázku Obr. 5.1.  

5.2.1 Intenzita pohybu  

Proměnná intenzita pohybu (INP) je vyjádřením počtu zaznamenaných pohybů za jednu 

minutu. Je vypočtena jako součet zaznamenaných pohybů systémem sledování pozice v bytě za 

uplynulou minutu sledování monitorované osoby v bytě. Mezi zaznamenané pohyby jsou 

započítávány i pohyby zaznamenané uvnitř jedné sledované oblasti. Pohyby jsou 

zaznamenávány systémem monitorování pozice v bytě maximálně jednou za sekundu. 

Maximální hodnota intenzity pohybu sledované osoby je 60 zaznamenaných pohybů za minutu. 
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kde t je čas v minutách 0, 1439t  

 ( )pn s   = zaznamenaný pohyb 

  

 

 

Obr. 5.10 Intenzita pohybu sledované osoby v bytě 

 

Vstupní proměnná intenzita pohybu (INP) nabývá jazykových hodnot žádná - nízká - 

vysoká. Funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné intenzita pohybu je uvedena na 

obrázku Obr. 5.11. 
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Obr. 5.11 Funkce příslušnosti proměnné intenzita pohybu 

Normovaná aktuální hodnota vstupní proměnné intenzita pohybu ( )normINP t  je závislá 

na denní a noční době. Pro denní a noční dobu jsou zjištěny maximální hodnoty proměnné 

intenzita pohybu. Těmito je poté provedeno normování zjištěných aktuálních hodnot proměnné 

intenzita pohybu.  
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kde  ( )INP t   je aktuální zjištěná hodnota proměnné INP 

max,denINP  je maximální hodnota proměnné INP za provedená měření 

v denní dobu 

max,nocINP  je maximální hodnota proměnné INP za provedená měření 

v noční dobu 

 

Vzhledem ke tvaru zvolené funkce příslušnosti a experimentálně zjištěným údajům, bylo nutné 

provést úpravu ( )normINP t . V případě, že je hodnota intenzity pohybu nulová, byla by hodnota 

funkce příslušnosti proměnné INP stále žádná. Hodnota žádná má ale označovat stav, kdy po 

určitou dobu neproběhla žádná aktivita. Je extrémem nízké pohybové aktivity. K tomu, aby bylo 

možno efektivně rozeznávat míru vzrůstu nulové intenzity pohybu z hodnoty nízká do hodnoty 

žádná, byla pro přepočet proměnné INP zohledněna doba trvání nulové intenzity pohybu 0INPt . 

Byla zavedena konstanta zpoždění nulové intenzity INP  a konstanta n . Hodnotou zpoždění 

nulové intenzity INP  se stanoví doba v minutách, po kterou je nulová intenzita pohybu 

považována za nízkou. Po překročení doby INP dochází k postupné změně ( )normINP t  

z hodnoty nízká na hodnotu žádná. Rychlost této změny se určí hodnotou konstanty n . 

Hodnota konstanty n bude rozdílná pro denní a noční dobu. V noční dobu se bude hodnota  n  

blížit k nule, protože jakýkoliv náhlý pokles intenzity pohybu v noční dobu může známkou 

kritického stavu. 
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Pro účel testování báze pravidel byla hodnota 
INP  stanovena na základě analýzy naměřených 

dat na hodnotu 3 minuty. Hodnota konstanty n byla stanovena na 100, což odpovídá době 

5 minut pro změnu hodnoty proměnné intenzita pohybu nízká na žádná.  
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Výpočet hodnoty proměnné ( )normINP t pro případ, že je zjištěná hodnota intenzity pohybu 

nulová, je proveden dle vzorce (41) v ostatních případech je hodnota vždy zvýšena o hodnotu 

nízká. Je- li však hodnota ( )normINP t po tomto úkonu vyšší než vysoká, je její hodnota změněna 

na hodnotu vysoká. 

5.2.2 Doba neaktivity 

Doba neaktivity sledované osoby v bytě je doba, po kterou v bytě není systémem 

sledování pozice osoby v bytě zaznamenán žádný pohyb. Je to počet neaktivních sekund od 

poslední zaznamenané pohybové aktivity v bytě. Neaktivní sekundou záznamu je taková 

sekunda, ve které nebyl zaznamenán žádný pohyb. 
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kde t je čas v minutách 0, 1439t  

 ( )nn s   = neaktivní sekunda 

 

Doba neaktivity může být způsobena výskytem sledované osoby mimo oblast 

sledovanou systémem PIR čidel nebo nulovou pohybovou aktivitou v oblasti sledované 

systémem PIR čidel. V případě, že se sledovaná osoba nachází mimo byt (což je automaticky 

rozpoznáváno viz kapitola 3.3.5 ), doba neaktivity pro tuto oblast není měřena. 
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Obr. 5.12 Doba neaktivity sledované osoby v bytě 

Vstupní jazyková proměnná doba neaktivity (DNE) nabývá jazykových hodnot krátká – 

dlouhá – trvalá. Funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné doba neaktivity je 

uvedena na obrázku Obr. 5.13. 
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Obr. 5.13 Funkce příslušnosti proměnné doba neaktivity 

 

Pro výpočet normované hodnoty doby neaktivity jsou zjišťovány doby neaktivity ve 

dvou různých časových obdobích. Je vypočítávána doba neaktivity pro den – období souvislé 

nebo předpokládané bdělosti a pro noc – období souvislého nebo předpokládaného spánku. 
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kde ( )DNE t   je aktuální zjištěná hodnota proměnné DNE 

max,denDNE  je maximální hodnota proměnné DNE za provedená měření 

v denní dobu 

max,nocDNE  je maximální hodnota proměnné DNE za provedená měření 

v noční dobu 

 

DNE(t) (min) 
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Způsob rozeznání dne a noci je možný dvěma způsoby. Prvním je určení období dne a 

noci manuálně na základě manuálního vyhodnocení aktivit sledované osoby a na základě 

dotazníku. Druhou možností je automatická detekce dne a noci ze záznamu intenzity pohybu 

sledované osoby.  

5.2.3 Změny pozice  

Četnost změn výskytu sledované osoby v jednotlivých oblastech bytu za jednotku času 

jsou vyjádřeny v proměnné změny pozice. Tato proměnná poskytuje informaci o tom, na kolik 

je sledovaná osoba aktivní ve smyslu přesunů mezi jednotlivými oblastmi bytu. Oblastí bytu 

mohou být jednak jednotlivé pokoje nebo oblasti v pokojích. Oblasti bytu jsou definovány 

systémem monitorování pozice sledované osoby v bytě, de facto jeho hardwarovou konfigurací. 

Příkladem rozmístění jednotlivých oblastí může být rozložení jednotlivých oblastí v testovacím 

bytě vzdálené domácí péče uvedené na obrázku Obr. 4.9.  

Hodnota proměnné změny pozice vyjadřuje pouze počet změn pozice za jednotku času. 

Informace o chronologii pohybu, mezi kterými oblastmi byla změna zaznamenávána, není 

v proměnné změny pozice obsažena. 

Výpočet proměnné změny pozice je prováděn vždy za jednu minutu. Maximální 

hodnota může být maximálně 60 změn pozice za jednu minutu, protože systém monitorování 

pozice osoby v bytě poskytuje maximálně jeden údaj o pozici za sekundu.  
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kde t je čas v minutách 0, 1439t  

 ( )zn s  = sekunda, ve které došlo ke změně pozice 

 

 

Obr. 5.14 Změny pozice 

Vstupní jazyková proměnná změny pozice (ZMP) nabývá jazykových hodnot žádná– 

málo – mnoho. Funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné doba neaktivity je uvedena 

na obrázku Obr. 5.15. 
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Obr. 5.15 Funkce příslušnosti proměnné změny pozice 

Normovaná aktuální hodnota vstupní proměnné intenzita pohybu ( )normZMP t  je závislá 

na denní a noční době. Pro denní a noční dobu jsou zjištěny maximální hodnoty proměnné 

změny pozice. Těmito je poté povedeno normování zjištěných aktuálních hodnot proměnné 

změny pozice.  
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kde  ( )ZMP t   je aktuální zjištěná hodnota proměnné ZMP 

max,denZMP  je maximální hodnota proměnné ZMP za provedená měření 

v denní dobu 

max,nocZMP  je maximální hodnota proměnné ZMP za provedená měření 

v noční dobu 

 

Vzhledem ke tvaru zvolené funkce příslušnosti a experimentálně zjištěným údajům bylo nutné 

provést úpravu ( )normZMP t . Úprava proměnné je navržena podle stejného algoritmu, jako je 

použit pro úpravu proměnné ( )normINP t . Nulový počet změn pozice po určitou dobu je 

v průběhu monitorování pohybu osoby ve sledované oblasti normálním jevem. Je proto třeba při 

normování proměnné ZMP vzít v úvahu tuto dobu nulové změny pozice 0ZMPt . Dále je nutné 

definovat dobu s nulovými změnami pozice, která bude považována za fyziologickou. Tato 

doba odpovídá nově zavedené konstantě nulových změn ZMP . Po překročení doby ZMP dochází 

k postupné změně ( )normZMP t  z hodnoty málo na hodnotu žádná. Rychlost této změny se určí 

hodnotou konstanty ,ZMPn .  

