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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na využití inerciálních senzorů při sledování pohybové aktivity a možnosti 
analýzy měřených dat s využitím interpretace rotací senzoru umístěného v těžišti osoby pomocí 
kvaternionů. Takto reprezentovaný pohyb těla je poté rozdělen do časových úseků, ve kterých je 
vykonávaný pohyb neměnný a z těchto úseků je následně extrahována informace o jeho typu. Získání 
této informace je možné docílit více způsoby, z nichž některé jsou v této práci, včetně zhodnocení 
jejich úspěšnosti, popsány. 
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Abstract 

This work is focused on the use of inertial sensors in the movement monitoring and the possibility 
of analysis of measured data using the interpretation of a sensor rotation located in the center of 
gravity of the person using quaternions. Represent body movement is then divided into time slots in 
which are executed same movement and from these slots is subsequently extracted information on its 
type. Obtaining this information can be achieved in several ways, some of which are in this work, 
including evaluation of their success, reported. 
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 ES  expertní systém  
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 IMU   inerciální měřící jednotka (Inertial Measurement Unit) 

 MEMS  mikro elektronický mechanický systém  
(Micro Electronic Mechanical Systems) 
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 sw  software 
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1 Úvod 

Již dlouho je v západní společnosti znatelný trend stárnutí populace. Tento demografický vývoj 
sebou přináší následky, jež se nepříznivě promítají do mnohých společenských oblastí. Jedním z nich 
je i narůstající počet osob ve vysokém věku, kteří ačkoli nepotřebují stálou lékařskou péči, potřebují 
zvýšený dohled, protože u nich existuje vyšší riziko život ohrožujících stavů. Jedním ze způsobů 
takovéhoto dohledu je monitorování jejich aktivity za účelem detekce pádu nebo bezvědomí. 

V této práci bude představen nový způsob zpracování pohybových dat, který je založený na 
reprezentaci pohybu těžiště lidského těla ve formě kvaternionů a extrakci informace o vykonávaném 
pohybu z těchto dat. 

Nejprve zde budou představeny senzory, které jsou obsaženy v tzv. IMU jednotce, která je 
schopna tyto data snímat. V kapitole 3 pak bude představena definice pojmu kvaternion, jeho 
vlastnosti a využití. V další části jsou popsány různé způsoby snímání pohybu. Kapitola 5 obsahuje 
informace o typech algoritmů, které lze využít pro konstrukci systému, který bude podávat informace 
o pohybu člověka. V sekci 6 je popsán návrh algoritmů, které z kvaternionů, jenž, byly získány 
transformací dat z inerciálních senzorů, dokážou získat údaj o vykonávaném pohybu. Následující 
kapitola obsahuje informace o testování těchto algoritmů. V sekci 8 je pak popsáno vytvořené 
uživatelské prostředí, které slouží k analýze těchto dat. 
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2 Senzory pro snímání pohybu 

Pod tímto označením si lze představit skupinu senzorů, díky kterým lze měřit velikost a směr 
pohybu objektu. Tyto senzory jsou nejčastěji vyráběny pomocí technologie MEMS, díky které jsou 
v integrovaném obvodě kromě elektronických obvodů také mikroskopické mechanické části tvořící 
samotný snímač. Senzory jsou sdružovány do tzv. IMU, nebo AHRS (referenční systém pro měření 
polohy a kurzu), nejčastěji jako spojení akcelerometru, gyroskopu a magnetometru. Rozdíl mezi IMU 
a AHRS spočívá v tom, že zatímco AHRS obsahuje obvody pro zpracování dat, který poskytují 
informaci o orientaci jednotky v prostoru, IMU pouze posílá data ze senzorů do dalšího zařízení, které 
je následně zpracovává.  

2.1 Akcelerometr 

Jak již název napovídá, jedná se o senzory měřící zrychlení (akceleraci). Vyskytují se nejčastěji 
v podobě integrovaného obvodu, ve kterém jsou obsaženy také obvody pro zpracování signálu 
(zesílení, převod na digitální signál, obvody pro digitální komunikaci s okolím aj.). Používají se 
například k měření vibrací, rychlosti nebo pozice. V některých případech (v pomalu se pohybujících 
systémech) lze jimi nahradit gyroskop pomocí měření vektoru gravitačního zrychlení. Existuje více 
možných principů, na kterém lze akcelerometr postavit, některé z nich jsou popsány níže.[8] 

2.1.1 Piezoelektrické akcelerometry 

Tento typ akcelerometru využívá schopnosti některých materiálů (krystalů bez středu symetrie) 
vytvářet piezoelektrický jev. Při mechanické deformaci těchto materiálů dochází k posunu iontů 
v krystalové mřížce a tím se vytvoří na určitých plochách krystalu elektrický náboj. Tento náboj je pak 
přímo úměrný síle, která tento materiál deformuje. 