Pro účel testování báze pravidel byla hodnota ZMP  stanovena na základě analýzy 

naměřených dat na hodnotu 5 minut. Hodnota konstanty ,ZMPn byla stanovena na 200, což 

odpovídá době  6 minut pro změnu hodnoty proměnné ( )ZMP t  z nízká na žádná.  
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(46) 

 

Výpočet hodnoty proměnné ( )normZMP t pro případ, že je zjištěná hodnota nulová, je proveden 

dle vzorce (46) v ostatních případech je hodnota vždy zvýšena o hodnotu málo. Je- li však 

hodnota ( )normZMP t po tomto úkonu vyšší než mnoho, je její hodnota změněna na hodnotu 

mnoho. 

5.2.4 Pobyt v jedné pozici 

Doba, kterou stráví sledovaná osoba v dané místnosti nepřetržitě, je proměnným 

ukazatelem, který je využit jako vstupní proměnná báze pravidel nazvaná pobyt v jedné 

pozici (PPO). Odpovídá šířce sloupce jedné barvy v grafu cirkadiální rytmu (viz. Obr. 4.13). Je 

vyjádřena v minutách. 

Pro každou sledovanou oblast bytu je stanovena maximální doba, kterou sledovaná 

osoba v této oblasti stráví v průběhu denní doby a noční doby. Tyto maximální hodnoty jsou 

poté využity pro normování uběhlé doby, kterou sledovaná osoba tráví nepřetržitě v jedné 

místnosti. Výsledkem výpočtu je normovaná hodnota ( )normPPO t . 
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kde   

( )oblastPPO t   je doba, kterou aktuálně tráví sledovaná osoba 

nepřetržité v dané oblasti 

max, ,oblast denPPO  je maximální doba, kterou sledovaná osoba trávila 

v dané oblasti v denní dobu 

max, ,oblast nocPPO  je maximální hodnota, kterou sledovaná osoba trávila 

v dané oblasti v noční dobu 

Vstupní jazyková proměnná, pobyt v jedné pozici (PPO), nabývá jazykových hodnot 

krátký– dlouhý – trvalý. Funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné, pobyt v jedné 

pozici, je uvedena na Obr. 5.16. 
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Obr. 5.16 Funkce příslušnosti proměnné pobyt v jedné pozici 

5.2.5 Charakter pozice 

Pro sestavení metodiky vyhodnocení cirkadiálních rytmů je nutné definovat v 

nebezpečné oblasti bytu. Přestože má každý byt jiné uspořádání místností, lze usuzovat, že 

senioři žijící osaměle budou žít v podobných bytech. Vzhledem k věku seniora klesá potřeba 

obytných místností, které jsou seniorem užívány. Dalším zdůvodněním tohoto tvrzení je 

ekonomická náročnost bydlení, která neustále vzrůstá. Jako vzorový byt seniora byl vybudován 

cvičný byt vzdálené domácí péče VŠB – TU Ostrava. Půdorys bytu je uveden například na 

obrázku Obr. 4.8.  

Pro nebezpečné oblasti bytu definuji dvě úrovně: 

 Nebezpečná oblast (prostor) 

 Potenciálně nebezpečná oblast (prostor) 

Nebezpečné části bytu mohou být hodnoceny ze dvou hledisek. První je 

pravděpodobnost úrazu monitorované osoby, čili nebezpečnost sledovaného prostoru, a druhým 

hlediskem je analýza chronologie cest uvnitř bytu.  

Prostor nebezpečný z hlediska pravděpodobnosti je takový, ve kterém je předpoklad 

úrazu monitorované osoby. Úrazem se rozumí pád osoby nebo podobná krizová situace 

zapříčiněná povahou prostředí (vlhkost), nebo způsobená nevolností.   

Nebezpečnou částí bytu z hlediska možnosti úrazu je vždy koupelna a to v každou denní 

i noční dobu. Pro noční dobu to budou všechny místnosti, které nejsou přizpůsobeny ke spánku, 

protože je hlavním předpokladem, že sledovaná osoba bude v noci spát, nebo relaxovat. 

S velkou pravděpodobností nebude ke spánku nebo relaxaci vybavena kuchyně, předsíň a 

koupelna. Vybavením vhodným ke spánku se rozumí postel, pohovka a případně křeslo. 

V případě, že uživatel bytu využívá ke spánku i jiný nábytek (například židle), je nutné i toto 

zahrnout do hodnocení nebezpečnosti prostorů a označit takto vybavený prostor jako 

potenciálně nebezpečný. Proto kuchyně a předsíň budou označeny jako potenciálně nebezpečné 

místnosti v noční dobu z hlediska pravděpodobnosti úrazu.  

Ložnice a obývací pokoj jsou vybaveny nábytkem, který může sloužit ke spánku. 

V případě, že senior obývá jednopokojový byt, bývají tyto funkční místnosti spojeny, a proto 

jsou i v grafu chronologie cest (Obr. 5.17) uvedeny v jednom grafickém objektu. Je-li v bytě 

instalováno více senzorů pohybu, je možno přesněji definovat, které ze sledovaných oblastí 

nejsou přizpůsobeny ke spánku, nebo relaxaci, a je možno tedy přesněji vyhodnotit cirkadiální 

rytmus a jeho krátkodobé odchylky.  
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Pro analýzu chronologie cest uvnitř bytu je vhodné sestavit graf chronologie cest v bytě 

(Obr. 5.17). Graf chronologie cest se může výrazně lišit od půdorysu bytu, je–li v místnosti 

instalováno více senzorů pohybu. Poté jsou v grafu nahrazeny jednotlivé místnosti bytu senzory 

pohybu a je sledována chronologie pohybu mezi jednotlivými senzory pohybu. Graf 

chronologie cest pro byt vybavený více senzory je uveden na obrázku níže. 

předsíň

koupelna

kuchyně

ložnice/obývací 
pokoj

mimo byt

 

Obr. 5.17 Chronologie cest v bytě 

Pro stanovení nebezpečné části bytu z chronologického hlediska je třeba provést 

následující analýzu. Za nebezpečnou oblast v bytě označíme takovou oblast, ve které: 

1. nekončí žádná chronologická cesta a zároveň,  

2. ve které sledovaná osoba nebude dobrovolně trávit svůj čas pro účely 

odpočinku respektive pohybové neaktivity.  

Nebezpečná oblast bytu z hlediska chronologie pohybu sledované osoby v bytě je pro 

případ uvedený na obrázku Obr. 5.17 předsíň. Jedná se o místnost, ve které sledovaná osoba 

nebude trávit čas bez vykonávání žádné aktivity. Je to místnost, ve které nekončí žádná 

z chronologických cest uvnitř bytu. Tato místnost je nebezpečnou místností z hlediska 

chronologie pro každou denní dobu. Jelikož se ale v kuchyni může nacházet vybavení, které je i 

částečně vhodné pro relaxaci, nemůžeme tuto místnost označit jako nebezpečnou z hlediska 

chronologie. 
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Obr. 5.18 Chronologie cest v bytě - senzory 

V případě určení nebezpečné oblasti v bytě z hlediska chronologie pro senzorový 

systém zobrazený na obrázku Obr. 5.18, je nebezpečnou oblastí pro celou denní dobu senzor v 

předsíni. Oblast senzoru Kuchyně 1 nesplňuje podmínku číslo dvě, proto nemůže být označena 

jako nebezpečná oblast. V této části bytu je dle půdorysu umístěn nábytek, který slouží 

k relaxaci. Jedná se o část bytu, kterou lze považovat za obývací pokoj (respektive kout). 

Prostory monitorované senzory Ložnice 1  a Ložnice 2 nemohou být považovány za nebezpečné 

nebo potenciálně nebezpečné, protože zde končí chronologické cesty – cesta do lůžka a do 

pracovny.  