 

Obr. 2.1 Princip piezoelektrického akcelerometru [8] 

K tuhé podpěře základny senzoru je připevněna jedna strana piezoelektrického materiálu 
(převodník zrychlení). Na piezosnímač (případně i k druhé straně pouzdra) je připevněna část 
pojmenovaná jako seismická hmota. Jestliže na akcelerometr působí síla F (akcelerometr je vystaven 
zrychlení), pak je generován elektrický náboj, díky němuž na kontaktech vzniká potenciálový rozdíl. 
Podle Newtonova zákona (viz vztah (2.1)) je tato síla úměrná zrychlení a hmotnosti. Elektrický náboj 
q je pak úměrný této síle. Jelikož je hmotnost seismické hmoty konstantní, výstupní signál 
akcelerometru odpovídá jeho zrychlení. 
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 = ∙  (2.1) 

Každý akcelerometr dokáže měřit zrychlení jen v určitém frekvenčním rozsahu (jedná se o 
frekvenčně závislou součástku, konkrétně dolní propusť s rezonanční špičkou). Tento rozsah je dán 
konstrukcí každého akcelerometru. Pružný materiál systému (seismická hmota, piezokeramický 
materiál aj.) se chová jako pružina s vlastní rezonancí, která definuje horní frekvenční limit 
akcelerometru. Aby byl tento limit co nejvyšší, je obvykle odbourán obsah seismické hmoty. Tímto 
procesem je ale zároveň snížena citlivost senzoru, takže je nutné zvolit určitý kompromis mezi těmito 
parametry (například při měření nárazů je zapotřebí vyšší maximální frekvence na úkor citlivosti). 

Akcelerometry lze vyrobit na základě odlišných konstrukcí. Jedná se zejména o rozdílné 
uspořádání komponent piezoelektrického snímače a pouzdra. 

• Smykový mód (Shear mode) – zvýšená odolnost vůči teplotě a parazitním vibracím pouzdra. 

• Ohybový mód (Flexural mode) – senzory s velkou citlivostí 

• Kompresní mód (Compression mode) – nejjednodušší provedení 

2.1.2 Piezorezistivní akcelerometry 

Tyto senzory používají piezorezistivních materiálů. Tento materiál převádí sílu (vzniklou pomocí 
zrychlení) na změny odporu. Tyto součástky využívají sítě vyleptaných piezorezistivních snímačů 
zapojených do Wheastnova můstku. Tento typ akcelerometru má dolní mezní frekvenci 0 Hz (lze 
s ním měřit i konstantní akceleraci). 

Seismická hmotnost je závislá na pružném návratu plochy. Na této ploše jsou dva až tři 
piezorezistivní měniče. Ohyb plochy je převáděn na měření deformace. Míra deformace je převedena 
na elektrický signál, který je úměrný zrychlení senzoru. 

Tento typ akcelerometru disponuje vysokou citlivostí, nízkou cenou a poměrně velkou šíří 
frekvenčního pásma. Senzory jsou miniaturní a umožňují snadné zpracování naměřených dat. Jeho 
nevýhodou je pak značná nelinearita, velká citlivost na změnu teploty a nutnost velmi stabilního 
zdroje napájení. 

2.1.3 Tepelné akcelerometry 

Tyto akcelerometry využívají přenosu tepla v plynu a snímání rozložení teploty v okolí zdroje 
tepla. Vzduch ve vzduchové komoře senzoru je zahříván na konstantní teplotu topným tělískem. 
Rozložení teploty v prostoru je měřeno termistory (rozmístěny v pravidelných rozestupech). Pokud se 
akcelerometr začne pohybovat, dojde k posunu zahřátého vzduchu vůči vzduchové komoře a tím 
pádem také k jinému rozložení teploty. Z prostorového rozložení teploty pak lze určit směr působící 
síly a z teplotního rozdílu oproti klidovému stavu rychlost pohybu nebo velikost zrychlení.  

Z fyzikálního principu činnosti je zřejmé, že základní citlivost a rychlost odezvy všech senzorů 
tohoto typu je přibližně stejná a nezávisí tedy na typu a výrobci (hodnoty se liší pouze citlivostí 
termistoru a provedení okolních vyhodnocovacích obvodů). Nevýhodou těchto senzorů je velký vliv 
okolní teploty. Výhodou je výborná stabilita a velká odolnost proti přetížení. 

[7], [8] 
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2.2 Gyroskop 

Gyroskop je zařízení, které měří polohu (orientace) objektu v prostoru, popřípadě jeho úhlovou 
rychlost. Jak již bylo popsáno výše, gyroskop je velmi často používán v letectví, ale v posledních 
letech je integrován také do chytrých telefonů, tabletů atd. 

2.2.1 Mechanický gyroskop 

Klasický, mechanický gyroskop slouží pro měření orientace v prostoru. Skládá se z otáčejícího se 
kola, které je připevněno ke dvěma závěsům, díky nimž má kolo možnost rotovat okolo všech třech os 
(X, Y, Z). Díky zachování momentu hybnosti je otáčející se kolo velmi odolné změnám v orientaci. 
Z toho plyne, že pokud je mechanický gyroskop roztočen, otáčející se kolo zůstane v konstantní 
poloze vůči globálnímu souřadnicovému systému a budou se měnit úhly mezi závěsy. Pro měření 
orientace objektu je pak měřen úhel mezi těmito závěsy.  

Hlavní nevýhodou mechanického gyroskopu je, že obsahuje pohybující se části, které způsobují 
tření. To má za následek, že výstup tohoto senzoru v průběhu času driftuje (posouvá se v čase). Aby se 
toto tření minimalizovalo, používají se velmi přesná ložiska a speciální maziva, která ale zvyšují jejich 
cenu. Další jejich nevýhodou je, že potřebují pár minut, než jsou schopny začít měřit. 

[13] 

2.2.2 Optický gyroskop 

Tento typ gyroskopu používá pro měření úhlové rychlosti interferenci světla. Optický gyroskop se 
skládá z dlouhé cívky optického vlákna. Princip měření spočívá ve stopování času průchodu dvou 
paprsků světla cívkou z optického vlákna. Každý paprsek prochází cívkou v opačném směru. Pokud 
senzor rotuje, tak paprsek postupující směru otáčení bude muset k druhému konci urazit delší cestu, 
než paprsek postupující opačným směrem. Tento jev je znám jako Sagnacův efekt. Fázový posuv 
vzniklý tímto jevem způsobí interferenci paprsků. Intenzita výsledného paprsku je závislá na úhlové 
rychlosti 

Přesnost optického gyroskopu je do značné míry závislá na délce optického vlákna (čím větší, tím 
lepší). Tato délka je ale omezena velikostí senzoru. [13] 

2.2.3 MEMS gyroskop 

MEMS gyroskopy jsou přístroje, které měří úhlovou rychlost. Tato rychlost se udává v jednotkách 

stupňů za sekundu (⁰/s), nebo radián za sekundu (rad/s). Úhlová rychlost objektu v 3D prostoru má 

typicky 3 složku (rotace v ose X, Y, a Z). Tyto senzory využívají tzv. Coriolisovy síly. Tato síla 
působí na každý objekt pohybující se v soustavě rotující kolem vlastní osy. 

Základ snímače je tvořen rezonující strukturou upevněnou v rámu, která se vlivem vlastní 
mechanické rezonance pohybuje ve směru kolmém na směr otáčením. Vzniká přitom Coriolisova síla 
úměrná úhlové rychlosti, která způsobí vzájemný posuv uvnitř vložených měřících plošek. Tyto 
plošky fungují jako vzduchový kondenzátor, který mění svoji kapacitu úměrně k rychlosti otáčení. 

[8] 
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2.3 Senzory pro měření magnetického pole 

Tyto senzory jsou používány pro měření směru a intenzity magnetického pole, které je obklopují. 
Když pole není narušeno (není v okolí zdroj magnetického pole), výstupní signál koresponduje 
s magnetickým polem Země. 

Jednou možností jak tyto senzory rozdělit, je podle velikosti magnetického pole, velikosti 
magnetického pole, které lze s nimi měřit. 

• Senzory pro měření slabého magnetického pole (rozsah < 1 µG) 

• Senzory pro měření magnetického pole Země (1 µG ≤ rozsah < 10 G) 

• Senzory pro měření silného magnetického pole (rozsah ≥ 10 G) 

V této práci budou vypsány některé typy senzorů, kterými lze měřit v rozsahu od 1µG do 10 G. 
Senzory měřící v této oblasti je možné využít například k navigaci (kompas), lze měřit anomálie 
v magnetickém poli Země k detekci vozidel, nebo také měřit změny v tomto poli k určení pozice 
(orientace) v prostoru. 

1.3.1 Feromagnetické magnetometry 

Byly vynalezeny v roce 1928 a později upraveny armádou pro detekci ponorek. Nejčastější typ 
tohoto senzoru je nazýván zařízení druhé harmonické. Toto zařízení se skládá ze dvou cívek (primární 
a sekundární) obtočené kolem společného vysoce permeabilního feromagnetického jádra. Magnetická 
indukce tohoto jádra se mění v závislosti na vnějším magnetickém poli. Na primární vinutí je 
aplikován signál o frekvenci f, který způsobí, že jádro osciluje mezi saturačními stavy. Na výstupu 
sekundárního vinutí je signál, který je pomocí jádra spojen s primárním vinutím. Tento signál je 
ovlivněn jakoukoliv změnou v permeabilitě jádra (sklonem B-H křivky). Tato změna se pak jeví jako 
změna amplitudy na výstupu sekundární cívky. Demodulací a použitím dolnopropustného filtru lze 
získat hodnotu korespondující s velikostí okolního magnetického pole. 