Pro uvedený graf chronologie cest v bytě na Obr. 5.18 je vhodné určit nebezpečné 

prostory z hlediska úrazu. Nebezpečným prostorem pro každou denní i noční hodinu je senzor 

Koupelna. Potenciálně nebezpečným prostorem v noční dobu mohou být navíc označeny 

prostory senzor Kuchyně 2  a Ložnice 1. Tyto prostory nejsou vybaveny nábytkem určeným pro 

spánek. Prostor monitorovaný senzorem Kuchyně 1 nemůže být označen ani za potenciálně 

nebezpečný, protože je vybaven nábytkem určeným pro spánek. 

Samostatným nebezpečím je případ, kdy monitorovaná osoba opustí sledovanou oblast 

v noční dobu. Proto každé opuštění bytu sledovanou osobou bude vyhodnoceno jako 

nebezpečné. 

 

 

Tab. 5.1 Souhrn nebezpečných oblastí bytu 

označení název kdy proč

nebezpečná oblast koupelna vždy vždy

nebezpečná oblast předsíň vždy chronologie

potenciálně nebezpečná o. kuchyň noc pravděpodobnost úrazu

nebezpečná oblast koupelna vždy vždy

nebezpečná oblast předsíň vždy chronologie

potenciálně nebezpečná o. Kuchyně 2 noc pravděpodobnost úrazu

potenciálně nebezpečná o. Ložnice 1 noc pravděpodobnost úrazu

graf chronologie 

na Obr. 5.16

graf chronologie 

na Obr. 5.17
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Na základě této analýzy je navržena vstupní fuzzy proměnná charakter pozice (CHP). 

Proměnná CHP nabývá jazykových hodnot nekritická – kritická. Nachází-li se sledovaná osoba 

v kritické oblasti bytu, nabývá proměnná charakter pozice hodnoty kritická. Návrh funkce 

příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné pobyt v jedné pozici je uveden na obrázku níže.  

0

1
nekritická kritická

CHP(t)

CHP(t))

1
 

Obr. 5.19 Funkce příslušnosti proměnné charakter pozice 

Normovaná hodnota proměnné CHP není přesně definovaná. Při jejím výpočtu bude 

nutné vzít v úvahu rozdělení nebezpečných oblastí bytu uvedených v Tab. 5.1, a také 

dlouhodobý záznam alarmů generovaných rozhodovacím systémem. Analýzou zaznamenaných 

alarmů bude možno upřesnit míru kritičnosti dané pozice, ve které byl alarm zaznamenán. 

Oblast bytu, ve které se bude vyskytovat více alarmů, bude pro další rozhodování systémů více 

kritický. 

5.2.6 Doba aktivity 

Proměnná doba aktivity promítá do fuzzy modelu vliv denní doby na rozhodování na 

základě stanovených kritérií. Doba aktivity má totiž jednoznačný vliv na sílu rozhodovacích 

kritérií. Vyhodnocované stavy se výrazně liší v denní a noční hodiny.  

Vstupní jazyková proměnná doba aktivity (DAK) nabývá jazykových hodnot svítání– 

den – soumrak. Hodnoty jazykových proměnných jsou stanoveny záměrně vzhledem k procesu 

normování hodnoty DAK. Hodnotě svítání odpovídá úsek noční aktivity od půlnoci do doby 

probuzení a denní aktivity. Hodnota soumrak vyjadřuje období dne mezi koncem denní aktivity 

a půlnocí. V případě, že sledovaná osoba ukončí své denní aktivity po půlnoci, dochází ke 

sloučení proměnných soumrak a svítání pouze do hodnoty svítání.  

Funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné doba aktivity je uvedena na 

obrázku Obr. 5.20. 

Výpočet normované hodnoty proměnné ( )normDAK t je proveden dle vzorce (48). 

 

 ( )
24

norm

t
DAK t   (48) 

kde t je čas v hodinách 0, 24t  
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0
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tden DAKnorm(t)

DAKnorm(t))

tnoc 1

den soumraksvítání

 

Obr. 5.20 Funkce příslušnosti proměnné doba aktivity 

Funkce příslušnosti proměnné- doba aktivity definuje v okolí časů dent a noct období, ve 

kterém není jasně definováno, zda se jedná o denní či noční aktivitu. Určení časů dent  a noct

nemůže být totiž zcela jednoznačné. Tyto časy se mění každý den. Určení délky, kdy nelze 

přesně určit, zda je to denní či noční aktivita, se může provést na základě analýzy dlouhodobých 

záznamů cirkadiálního rytmu. 

Pro sestavení funkce příslušnosti je třeba definovat čas začátku denní aktivity dent čas 

začátku noční aktivity noct . Tyto časy mohou být stanoveny buď na základě expertní analýzy, 

nebo na základě analýzy cirkadiálního rytmu sledované osoby.  Vzhledem k tomu, že oba časy 

jsou individuální pro každou sledovanou osobu, je vhodnější stanovit na základě analýzy 

cirkadiálního rytmu. 

5.2.7 Chronologie změny pozice 

Proměnná chronologie změny pozice vyjadřuje, zda se sledovaná osoba v bytě pohybuje 

standardně nebo nikoliv.  

Za standardní chronologii pohybu sledované osoby v bytě je považován stav, kdy se 

sledovaná osoba v bytě vyskytuje v takové oblasti bytu, ve které se vyskytuje obvykle v danou 

dobu. Na základě analýzy dlouhodobých záznamů je poté možno určit, zda se jedná o 

standardní stav nebo nestandardní.  

Návrh algoritmu výpočtu je založen na analýze proběhlých měření a porovnání 

s aktuálním stavem. Aktuální výskyt sledované osoby v dané oblasti bytu ( )p t  v daný čas je 

srovnán s modelem výskytu sledované osoby v bytě. Pro každou minutu monitorování pozice 

osoby v bytě je modelem stanoveno, jak často se sledovaná osoba nacházela v dané oblasti bytu. 

Model je zpřesňován s narůstajícím počtem monitorovaných dní. 

  ( ) (1) (2) ( )t t tC t v v v n  (49) 

kde  ( )C t   je vektor výskytů v jednotlivých oblastech bytu v čase t 

 ( )tv n   je hodnota výskytů sledované osoby v oblasti n v čase t 

 

 
počet zaznamenaných výskytů v oblasti v čase

( )
počet provedených měření pro čas

t

n t
v n

t
  (50) 
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Je-li v čase t zjištěn výskyt sledované osoby v oblasti n, je hodnota proměnné CHR(t) 

rovna hodnotě ( )tv n .  

 

(1) ( ) 1

(2) ( ) 2
( )

( ) ( )

t

t

t

v pro p t

v pro p t
CHR t

v n pro p t n


 

 

 

 (51) 

 

kde ( )p t  je oblast bytu, kde se monitorovaná osoba v čase t 

 nachází 

 

Po tomto přiřazení jsou pro čas t přepočteny hodnoty vektoru ( )C t . 

Návrh vstupní jazykové proměnné chronologie změny pozice (CHR) nabývá 

jazykových hodnot nestandardní– standardní. Návrh funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot 

proměnné chronologie změny pozice je uveden na obrázku Obr. 5.21. Jazykové hodnotě 

standardní odpovídá číselná hodnota proměnné CHR(t)=1. Jazykové hodnotě nestandardní 

odpovídá číselná hodnota proměnné CHR(t)=0. Proměnnou CHR(t) není třeba normovat, 

protože již při výpočtu je hodnota normována. 

 

0

1
nestandardní standardní

CHR(t)

CHR(t))

1
 

Obr. 5.21 Funkce příslušnosti proměnné chronologie změny pozice 

 

5.3 Definice výstupních jazykových proměnných 

Výstupní jazykové proměnné jsou diagnózy, které jsou vyhodnocovacím systémem 

vyšetřovány. Jedinou výstupní jazykovou proměnnou fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek 

cirkadiálního rytmu byla zvolena proměnná Stav monitorované osoby (SMO). Tato proměnná 

nabývá čtyř jazykových hodnot, které odpovídají jednotlivým diagnostikovaným stavů 

monitorované osoby: 

 Mdloba 

 Hypoaktivita 

 Hyperaktivita 

 Neobvyklá noční aktivita 
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Mdloba (MDL) je definována jako kritický stav sledované osoby, kdy nedochází 

k žádné aktivitě. Stav mdloba zahrnuje neobvyklé chování sledované osoby zapříčiněné náhlým, 

nebo trvalým poklesem pohybové aktivity. Jsou tak detekovaný události jako pád a následná 

ztráta vědomí, pád a následná nemožnost pohybu, ztráta vědomí. 

Hypoaktivita (HPO) je stav, kdy dochází k výraznému snížení pohybové aktivity 

sledované osoby. Důvody mohou být jak akutní zdravotní problémy, tak dlouhodobé změny 

v cirkadiálních rytmech způsobené vývojem chronického onemocnění. 