2.3.2 Magnetometry založené na magnetické indukci 

Tento senzor se skládá z cívky s feromagnetickým jádrem, která mění svou permeabilitu 
v magnetickém poli Země. Měřící cívka je indukční element v L/R oscilátoru, jehož výstupní 
frekvence je úměrná měřenému magnetickému poli.  

2.3.3 Anizotropní magnetorezistivita (AMR) 

Tento senzor je vyroben z tenké vrstvy nikl-železa (NiFe) nanesené na křemíkové destičce. 
Vlastnosti AMR tenké vrstvy způsobí změnu odporu o 2-3% v přítomnosti magnetického pole. Čtyři 
tyto senzory bývají zapojeny do Wheastnova můstku, takže lze měřit magnetické pole v obou směrech 
a velikostech v jedné ose. 

2.3.4 MEMS magnetometry 

Existuje více způsobů jak pomocí MEMS technologie vyrobit magnetometr. Jednou z možností je 
využití Lorentzovy síly (síla působící na náboj v magnetickém poli) s kapacitním způsobem čtení. 
Lorentzova síla je generována (za předpokladu působení vnějšího magnetického pole) na ohebně 
zavěšenou strukturu pomocí proudu procházejícího centrálním křemíkovým nosníkem, jehož posun 
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(způsobený Lorentzovou silou) je detekován kapacitně za použití 2 rovnoběžných deskových 
kondenzátorů. Bližší popis lze nalézt v [18]. 

[14],[17], [18], [19] 
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3 Kvaternion 

Pojmem kvaternion je v matematice označeno nekomutativní rozšíření komplexních čísel 
v trojrozměrném prostoru. Poprvé byly kvaterniony popsány irským matematikem, fyzikem a 
astronomem Sirem Williamem Rowanem Hamiltonem (1805 - 1865), který nalezl vztah pro násobení 
čtyř základních jednotek kvaternionu, pro něž platí vztah (3.1) 

 = = = ∙ ∙ = −1 (3.1) 

a tento vztah vyryl roku 1843 na most Broom bridge v Dublinu. Z počátku byly považovány za 
nevhodný a uměle vykonstruovaný objekt (protože porušují komutativní zákon). Časem se ale 
prosadily na poli teoretické fyziky a aplikované matematiky, kdy byly použity například J. C. 
Maxwellem v jeho díle Traktát o elektřině a magnetismu k popisu teorie elektromagnetického pole. [1]  

Zatímco Eulerovy úhly (viz kapitola 3.6) jsou běžně používány, kvaterniony se do povědomí 
široké veřejnosti nedostaly. Jejich hlavní nevýhodou je to, že nejsou, na rozdíl od Eulerových úhlů, 
intuitivně chápány. I přesto jejich použití sebou nese řadu výhod. Popis polohy objektu pomocí 
kvaternionu nikdy neselže a také nepotřebuje žádnou formu trigonometrických operací, které vyžadují 
velké množství výpočetního času. [9] 

Z těchto důvodů byly kvaterniony vybrány jako matematický nástroj pro popis polohy a 
vykonávaného pohybu lidského těla. Nicméně, jak již bylo uvedeno výše, tento matematický nástroj 
není běžně užíván, proto jsou níže uvedeny základní matematické vlastnosti a příklad použití 
kvaternionů.  

3.1 Definice kvaternionů 

Nechť: = = = ∙ ∙ = −1 ∙ =  ∙ = −  

Kvaternion q můžeme napsat jako spojení skaláru a vektoru. Skalární část reprezentuje úhel rotace 
a vektorová část reprezentuje osu, okolo které rotace probíhá. 

= [ , ]   ∈ ℝ, ∈ ℝ  

= [ , ( , , )]  , , , ∈ ℝ 

= + + +   , , , ∈ ℝ 

Tab. 3.1 Znázornění vztahů mezi prvky 1, i, j, k [2] 

 1 i j k 

1 1 i j k 

i i -1 k -j 

j j -k -1 i 

k k j -i -1 

Existují i další způsoby jak zavést kvaterniony (například pomocí matic). Jelikož ale není tato 
práce primárně zaměřena na popis vlastností kvaternionů, nebudou zde uváděny. 
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3.2 Základní vlastnosti 

V této kapitole jsou uvedeny základní vlastnosti množiny kvaternionů. V práci nebudou uváděny 
matematické důkazy. 

3.2.1 Ryzí kvaternion 
Nechť q ∈ℍ. Pokud = [ , ], kde s = 0, pak q se nazývá ryzí kvaternion. Množina ryzích 

kvaternionů je pak značena ℍp. 

3.2.2 Konjugovaný kvaternion 

Nechť q ∈ℍ. Pak kvaternion  nazýváme konjugovaným kvaternionem s kvaternionem q, jestliže 

platí = [ , ] = [ , − ]. 
3.2.3 Sčítání 

Nechť q, ∈ℍ, kde q = [s, (x, y, z)] a = [ ̂, ( , , ̂)]. Operaci sčítání pak definujeme 
následovně: 

+ = [ , ] + [ ̂ , ] = [s, (x, y, z)] + [ ̂ , ( , , ̂)] 
+ = ( + + + ) + ( ̂ + + + ̂) 

+ = ( + ̂) + ( + ) + ( + ) + ( + ̂) . 

3.2.4 Odečítání 

Nechť jsou dány kvaterniony q, ∈ℍ. Odečítání je pak definováno jako: 
− = + (−1) . 

3.2.5 Skalární součin 

Nechť q,  ∈ ℍ, kde q = [s, (x, y, z)] a = [ ̂, ( , , ̂)]. Skalární součin pak definujeme jako: 

∙ = ̂ + + + ̂. 
3.2.6 Norma 

Nechť q ∈ℍ. Normu q budeme označovat jako ‖ ‖, ta je pak dána vztahem: 
‖ ‖ = + + + = . 

Z výše uvedeného vztahu plyne, že ‖ ‖ ≥ 0 

3.2.7 Násobení 

Nechť q, ∈ℍ, kde q = [s, (x, y, z)] a = [ ̂, ( , , ̂)]. Násobení je definováno jako: 

⊗ = [ , ][ ̂ , ] = [s, (x, y, z)][ ̂ , ( , , ̂)] = ( + + + )( ̂ + + + ̂) 

⊗ = ( ̂ + + + ̂) + ( ̂ + + + ̂) + ( ̂ + + + ̂) + 

+ ( ̂ + + + ̂) 
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⊗ = ̂ − − − ̂ + ( + ̂ + ̂ − ) + ( − ̂ + ̂ + ) + 

+( ̂ + − + ̂ )  

kde ⊗ značí kvaternionové násobení. 

Násobení kvaternionů lze rovněž napsat jako násobení matic. 

= = − − −− −−
̂
̂  

= = ̂ − − − ̂̂ ̂ −− ̂ ̂̂ − ̂  

Matice   je tzv. matice prvního zobrazení a matice  je matice druhého zobrazení. 

Násobení kvaternionů není komutativní ani antikomutativní. 

⊗ ≠ ⊗ , ⊗ ≠ −( ⊗ ). 

Násobení kvaternionů je asociativní. 

( ⊗ ) ⊗ = ⊗ ( ⊗ ), pro všechna , , ∈ℍ. 

Pokud , ,  ∈ ℍ. Pak platí distributivita násobení vůči sčítání. 
⊗ ( + ) = ⊗ + ⊗  

( + ) ⊗ = ⊗ + ⊗  

3.2.8 Dělení 

 Nechť q, ∈ℍ, kde q = [s, (x, y, z)] a = [ ̂, ( , , ̂)]. Dělení je definováno jako: 

= ̂ + + + ̂̂ + + + ̂ + ̂ − − + ̂̂ + + + ̂ + ̂ + − − ̂̂ + + + ̂ + ̂ − + − ̂̂ + + + ̂  

3.2.9 Derivace 

Derivace kvaternionu podle skaláru (např. „a“) je rovna derivaci každé složky kvaternionu podle 
„a“. 

Nechť q, ∈ ℍ, kde q(a) = s + xi + yj + zk, pak 

( ) = + + +  

3.2.10 Integrace 

Integrace kvaternionu je pak rovna integraci každé jeho složky zvlášť. 
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Nechť q, ∈ ℍ, kde q(a) = s + xi + yj + zk, pak 

( ) = + + +  

3.3 Kinetické rovnice 

Kinetické rovnice ukazují velmi úzký vztah mezi časovou derivací orientaci reprezentujícího 
kvaternionu a úhlovou rychlostí rámu B (těla) vůči rámu E (zemi) měřenou gyroskopem připevněným 
k tělu. 

Nechť q, ∈ ℍ, kde q = [s, (x, y, z)] a ω = (ωx, ωy, ωz) je vektor úhlové rychlosti, pak derivace 
kvaternionu v čase je definována jako: [4] 

( ) = 12 ( ) ( ) 

Použitím pravidel pro kvaternionové násobení dostáváme následující vztahy.  

( ) = − 12 ( ( ) ( ) + ( ) ( ) + ( ) ( )) 

( ) = 12 ( ( ) ( ) + ( ) ( ) − ( ) ( )) 

( ) = 12 ( ( ) ( ) + ( ) ( ) − ( ) ( )) 

( ) = 12 ( ( ) ( ) + ( ) ( ) − ( ) ( )) 

Při použití maticového zápisu potom dostáváme následující vztahy (pro větší přehlednost je vypuštěno 
značení časové závislosti(t)). 

= 12 [ 0] = 12 −[ ×]− 0 = ( )  

kde  

[ ×] = 0 −0 −− 0  

Pro číslicové zpracování pak rovnice nabývá tohoto tvaru. 