Hyperaktivita (HPE) je stav, kdy sledovaná osoba nápadně zvýší svoji pohybovou 

aktivitu. Toto zvýšení může být zapříčiněno různými akutními příhodami, zraněním, 

zmateností, a podobně. Hyperaktivita seniorů je diagnostickým znakem chronických 

onemocnění seniorů. 

Neobvyklá noční aktivita (NAK) je každá podezřelá aktivita sledované osoby v noční 

hodiny. Neobvyklou noční aktivitou budou detekovány jak zvýšené aktivity v noční hodiny, tak 

chronologické poruchy cirkadiálního rytmu (nedokončení typických cest), ale také další výskyt 

v netypických oblastech bytu v průběhu noci. 

Funkce příslušnosti hodnot výstupní jazykové proměnné jsou zobrazeny na Obr. 5.22. 

0

1
MDL

SMO

SMO)
HPO HPE NAK

 

Obr. 5.22 Funkce příslušnosti proměnné Stav monitorované osoby 

Výstupní jazyková proměnná má tvar vektoru, v němž jsou čtyři hodnoty odpovídající 

hodnotám možnosti jednotlivých jazykových hodnot. 

  SMO MDL HPO HPE NAK  (52) 

5.4 Fuzzy model pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu a 

detekci alarmu 

V této kapitole je popsán návrh fuzzy modelu pro analýzu cirkadiálního rytmu, který 

odpovídá třetímu bloku ve schématu analýzy cirkadiálního rytmu uvedeného na obrázku Obr. 

5.1.  

Pro zvolené výstupní jazykové proměnné byla definována báze pravidel. Každé 

z pravidel obsahuje vícenásobný ascendent pro rozeznání jednoho konkrétního konsekventu. 

Pro každou hodnotu výstupní jazykové proměnné je definováno více pravidel. Fuzzy model byl 

vytvořen jako fuzzy model typu Mamdani. 
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Rule INP DNE ZMP PPO CHP DAK CHR  SMO 

 

1 ZAD TRV ZAD TRV * * *  MDL 

 

2 NIZ DLO MAL DLO * DEN *  HPO 

3 * DLO MAL DLO * * NST  HPO 

4 VYS KRA MNO * * DEN *  HPE 

5 VYS KRA * DLO * DEN *  HPE 

6 * * MNO KRA * DEN NST  HPE 

 

7 VYS KRA MNO * * SVI *  NAK 

8 VYS KRA * DLO * SVI *  NAK 

9 * * MNO KRA * SVI *  NAK 

10 VYS KRA MNO * * SOU *  NAK 

11 VYS KRA * DLO * SOU *  NAK 

12 * * MNO KRA * SOU *  NAK 

Tab. 5.2 Pravidla úplné báze fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu 

Fuzzy model byl vytvořen a testován v programovém prostředí MATLAB. Byly v něm 

definovány všechny funkce příslušnosti všech hodnot vstupních a výstupních jazykových 

proměnných a byla definována všechna výše uvedená pravidla. Výpis fuzzy modelu pro 

vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu je uveden v příloze I. 

Detekce alarmu proběhne na základě výsledků vyhodnocení vstupních proměnných 

uvedeného fuzzy modelu. Bude sledována výška fuzzy množin jednotlivých hodnot výstupní 

jazykové proměnné modelu. Překročí– li některá prahovou hodnotu, bude detekován alarm. 

Dále se nabízí možnost určení naléhavosti alarmu, protože fuzzy model poskytuje informaci o 

vývoji hodnot výstupní jazykové proměnné v čase. 

Pro účely testování byla prahová hranice pro detekci alarmu stanovena na hodnotu 0,6. 

Tato hodnota je standardně považována ve fuzzy diagnostických systémech za signifikantní.  

5.5 Testování fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního 

rytmu 

Pro účely testování bylo využito vývojového prostředí MATLAB. Byly využity funkce 

fuzzy toolbox pro práci s vytvořeným fuzzy modelem. Byla vytvořena vlastní funkce, která je 

připravena pro vyhodnocování odchylek cirkadiálního rytmu v reálném čase. Bylo vytvořeno 

GUI rozhraní pro testování fuzzy modelu zadáváním simulovaných hodnot vstupních 

proměnných. Uživatelské rozhraní (Obr. 5.23) dovoluje testovat diverzifikační schopnost fuzzy 

modelu, a také predikční schopnosti fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního 

rytmu s možností exportu výsledků číselně a do grafů. 
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Obr. 5.23 Uživatelské rozhraní vytvořeného programu pro testování fuzzy modelu 

Dále byla vytvořena procedura pro provedení vyhodnocení odchylek cirkadiálního 

rytmu na testovacím souboru dat. 

5.5.1 Testy diverzifikační schopnosti fuzzy modelu 

Jako první byly provedeny testy diverzifikační schopnosti fuzzy modelu. Tyto testy 

probíhaly pomocí programu MATLAB, nástroje FIS Editor, ve kterém byl vytvořen fuzzy 

model pro vyhodnocení odchylek cirkadiálních rytmů. Nastavováním hodnot jednotlivých 

vstupních proměnných v grafickém prostředí Rule viewer FIS editoru byla ověřována 

nezávislost jednotlivých bázových pravidel. Na základě zjištěných výsledků byl původní fuzzy 

model upravován do verze, která je uvedena v Tab. 5.2. Došlo také k úpravě funkcí příslušnosti 

jazykových hodnot vstupních proměnných do podoby, která je uvedena v této práci. Při využití 

uvedeného fuzzy modelu, pravidel a funkcí závislostí vstupních a výstupních proměnných, 

nedochází ve fuzzy modelu k nejednoznačnému odhadu stavu monitorované osoby. 

Rozhodovací úroveň pro detekci alarmů byla stanovena výškou fuzzy množin jednotlivých 

hodnot výstupní jazykové proměnné modelu vyšší než 0,6. Tato hodnota je považována ve 

fuzzy modelech za standardní minimální hodnotu pro alarm. 

Testy bázových pravidel byly poté prováděny ve vytvořeném programu pro testování 

fuzzy modelu. Byly ověřovány hodnoty výstupní proměnné při maximálních hodnotách 

vstupních proměnných pro každé z rozhodovacích pravidel. Všechny výsledky jsou uvedeny 

v příloze II. 

SMO)

SMO

 

Obr. 5.24 Vzor výsledku testování fuzzy modelu 
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5.5.2 Testy predikční schopnosti fuzzy modelu 

Fuzzy modely jsou obecně využívány pro vyhodnocení vývoje trendu 

diagnostikovaných stavů díky svým predikčním schopnostem.  

Pro fuzzy model pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu byla provedena sada 

testů vývoje hodnoty výstupní veličiny modelu (SMO) při změně hodnot vstupních proměnných 

modelu. Záměrem těchto testů je ověřit predikční schopnost vytvořeného fuzzy modelu. 

K tomuto účelu byl navržen a realizován program s grafickým uživatelským rozhraním, který 

dokáže vytvářet vektory hodnot vstupních proměnných fuzzy modelu s požadovaným vývojem 

v čase. Tyto vektory se poté stávají vstupy vytvořeného fuzzy modelu. Výstupem programu je 

matice výstupní veličiny SMO, kdy v řádcích jsou jednotlivé jazykové hodnoty výstupní 

proměnné uvedené ve vzorci (52) a v kapitole 5.3.  Každý řádek této matice poté odpovídá 

jednomu časovému okamžiku, pro který byly hodnoty výstupní proměnné SMO fuzzy modelem 

vypočteny.  

Grafickou interpretací matice výstupní proměnné je graf vývoje hodnot jazykové 

výstupní proměnné v čase. 

 

 

SMO(t))

t

 

Obr. 5.25 Vzor výsledku testování predikční schopnosti fuzzy modelu 

Na obrázku Obr. 5.25 je zobrazen výsledný graf testování predikční schopnosti fuzzy 

modelu. Graf je složen ze dvou částí. V levé části jsou uvedeny vstupní proměnné a vývoj jejich 

hodnot v čase. Zápis je proveden s ohledem na využitý programovací jazyk. Příklad proměnná 

ZMP se mění v intervalu 0:1 – tzn. od hodnoty 0 do hodnoty 1. U proměnné INP jsou hodnoty 

intervalu shodné, tedy nedochází ke změně hodnoty. V pravé části je graf vývoje hodnot 

výstupní proměnné stav monitorované osoby (SMO). Na ose x je uveden čas, který se dá 

považovat za počet kroků simulace. Na ose y je uvedena hodnota jednotlivých hodnot výstupní 

proměnné SMO. Na konkrétním příkladu je vidět vývoj hodnoty Hyperaktivita (HPE) od 

hodnoty minimální možnosti až po maximální možnost jejího vzniku. 