( ) = ( ) 
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kde 

= | |2 + | |
| | ( ( )) 

kde 

= ( ) ≈ ( )  

zde je předpoklad, že úhlová rychlost je konstantní v periodě vzorkování = −  

[3] 

3.4 Rotace v ℝ3 

Pomocí kvaternionů lze velmi elegantně provést otočení (transformaci) vektoru v = [vx, vy, vz] 

okolo osy rotace u = [ux, uy, uz], ‖ ‖ = 1 o úhel φ pomocí kvaternionu q.  

3.4.1 Výpočet rotace 

Nechť q je jednotkový kvaternion ( ‖ ‖ = 1), kde: 

 = cos φ2 + φ2 + φ2 + φ2  (3.2) 

Vektor v je reprezentován ryzím kvaternionem p = [0, v] = [0 + ivx + jvy + kvz]. 

Výsledný vektor , je pak reprezentován ryzím kvaternionem a je vypočten pomocí vzorce (3.3). 

 , = ⊗ ⊗  (3.3) 

3.4.2 Skládání rotací 

Nechť q1, q2 ∈ ℍ a reprezentují libovolné rotace v trojrozměrném prostoru. Budou-li tyto 

kvaterniony aplikovány v daném pořadí (rotace q1, následovaná rotací q2) na v ∈ ℝ3 reprezentovaný 
ryzím kvaternionem p, podle vzorce (3.3), bude výsledný vztah roven vztahu (3.4). 

 
⊗ ( ⊗ ⊗ ) ⊗ = ( ⊗ ) ⊗ ⊗ ( ⊗ ) == ( ⊗ ) ⊗ ⊗ ( ⊗ ) = ⊗ ⊗  

(3.4) 

Jednotkový kvaternion qi (viz vztah (3.5)) vyjadřuje složení dvou po sobě jdoucích rotací (q1, 
následovanou rotací q2). Obecně je tato vlastnost platná pro složení libovolného počtu rotací. 

 = ⊗  (3.5) 

3.4.3 Numerický příklad rotace 

Mějme vektor v = [1,0,0], který bude rotován okolo osy rotace u = [0,1,0] o úhel φ =  [rad]. 

Rotace je reprezentována jednotkovým kvaternionem (3.6) vypočteným pomocí vztahu (3.2). 
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 = cos 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 = √22 + ∙ √22  (3.6) 
A rotovaný vektor je reprezentovaný kvaternionem (3.7). 

 = 0 + 1 ∙ + 0 ∙ + 0 ∙ =  (3.7) 

Podle vzorce (3.3) pro výpočet rotace se výsledný kvaternion rovná: 

, = ⊗ ⊗ = ( ⊗ ) ⊗ = ⊗ . 

Pomocí vzorců pro násobení kvaternionů (viz kapitola 3.2.7) se  rovná 

= − − − + + + − + + − + + + + − + . 

Dosazením do výše zmíněného vztahu je vypočteno . 

= √22 ∙ 0 − 0 ∙ 1 − √22 ∙ 0 − 0 ∙ 0 + √22 ∙ 1 + 0 ∙ 0 + √22 ∙ 0 − 0 ∙ 0 + 

+ √22 ∙ 0 − 0 ∙ 0 + √22 ∙ 0 + 0 ∙ 1 + √22 ∙ 0 + 0 ∙ 0 − √22 ∙ 1 + 0 ∙ 0  

= √22 − √22 ∙  

Stejným způsobem pak lze vypočíst, že ⊗ = −  . 

Výpočet lze provést také pomocí násobení matic (viz kapitola 3.2.7). 

, = ⊗ ⊗ = ( ⊗ ) ⊗ = = = 

=
0 − √22 0 √22√22 0 √22 0
0 − √22 0 − √22− √22 0 √22 0

√220− √220
=

012 − 120− 12 − 12
= 000−1  
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kde: 

=
√22 0 − √22 0
0 √22 0 √22√22 0 √22 0
0 − √22 0 √22

0100 =
0√220− √22

 

Výsledek , = 0 + 0 ∙ + 0 ∙ − 1 ∙ = −  znamená, že vektor v bude mít po výše zmíněné 
rotaci souřadnice v, = [0,0,-1]. 

3.5 Převod senzorických dat na kvaternion 

Existuje vícero možných přístupů, jak tato data zpracovat, aby bylo docíleno maximální přesnosti. 
Algoritmy, použité v těchto jednotkách využívají často tzv. data fusion (spojení různých dat 
reprezentující stejnou informaci pro docílení maximální přesnosti). Příkladem těchto algoritmů jsou 
například komplementární filtr, Kalmanův filtr a Madgwickův filtr. 

• Komplementární filtr je velmi jednoduchý a výpočetně nenáročný. 

• Kalmanův filtr je matematický aparát pro filtraci v časové oblasti. Výhodou tohoto filtru je 
možnost odstranit šum ze signálu bez jakéhokoliv poznatku o rušení. Jedná se o predikčně – 
estimační algoritmus, který odhaduje budoucí signál. Tento odhad je pak porovnán s naměřenými 
daty a na základě současné velikosti šumu je vypočítána výsledná hodnota (odhad současné reálné 
hodnoty). 

• Madgwickův filtr formuluje problém spojování dat (data fusion) jako minimalizační problém, 
který řeší pomocí gradientních technik. 

Výstupem těchto algoritmů mohou být filtrovaná data z gyroskopu, Eulerovy úhly, matice 
směrových kosinů, kvaternionů aj. 

3.5.1 Převod senzorických dat pomocí Kalmanova filtru 

Existuje mnoho různých návrhů algoritmu, které jsou schopny pomocí Kalmanova filtru vytvářet 
výstup ve formě kvaternionů. Jedním z možných návrhů je využití Gaussovy - Newtonovy metody pro 
řešení nelineárních rovnic metodou nejmenších čtverců. Touto metodou je vypočten z akcelerometru a 
magnetometru kvaternion, odpovídající orientaci IMU jednotky a tento kvaternion je poté společně 
s daty z gyroskopu poslán do Kalmanova filtru jako měřený vektor. Postup tohoto algoritmu je 
následující. 

• Gaussova - Newtonova metoda 

 ( ) = 12 ( ) ( ) (3.8) 

V rovnici (3.8) je  n-dimenzionální vektor, ( ) = [ ( ), … , ( )]  je m-dimenzionální 

nelineární vektorová funkce v  (m > n). ( ) je obecně nazýváno jako nákladová funkce (cost 
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function) a ( ) je nazýváno jako chybová funkce (error function). Řešení takovéhoto problému za 
pomocí Gaussovy - Newtonovy metody je dáno iterační rovnicí. 

= − ( ) ( ) ( ) ( ) 

kde:  ………… je současný odhad 

  ………… je nový odhad 

 ( )  ………… je Jakobián chybové funkce ( ) počítaný v  (viz (3.9)) 

 ( ) =
( ) ⋯ ( )
⋮ ⋱ ⋮( ) ⋯ ( )  (3.9) 

• Aplikace Gaussovy - Newtonovy metody (výpočetně složitější) 

Akcelerometrická a magnetometrická data jsou měřená v lokálním souřadnicovém systému. 
Úkolem této metody je najít odpovídající kvaternion, který by reprezentoval orientaci těla v globálním 
souřadnicovém systému. Na tento problém lze nahlížet jako na nelineární minimalizační problém, na 
který lze aplikovat Gaussovu - Newtonovu metodu. Chybová funkce je dána vztahem (3.10). 

 ( ) = −  ( ) (3.10) 

kde:   ………… je 6D vektor vytvořený z dat akcelerometru a magnetometru 
    tento vektor je brán (pro účely minimalizace) jako konstantní 

 ( ) ………… jsou data z akcelerometru a gyroskopu v globálním souřadném  

    systému (vypočtena pomocí současného odhadu kvaternionu ) 

Dalším krokem je odhad nového kvaternionu, aby nákladová funkce z (3.8) s chybovou funkcí z 
(3.10) byla minimalizována. 

Použitím Gaussovy - Newtonovy metody na současný problém bude nový odhad roven 
současnému odhadu mínus přírůstek, který je funkcí chybové funkce ε. 

= − ( ) ( ) ( ) ( ) 

kde:   ………… je současný odhad 

V první iteraci Gaussova - Newtonova algoritmu je  inicializováno na výstupu Kalmanova filtru. 

Nový odhad  je vypočítán pomoví vztahu (3.11). 

 = +  (3.11) 

Z čehož plyne že 
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= − ( ) ( ) ( ) ( ). 

Výše zmíněný postup nalezení nového odhadu kvaternionu je sice jednoduchý, není ale výpočetně 
efektivní.  Vyžaduje výpočet inverzní matice 4x4, což není problém v případě, že algoritmus má být 
realizován na stolním počítači. Pokud by algoritmus měl být realizován na méně výkonném zařízení 
(například mikrokontroléru), je nutné ho nahradit verzí, která je výpočetně efektivnější. 

• Aplikace Gaussovy - Newtonovy metody (výpočetně jednodušší) 

Vektor u je rotován pomocí kvaternionu q (viz vztah (3.3)). Tento vektor lze rotovat znovu 
pomocí dalšího kvaternionu. Tyto rotace mohou být složeny a reprezentovány pomocí jediného 
kvaternionu (viz kapitola 3.4.2). Použitím tohoto konceptu je možné na nalezení nového odhadu 

kvaternionu  nahlížet jako na rotaci složenou ze současného odhadu kvaternionu a chybového 
kvaternionu (viz (3.12)) 

 = ⊗ = ⊗ [1 ] (3.12) 

Cílem je nyní nají 3D vektor v takový, aby nákladová funkce byla minimalizovaná. Toho je 

dosaženo tak, že pravá strana v (3.12) je substituována za  v (3.10) aby byla získána chybová funkce. 

( ) = −  ( ⊗ [1 ]) 

Nákladová funkce je poté 

( ) = ( ) ( ). 