Pro testování byla vytvořena sada testovacích hodnot vstupních proměnných. Sady byly 

vytvořeny s ohledem na definovaná rozhodovací pravidla báze fuzzy modelu. Pro každé 

rozhodovací pravidlo bylo vytvořeno 7 až 10 testovacích souborů hodnot vstupních 

proměnných. 
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5.5.2.1 Test ověření predikce jazykové hodnoty Mdloba 

Jazyková hodnota Mdloba (MDL) označuje velmi kritický stav naprosté nehybnosti 

sledované osoby v bytě. Je v navrženém fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního 

rytmu definována jedním pravidlem (pMDL) ve fuzzy modelu je to pravidlo č.1.  

Pro testování bylo vytvořeno 8 sad hodnot vstupních proměnných. 

 

 

Tab. 5.3 Testovací sady hodnot vstupních proměnných pro pravidlo pMDL 

Test s označením T00 potvrzuje, že při nastavení hodnot vstupních jazykových 

proměnných je pravidlo pMDL dominantní. 

Testy T1, T3 ověřují vliv změny hodnot proměnných INP a DNE na hodnotu MDL. 

Výsledkem má být nulová hodnota MDL, protože hodnoty proměnných INP a DNE jdou proti 

pravidlu. 

Ostatní testy jsou ve smyslu pravidla. Předpoklad, že bude narůstat hodnota MDL, byla 

testy splněna. Je také možno sledovat součinnost ostatních pravidel při vývoji hodnot při testu 

T8 (viz Obr. 5.26). Vývoj hodnot vstupních proměnných přes celou škálu jasně ukazuje 

součinnost ostatních pravidel bez toho, aby byla ovlivněna nezávislost pravidel mezi sebou. 

Vzrůstající hodnota Hypoaktivity (HPO) a její změna na MDL a současně klesající hodnota 

NAK je správnou interpretací zvolených hodnot vstupních proměnných. V případě, že by doba 

aktivity (DAK) byla zvolena mezi časem začátku denní aktivity a koncem denní aktivity, byla 

by křivka NAK nahrazena křivkou HPE. 

 

Obr. 5.26 Výsledek testu predikce jazykové hodnoty MDL označení T7 

Grafické výsledky všech provedených testů jsou uvedeny v příloze II.a. 

Míra predikce jazykové hodnoty Mdloba závisí na rychlosti růstu vstupních 

proměnných pravidla pro jazykovou hodnotu Mdloba.  

INP 0 0,15:0 1:0 0,5:1 0 0 0 1:0 0,45:0

DNE 1 0,85:0 0:1 0,85:1 1 1 1 0:1 0,5:1

ZMP 0 0 0 0 0,15:0 1:0 0,5:1 1:0 0,2:0

PPO 1 1 1 1 0,85:0 0:1 0,85:1 0:1 0,6:1

CHP* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAK* 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

CHR* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* takto označené proměnné nejsou součástí rozhodovacího kriteria
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5.5.2.2 Test ověření predikce jazykové hodnoty Hypoaktivita 

Jazyková hodnota Hypoaktivita (HPO) označuje sníženou pohybovou aktivitu 

sledované osoby v dobu nebo v místě, ve kterém není pro tento pokles důvod. Příkladem je delší 

výskyt v oblasti bytu předsíň. Ta z hlediska analýzy kritických stavů není místem, kde by se 

sledovaná osoba svévolně dlouhodoběji zdržovala. Důvodem je vybavení místnosti a její účel. 

Je v navrženém fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu definována dvěma 

pravidly. Ve fuzzy modelu pravidlo č.2 je označeno při těchto testech jako HPO1 a pravidlo č.3 

jako HPO2. 

 

 

Tab. 5.4 Testovací sady hodnot vstupních proměnných pro HPO1 

V tabulce Tab. 5.4 jsou uvedeny testovací sady hodnot vstupních jazykových 

proměnných pro testování prvního pravidla pro jazykovou hodnotu Hypoaktivita. Test T00 

ukazuje, že pravidlo HPO1 je pro rozpoznání stavu Hypoaktivita dominantní. Testy T1 – T7 

ukazují vývoj hodnoty Hypoaktivita při změnách hodnot vstupních jazykových proměnných, 

které jsou v pravidle obsaženy. Vývoj hypoaktivity odpovídá předpokladům. Zajímavé jsou 

výsledky testů T2 a T4, které demonstrují vývoj komplementárních hodnot Hypoaktivita a 

Hyperaktivita, které jsou naprosto v souladu se simulovanými hodnotami vstupních 

proměnných (viz Obr. 5.27). 

 

Obr. 5.27 Test vývoje hodnot hypoaktivita a hyperaktivita HPO1_T2 

Druhé kritérium (HPO2) pro hodnotu Hypoaktivita bylo testování osmi sadami hodnot 

vstupních proměnných (Tab. 5.5).  

 

INP 0,15 0:0,15 1:0,15 0,15 0,15 1:0,15 1:0 0,15

DNE 0,85 1:0,85 0:0,85 0,85 0,85 0:0,85 0:1 0,85

ZMP 0,15 0,15 0,15 0:0,15 1:0,15 1:0,15 1:0 0,15

PPO 0,85 0,85 0,85 0,85:1 0:0,85 0:0,85 0:1 0,85

CHP* 0 0 0 0 0 0 0 0

DAK 0,5 0,2:0,87 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0:1

CHR* 0 0 0 0 0 0 0 0

* takto označené proměnné nejsou součástí rozhodovacího kriteria

T7HPO1 Ozn. testu T00 T1 T2 T3
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T4 T5 T6
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Tab. 5.5 Testovací sady hodnot vstupních proměnných pro HPO2 

V provedených testech se potvrdila správná funkce pravidla pro rozeznání hypoaktivity. 

Navíc bylo toto pravidlo testování na vliv denní a noční aktivity. Test T4_c vykazuje jistý 

souběh detekce Hypoaktivity a Hyperaktivity, i když v nevýznamné hladině (do 0,6). Přesto je 

nutné konstatovat, že takovýto souběh není reálný. Nastavení hodnot vstupních proměnných 

není reálné. Při stále nulové intenzitě pohybu nelze předpokládat jakoukoliv změnu ostatních 

proměnných typu doba neaktivity (DNE) nebo změny pozice (ZMP). Test T4_c také ukazuje 

správný vliv hodnoty vstupní proměnné doba aktivity (DAK) na výsledky – změnou z NAK na 

HPE a dále správný nástup mdloby MDL.  

 

Obr. 5.28 Test vývoje hodnot hypoaktivita a hyperaktivita označení T4_c 

Grafy všech provedených testů pro jazykovou hodnotu Hypoaktivita jsou uvedeny 

v příloze 0.  

Predikční schopnost modelu je těmito testy také prokázána, míra predikce záleží na 

rychlosti změn vstupních proměnných. 

5.5.2.3 Test ověření predikce jazykové hodnoty hyperaktivita 

Hodnota Hyperaktivita může být vyvozována na základě tří pravidel báze fuzzy modelu 

pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu. Pro všechny tři pravidla byly vytvořeny sety 

testovacích hodnot vstupních proměnných. Pro účely testů bylo zvoleno pro pravidlo č.4 báze 

pravidel vytvořeného fuzzy modelu označení HPE1, pravidlo č.5 označení HPE2, pravidlo č.6 

označení HPE3. 

 

INP* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DNE 0,85 0:1 0:1 0:1 1 0:1 0:1 0:1 0:1

ZMP 0,15 0,15 0:0,15 0:0,15 0:0,15 1:0 1:0 1:0 1:0

PPO 0,85 0,85 0,85:1 0,85:1 0,85:0 0:1 0:1 0:1 0:1

CHP* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAK* 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0:0,5

CHR 0 0 0 1 1 1 0:1 1 1

* takto označené proměnné nejsou součástí rozhodovacího kriteria

ho
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T3 T3_a T4 T4_a T4_b T4_cHPO2 Ozn. testu T00 T1 T2
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Tab. 5.6 Testovací sady hodnot vstupních proměnných pro HPE1 

Všechny výsledky testu založené na sadách hodnot vstupních proměnných HPE1 

vykazují správnou identifikaci stavů jako Hyperaktivita. Je znatelný vývoj v čase a přímá 

závislost na změnách hodnot vstupních proměnných. Testy T4 a T5 navíc ukazují správnou 

detekci Neobvyklé noční aktivity (NAK), aktivaci pravidel 7 až 12 báze pravidel navrženého 

fuzzy modelu. 

 

 

Tab. 5.7 Testovací sady hodnot vstupních proměnných pro HPE2 

Hyperaktivita je na základě sad hodnot vstupních proměnných z tabulky Tab. 5.7 

správně detekována. Navíc byly provedeny testy závislosti změn hodnot výstupní proměnné, 

které se nevyskytují v pravidle. Jedná se o testy T8_a, T8_b a T9_a. Výsledky těchto testů 

ukazují diverzifikační schopnost fuzzy modelu. Při srovnání testu T8 a T8_a je patrné, jakým 

způsobem se zapojí do rozhodování ostatní pravidla pro Hyperaktivitu, a tím změní výslednou 

hodnotu Hyperaktivita. To dokazuje zvýšenou predikční schopnost fuzzy modelu pro danou 

jazykovou proměnnou. Test T8_b ukazuje navíc zapojení pravidla pro Hypoaktivitu.  

 

INP 1 0:1 1 1 1 0:1 0:1 0,6:1 0,15:1

DNE 0 0 1:0 0 0 1:0 1:0 0,3:0 0,85:1

ZMP 1 1 1 0:1 1 1 0:1 0,7:1 0,15:1

PPO* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHP* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAK 0,5 0,5 0,5 0,5 0:1 0,5 0,5 0,4:1 0,8

CHR* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* takto označené proměnné nejsou součástí rozhodovacího kriteria

T6 T7 T8
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HPE1 Ozn. testu T00 T1 T2 T3 T4 T5

INP 1 0:1 1 1 1 0:1 0:1 0,6:1 0,15:1

DNE 0 0 1:0 0 0 1:0 1:0 0,3:0 0,85:0

ZMP* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPO 0,5 0,85 0,85 0:1 0,85 0,85 0:1 0,15:0,85 0:1

CHP* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAK 0,5 0,5 0,5 0,5 0:1 0,5 0,5 0,5 0,5

CHR* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INP 0,15:1 0,15:1 0,6:1 0,6:1

DNE 0,85:0 0,85:0 0,3:0 0,3:0

ZMP* 1 0:1 0 0:1

PPO 0:1 0:1 0,7:0,85 0,7:0,85

CHP* 0 0 0 0

DAK 0,5 0,5 0,4:1 0,4:1

CHR* 0 0 0 0
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Obr. 5.29 Výsledky testů HPE2 T8 (vlevo) a T8_a 

Pro testování posledního pravidla pro Hyperaktivitu bylo stanoveno nejprve šest 

testovacích sad. Ty byly dále rozšířeny o dalších pět sad, které zkoumají správnost detekce 

krizového stavu navrženým fuzzy modelem při změnách hodnot vstupních jazykových 

proměnných, které nejsou obsaženy v pravidle HPE3. 

 

 

Tab. 5.8 Testovací sady hodnot vstupních proměnných pro HPE3 

Výsledky dokazují správnou schopnost navrženého fuzzy modelu správně rozeznat 

simulované stavy a navíc zohlednit vývoj proměnných a zapojení více pravidel pro detekci 

jednoho stavu. Predikční schopnosti navrženého fuzzy modelu jsou z výsledků zřejmé. 

Všechny výsledky pro hyperaktivitu jsou uvedeny v příloze  II.c. 

5.5.2.4 Test ověření predikce jazykové hodnoty neobvyklá noční aktivita 

Hodnota výstupní jazykové proměnné SMO Neobvyklá noční aktivita byla testována 

v průběhu testů výše uvedených hodnot výstupní jazykové proměnné. V příloze  II.c jsou 

uvedeny všechny provedené testy a jejich výsledky. Neobvyklá noční aktivita je znatelná ze 

všech testů pro Hyperaktivitu při změně hodnoty vstupní jazykové proměnné doba aktivity 

(DAK). 

INP* 0 0 0 0 0 0

DNE* 0 0 0 0 0 0

ZMP 1 1 1 0,6:1 1 0,6:1

PPO 0 1:0 0 0,3:0 0 0,3:0

CHP* 0 0 0 0 0 0

DAK 0,5 0,5 0,5 0,5 0:1 0,6:1

CHR 0 0 1:0 0,4:0 0 0,3:0

INP* 0:1 0:1 0:1 0 0

DNE* 0:1 1:0 1:0 0 0

ZMP 0,6:1 0,6:1 0,6:1 0,6:1 0,6:1

PPO 0,3:0 0,3:0 0,3:0 0,3:0 0,3:0

CHP* 0 0 0 0 0

DAK 0,6:1 0,6:1 0,6:1 0,6 0,6

CHR 0,3:0 0,3:0 1 1 0:1

* takto označené proměnné nejsou součástí rozhodovacího kriteria
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5.5.2.5 Testy nezávislosti mezi jazykovými hodnotami 

Při realizaci testů byly zjištěny stavy, kdy je třeba otestovat nezávislost mezi detekcí 

jednotlivých hodnot výstupní jazykové proměnné stav monitorované osoby. Některé z testů 

byly provedeny v průběhu výše uvedených testů. Na základě tohoto zjištění byly provedeny 

další testy diverzifikační schopnosti fuzzy modelu v čase při změně hodnot vstupních 

jazykových proměnných. Byly tedy záměrně vytvořeny testovací sady hodnot vstupních 

jazykových proměnných, kdy byly měněny hodnoty těch vstupních jazykových proměnných, 

které se v daném pravidle nevyskytují.  

 

 

Tab. 5.9 Sady vstupních proměnných pro testy nezávislosti 

Veškeré výsledky testů jsou uvedeny v příloze II.d. Výsledky prokázaly diverzifikační 

schopnost fuzzy modelu zachování hodnot vstupních proměnných obsažené v daném pravidle a 

při změně ostatních hodnot vstupních proměnných. 

 

5.5.3 Testy na reálných datech 

Pro potvrzení funkčnosti fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu 

byl navržený algoritmus testován na vzorovém souboru reálných dat.  

Byla naměřena data ve cvičném bytě pro systémy vzdálené domácí péče. V průběhu 

měření byly simulovány kritické stavy. V průběhu dne byla simulována hyperaktivita sledované 

osoby, normální a snížená pohybová aktivita osoby v denní hodiny a noční návštěvy toalety. 

Tyto krizové situace jsou základními krizovými stavy sledovanými v systému vzdálené domácí 

péče. 

Pro změřená data byl sestaven graf cirkadiálního rytmu dle navržené metodiky. 

INP 0 0 0,15 0,15 0:1 0:1 0

DNE 1 1 0,85 0,85 0 0 0:1

ZMP 0 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

PPO 1 1 0.85 0.85 0,85 0,85 0,85

CHP 0 0 0 0 0 0 0

DAK 0:1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

CHR 0 0:1 0 0:1 0 1 0

MDL MDL HPO1 HPO1 HPO2 HPO2 HPO2

INP 1 1 1 1 0:1 0 0

DNE 0 0 0 0 0 0:1 0:1

ZMP 1 1 0:1 0 1 1 1

PPO 0:1 0 0,85 0,85 0 0 0

CHP 0 0 0 0 0 0 0

DAK 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

CHR 0 0:1 0 0:1 0 0 0:1

HEP1 HEP1 HEP2 HEP2 HEP3 HEP3 HEP3kriterium
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Obr. 5.30 Graf cirkadiálního rytmu 

Pro sestavení grafu cirkadiální rytmu bylo nutné změřená data doplnit do celistvého 

vektoru cirkadiálního rytmu. Hardwarové řešení pro sledování pozice osoby poskytuje pouze 

informace o změně pozice sledované osoby. Graf cirkadiálního rytmu uvedený na Obr. 5.30 je 

grafem celistvého vektoru cirkadiálního rytmu. Pro výpočty však byly využívány neupravovaná 

data. 

Pro účel testování byl vytvořen program, který vypočítá hodnoty všech vstupních 

proměnných uvedených v kapitole 0. Proměnná doba aktivity (DAK) byla vytvořena na základě 

expertní analýzy naměřených dat, konkrétně byly na základě expertní analýzy určeny časy 

počátku a konce denní aktivity sledované osoby. Tyto byly také využity při normování ostatních 

proměnných, ve kterých se s časy počátku a konce denní aktivity dále pracuje. 

Výsledkem testování je grafické vyjádření vývoje výstupní proměnné fuzzy modelu 

stav monitorované osoby.  

 

Obr. 5.31 Vyhodnocení změn cirkadiálního rytmu na reálných datech 



 

 

- 79 - 79 

Při zvolení prahové hranice pro rozhodnutí o krizovém stavu detekovaném fuzzy 

modelem na úroveň 0,6 by bylo detekováno pět krizových stavů. Čtyři z nich odpovídají 

simulovaných stavům - dvě neobvyklé noční aktivity a dvě hyperaktivity v dopoledních 

hodinách. Detekce mdloby v nočních hodinách je diskutabilní. Její upřesnění je možné 

zařazením hodnoty proměnné Charakter pozice do rozhodovacího pravidla číslo 1.  

Přes zjištěnou diskutabilní detekci mdloby v noční hodiny lze konstatovat, že využití 

fuzzy modelu pro detekci krizových stavů sledované osoby v systémech vzdálené domácí péče 

je přínosné. Využitím fuzzy modelu pro detekci odchylek cirkadiálního rytmu jsou odstraněny 

nedostatky stávajících řešení. Další výhodou je otevřenost fuzzy modelu. Je možné do fuzzy 

modelu přidávat další vstupní proměnné a další pravidla, bez nutnosti měnit vyvozovací 

procedury.  

V grafu výsledků jsou také dobře znatelné postupně vzrůstající výšky jazykových 

hodnot výstupní jazykové proměnné, což ukazuje na predikční vlastnosti navrženého fuzzy 

modelu. 

Se vzrůstajícím počtem proběhlých měření je možno kvalitu odhadů modelu cestou 

ladění jeho parametrů zvýšit.  
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6. Závěr 

 

Předložená disertační práce se zabývá ucelenou metodikou vyhodnocení cirkadiálních 

rytmů a svou náplní splňuje všechny své cíle.  

V disertační práci jsou nejprve shrnuty charakteristiky systémů vzdálené domácí péče 

zjištěné na základě analýzy stávajících řešení. Celosvětový problém stárnoucí populace se 

promítá do zvýšeného počtu navrhovaných řešení vzdálené domácí péče. Od prvních 

pionýrských prací v této oblasti se stávající řešení výrazně odlišují možnostmi technického 

řešení tohoto komplexního problému. Technická řešení se stávají komplikovanějšími a je stále 

více znatelná snaha standardizace v této oblasti. Základní myšlenka systémů vzdálené domácí 

péče však zůstává stejná. Poskytnout osobám využívajícím systémy vzdálené péče jistotu, že se 

o ně někdo stará, že jim v případě zdravotního problému někdo pomůže, pocit bezpečí. Systémy 

vzdálené domácí péče nemají vztah pouze ke sledované osobě, ale také k její rodině a blízkým 

osobám. I oni chtějí zajistit v dnešní hektické době pohodu a bezpečí pro své blízké. Systémy 

vzdálené domácí péče se tak pozvolna stávají součástí našich domácností, stejně jako jiné 

elektrické spotřebiče, které používáme v každodenním životě. Je nutné podotknout, že systémy 

vzdálené domácí péče se navrhují pro osaměle žijící osoby. Pro osoby, které nežijí osaměle, 

nemají komplexní systémy vzdálené domácí péče takový význam, protože je předpokladem, že 

si spolubydlící osoby dokáží pomoci. Aplikace  techniky v těchto případech spadají spíše do 

skupiny domácí diagnostiky a biotelemetrie. 

 

Disertační práce se zabývá jednou z nedílných součástí systémů vzdálené domácí péče – 

způsoby zjištění, interpretace a vyhodnocení cirkadiálních rytmů sledovaných osob.  Cirkadiální 

rytmus je velmi komplexní informací o stavu sledované osoby. Protože pohyb je jednou ze 

základních činností osob, je sledování cirkadiálního rytmu založeno na monitorování pohybové 

aktivity uživatele systému vzdálené domácí péče. Každá změna pohybové aktivity může být 

vyvolána úmyslně, ale také neúmyslně. A právě neúmyslné změny pohybové aktivity jsou těmi 

aktivitami, které je vhodné dále sledovat a vyhodnocovat. 

 

Na základě dlouhodobého zájmu, rešerší a zvyšujících se zkušeností v oblasti 

monitorování pozice osoby byla v této disertační práci navržena původní komplexní metodika 

technického řešení systému monitorování pozice osoby v bytě. Ta je založena na kombinaci 

známé metody snímání pozice osoby v bytě pomocí PIR sensorů, zdokonalením stávajících 

metody měření a nových bezdrátových technologií. Nejenže je v disertační práci uvedeno nové 

komplexní řešení, ale obsahuje také inovativní metodiku kooperace jednotlivých technických 

řešení v rámci systému. Metodika kooperace jednotlivých technických řešení je velmi důležitou 

součástí, bez které by navržený systém monitorování pozice osoby v bytě ztrácel svých kvalit.  

Původní navržený systém monitorování pozice byl přihlášen k ochraně duševního 

vlastnictví a to ve formě patentu. Patentová přihláška byla posouzena komisí odborníků z VŠB 

– TU Ostrava a doporučena k registraci na Úřadě průmyslového vlastnictví. V době dokončení 

disertační práce byla patentová přihláška zveřejněna ve veřejné databázi patentů úřadu 

průmyslového vlastnictví. To dokazuje, že patentová přihláška prošla rešeršní kontrolou 

patentových poradců úřadu průmyslového vlastnictví a je připravena na udělení patentu. 
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Disertační práce se zabývá metodikou interpretace cirkadiálního rytmu. Z rešerší 

uvedených v disertační práci vyplívá nejednotný postup ostatních řešitelů při interpretaci 

cirkadiálního rytmu. To je překážkou při další práci se záznamy cirkadiálního rytmu. 

V disertační práci je uveden rozbor této problematiky s návrhem vlastního řešení interpretace 

cirkadiálního rytmu. Navržený barevný vektor cirkadiálního rytmu umožňuje celistvou 

interpretaci průběhu cirkadiální pohybové aktivity sledované osoby a rychlé vizuální posouzení 

vlastností zjištěného cirkadiálního rytmu. Původní návrh interpretace cirkadiálního rytmu byl 

publikován na významných recenzovaných a hodnocených konferencích v oboru. 

Publikované vlastní příspěvky s touto tématikou jsou uvedeny v recenzovaných světových 

vědeckých databázích a získaly i ocenění vědecké komunity.  

 

Významnou součástí disertační práce je část zabývající se metodikou vyhodnocení 

cirkadiálního rytmu, jeho odchylek. Způsoby vyhodnocení cirkadiálního rytmu se zabývá 

mnoho zahraničních kolegů. Každá z navržených metodik využívá jiného přístupu 

k problematice. Od statistických metod, přes neuronové sítě až po moderní metody matematické 

analýzy a identifikace zjištěných hodnot. Vlastní navržená metodika vyhodnocení odchylek 

cirkadiálního rytmu sledované osoby v bytě využívá nesporných předností fuzzy metod k 

vyhodnocení měřených dat. Fuzzy logika umožňuje identifikaci a klasifikaci systémů na 

základě expertních znalostí formulovaných v přirozeném jazyce.  

 

V disertační práci byl definován fuzzy model, který dokáže vyhodnotit cirkadiální 

rytmus a jeho odchylky. Byla definována vlastní sada vstupních jazykových proměnných, jejich 

funkcí příslušnosti a způsobu jejich přípravy pro fuzzy model. Na základě expertní znalosti a 

zkušenosti byla definována báze rozhodovacích pravidel fuzzy modelu a základní skupina 

vyhodnocovaných stavů a odchylek cirkadiálního rytmu. Takto sestavený model byl podroben 

testování diverzifikační schopnosti modelu a testům vývoje hodnot výstupní proměnné při 

změně vstupních proměnných. Testy prokázaly využitelnost fuzzy modelu pro analýzu 

cirkadiálního rytmu jak na simulovaných datech, tak na naměřených datech při řízeném 

experimentu testování systému monitorování pozice osoby v bytě. Testy také ukazují na 

predikční schopnost fuzzy modelu, což je výrazným přínosem při vyhodnocování cirkadiálních 

rytmů. Predikcí krizových stavů tak lze předejít akutním problémům. 

 

Navržený a realizovaný fuzzy model je plně funkční a je významným příspěvkem 

k řešení tak komplexní problematiky, jako je vyhodnocení cirkadiálního rytmu.  

 

Navržený systém umožňuje sledování vývoje cirkadiálních rytmů i v dlouhodobém 

hledisku. Sledováním trendu vývoje normalizačních hodnot vstupních proměnných je možné 

diagnostikovat změny cirkadiálního rytmu, které mohou být zapříčiněny vývojem chronických 

onemocnění sledované osoby. 
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Další práce v oblasti vyhodnocení cirkadiálních rytmů by měla směřovat k rozšíření 

fuzzy modelu definicí dalších pravidel, vstupních proměnných a hodnot výstupních proměnných 

– rozeznávaných stavů. Tím se kvalitativně zdokonalí vyhodnocení cirkadiálního rytmu 

z hlediska detekce odchylek. Zajistí se tím vyšší predikční schopnost fuzzy systému pro 

vyhodnocení cirkadiálního rytmu. Bude také nutné zpracovat metodiku, jak využít predikční 

schopnosti v reálné aplikaci v systému vzdálené domácí péče. Jakým způsobem zasáhnout 

přímo u sledované osoby tak, aby nebyla narušena psychická pohoda sledované osoby.  

 

Dalším směrem, kam by se měla ubírat navazující práce je sledování vývoje cirkadiální 

rytmu z dlouhodobého hlediska. Podrobnou analýzou vývoje vstupních proměnných fuzzy 

systému může přinést užitečné informace pro diagnostiku chronických a dlouhodobých 

onemocnění. 

 

Při práci se vstupními proměnnými systému by se v navazujících projektech měly 

využít informace o pohybové aktivitě sledované osoby pro stanovení výše potřebného přísunu 

energie ve formě racionalizace jídelníčku sledované osoby. Úpravou stravy a energetického 

přísunu se dá docílit snížení, nebo právě naopak zvýšení váhy sledované osoby pro zlepšení 

zdraví sledované osoby. 

 

Využití výsledků disertační práce je možné v systémech vzdálené domácí péče pro 

účely monitorování pohybové aktivity sledované osoby v bytě a včasné diagnostiky akutních i 

dlouhodobých zdravotních obtíží sledované osoby. Výsledky disertační práce jsou s výhodou 

aplikovány v uceleném projektu vzdálené domácí péče katedry kybernetiky a biomedicínského 

inženýrství VŠB – TU Ostrava. Díky ochraně duševního vlastnictví dílčích výsledků této 

disertační práce bude možné i ekonomické využití této práce pro Vysokou školu báňskou – 

Technickou univerzitu Ostrava. 
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I 

 

I. Fuzzy model pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu  

[System] 

Name='Cerny_3' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=7 

NumOutputs=1 

NumRules=12 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='lom' 

 

[Input1] 

Name='Intenzita-pohybu' 

Range=[0 1] 

NumMFs=3 

MF1='Nízká':'trimf',[0 0.15 1] 

MF2='Vysoká':'trimf',[0.15 1 1] 

MF3='Žádná':'trimf',[0 0 0.15] 

 

[Input2] 

Name='Doba-neaktivity' 

Range=[0 1] 

NumMFs=3 

MF1='Krátká':'trimf',[0 0 0.85] 

MF2='Dlouhá':'trimf',[0 0.85 1] 

MF3='Trvale':'trimf',[0.85 1 1] 

 

[Input3] 

Name='Změny-pozice' 

Range=[0 1] 

NumMFs=3 

MF1='Málo':'trimf',[0 0.15 1] 

MF2='Mnoho':'trimf',[0.15 1 1] 

MF3='Žádná':'trimf',[0 0 0.15] 

 

[Input4] 

Name='Pobyt-v-jedné-pozici' 

Range=[0 1] 

NumMFs=3 

MF1='Krátký':'trimf',[0 0 0.85] 

MF2='Dlouhý':'trimf',[0 0.85 1] 

MF3='Trvale':'trimf',[0.85 1 1] 

 

[Input5] 

Name='Charakter-pozice' 

Range=[0 1] 

NumMFs=2 

MF1='Nekritická':'trimf',[0 0 1] 

MF2='Kritická':'trimf',[0 1 1] 

 

[Input6] 

Name='Doba-aktivity' 

Range=[0 1] 

NumMFs=3 

MF1='Svítání':'trapmf',[0 0 0.14 0.18] 

MF2='Den':'trapmf',[0.14 0.18 0.75 0.85] 

MF3='Soumrak':'trapmf',[0.75 0.85 1 1] 

 

[Input7] 

Name='Chronologie-změny-pozice' 

Range=[0 1] 

NumMFs=2 

MF1='Nestandardní':'trimf',[0 0 1] 

MF2='Standardní':'trimf',[0 1 1] 

 

[Output1] 

Name='Stav-monitorované-osoby' 

Range=[0 1] 

NumMFs=4 

MF1='Mdloba':'trapmf',[0.1 0.1 0.2 0.2] 

MF2='Hypoaktivita':'trapmf',[0.3 0.3 0.4 0.4] 

MF3='Hyperaktivita':'trapmf',[0.5 0.5 0.6 0.6] 

MF4='Noční-aktivita':'trapmf',[0.7 0.7 0.8 0.8] 

 

[Rules] 

3 3 3 3 0 0 0, 1 (1) : 1 

1 2 1 2 0 2 0, 2 (1) : 1 

0 2 1 2 0 0 1, 2 (1) : 1 

2 1 2 0 0 2 0, 3 (1) : 1 

2 1 0 2 0 2 0, 3 (1) : 1 

0 0 2 1 0 2 1, 3 (1) : 1 

2 1 2 0 0 1 0, 4 (1) : 1 

2 1 0 2 0 1 0, 4 (1) : 1 

0 0 2 1 0 1 0, 4 (1) : 1 

2 1 2 0 0 3 0, 4 (1) : 1 

2 1 0 2 0 3 0, 4 (1) : 1 

0 0 2 1 0 3 0, 4 (1) : 1 
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II. Výsledky simulačních testů 

 II.a. Výsledky testů jazykové hodnoty mdloba 

 

 
Obr.1. HPE_T00 

 

 
Obr.2. HPE _T1 

 
Obr.3. HPE_T2 

 
Obr.4. HPE_T3 

 
Obr.5. HPE _T4 

 

 
Obr.6. HPE_T5 
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Obr.7. HPE_T6 

 
Obr.8. HPE_T7 

 
Obr.9. HPE_T8 

 

 

 

 

 II.b. Výsledky testů pro jazykovou proměnnou hypoaktivita 

 

 
Obr.10. HPO1_T00 

 

 

 
Obr.11. HPO1_T1 
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Obr.12. HPO1_T2 

 
Obr.13. HPO1_T3 

 
Obr.14. HPO1_T4 

 
Obr.15. HPO1_T5 

 
Obr.16. HPO1_T6 

 
Obr.17. HPO1_T7 

 
Obr.18. HPO2_T00 

 
Obr.19. HPO2_T1 
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Obr.20. HPO2_T2 

 
Obr.21. HPO2_T3 

 
Obr.22. HPO2_T3_a 

 
Obr.23. HPO2_T4 

 
Obr.24. HPO2_T4_a 

 
Obr.25. HPO2_T4_b 

 
Obr.26. HPO2_T4_c 
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 II.c. Výsledky testů pro jazykovou proměnnou hyperaktivita 

 

 

 
Obr.27. HPE1_T00 

 
Obr.28. HPE1_T1 

 
Obr.29. HPE1_T2 

 
Obr.30. HPE1_T3 

 
Obr.31. HPE1_T4 

 
Obr.32. HPE1_T5 

 
Obr.33. HPE1_T6 

 
Obr.34. HPE1_T7 
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Obr.35. HPE1_T8 

 
Obr.36. HPE2_T00 

 
Obr.37. HPE2_T1 

 
Obr.38. HPE2_T2 

 

Obr.39. HPE2_T3 

 
Obr.40. HPE2_T4 

 
Obr.41. HPE2_T5 

 
Obr.42. HPE2_T6 
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Obr.43. HPE2_T7 

 
Obr.44. HPE2_T8 

 
Obr.45. HPE2_T8_a 

 
Obr.46. HPE2_T8_b 

 
Obr.47. HPE2_T9 

 
Obr.48. HPE2_T9_a 

 
Obr.49. HPE3_T00 

 

 

 
Obr.50. HPE3_T1 
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Obr.51. HPE3_T2 

 
Obr.52. HPE3_T3 

 
Obr.53. HPE3_T4 

 
Obr.54. HPE3_T5 

 
Obr.55. HPE3_T5_a 

 
Obr.56. HPE3_T5_b 

 
Obr.57. HPE3_T5_c 

 
Obr.58. HPE3_T5_d 
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Obr.59. HPE3_T5_e 
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 II.d. Výsledky testů nezávislosti 

 

 
Obr.60. NEZ_T1 

 
Obr.61. NEZ_T2 

 
Obr.62. NEZ_T3 

 

Obr.63. NEZ_T4 

 

 
Obr.64. NEZ_T5 

 
Obr.65. NEZ_T6 

 
Obr.66. NEZ_T7 

 
Obr.67. NEZ_T8 
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Obr.68. NEZ_T9 

 
Obr.69. NEZ_T10 

 
Obr.70. NEZ_T11 

 
Obr.71. NEZ_T12 

 
Obr.72. NEZ_T13 

 
Obr.73. NEZ_T14 

 

 