Nyní lze opět použít Gaussovu -Newtonovu metodu k minimalizaci nákladové funkce s ohledem 
na proměnnou v. Rovnice pro nový odhad nabývá tvaru 

= − ( ) ( ) ( ) ( ). 

Je vhodné poznamenat, že v případě, kdy je v (3.12) vektorová část kvaternionu rovna nule, tak 

není vykonávána žádná rotace. Z čehož plyne, že = . Takže počáteční hodnota  je v každé 
iteraci nulová. Což rovnici pro nový odhad dále zjednodušuje. 

= − ( ) ( ) ( ) ( ) 

Díky čemuž Jakobián nabývá následujícího tvaru. 

( ) = − ( ) | = −
0 −2 22 0 −2−2 2 00 −2 22 0 −2−2 2 0

 

Kde  jsou složky ( ) z (3.10). Jakobiho matice má nyní rozměry 6x3. (3.12) může být přepsána 
do následujícího tvaru. 
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= 1 − ( ) ( ) ( ) ( )  

• Formulace Kalmanova filtru 

ω je 3D vektor úhlové rychlosti a je zatížen 3D vektorem šumu ωn. Úhlová rychlost a derivace 
kvaternionu spolu tvoří kinetickou rovnici (viz kapitola 3.3). Derivace kvaternionu je poté, co je 
integrována normalizována na jednotkový kvaternion. 

Stavový vektor tohoto filtru  je 7-rozměrný, kde první 3 složky tvoří úhlová rychlost, poslední 4 
složky jsou pak kvaternion q.  Stavové rovnice nabývají následujícího tvaru. 

 = 1 1 0 00 1 00 0 1 +  (3.13) 

 = 12
0 ⊗  (3.14) 

Jak již bylo řečeno, kvaterniony vytvořené pomocí akcelerometru a magnetometru jsou vloženy do 
Kalmanova filtru jako měřený vektor. Jelikož je do tohoto vektoru vložen také vektor úhlové rychlosti, 
měřený vektor obsahuje 7 složek.  

Nechť z značí měřený vektor. Rovnice pro výpočet tohoto vektoru nabývá tvaru 

 = + . (3.15) 

kde:  ………… je měřící matice (v tomto případě se jedná o jednotkovou matici 7x7) 

  ………… je vektor měřeného šumu 

 Pro číslicové zpracování je nutné (3.13), (3.14) a (3.15) diskretizovat. 

= +  

= +  

kde:  ………… je rovno ( ) 

  ………… je rovno ( ) 

  ………… je rovno  

  ………… je stavová přechodová matice 

 ,  …………  jsou diskrétní bílé šumy 

 

Bližší informace o Kalmanově filtru lze nalézt v [27]. 
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[24], [25], [26] 

3.6 Eulerovy úhly 

Rotaci objektu lze kromě kvaternionů vyjádřit i pomocí jiných matematických nástrojů. Další 
možnosti popisu této operace jsou například Eulerovy úhly. Tento zápis je postaven na předpokladu, 
že jakoukoliv změnu orientace v prostoru lze zapsat pomocí tří jednotlivých rotací, kde osy rotace 
tvoří lokální souřadnicový systém rotovaného objektu. Sekvence těchto rotací není jedinečná. Celkem 
je totiž možných 12 rotací (viz Tab. 3.2), které vedou k cíli. Jediné omezení těchto sekvencí je, že 
nesmíme otočit podle stejné osy 2x za sebou. Pokud bychom například rotovali podle sekvence 
X→X→Z, rotace podle osy X se sečtou do jedné jediné rotace. Sekvence X→Y→X je možná, protože 
rotace podle osy X nejsou za sebou. Tyto osy X (před a po rotaci podle Y), totiž nejsou stejné, jelikož 
se otočením lokálního souřadnicového systému (objektu) podle Y změnila poloha osy X. [9] 

Tab. 3.2 Sekvence možných rotací Eulerových úhlů [9] 

číslo sekvence 1.rotace 2. rotace 3. rotace Výsledná sekvence 

1 

X 

Y 
Z X→Y→Z 

2 X X→Y→X 

3 
Z 

X X→Z→X 

4 Y X→Z→Y 

5 

Y 

X 
Y Y→X→Y 

6 Z Y→X→Z 

7 
Z 

X Y→Z→X 

8 Y Y→Z→Y 

9 

Z 

X 
Y Z→X→Y 

10 Z Z→X→Z 

11 
Y 

Z Z→Y→Z 

12 X Z→Y→X 
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4 Snímání pohybu 

Snímání pohybu (motion capture, neboli mocap) je proces nahrávání pohybu objektů, nebo lidí. 
Tato technologie původně vznikla pro potřeby analýzy chůze, dnes je ale široce používaná i v jiných 
oborech např. fyzioterapii, robotice nebo v zábavním průmyslu. 

[12] 

4.1 Mapování pomocí inerciálních senzorů 

Jednou z možností, jak zachytit pohyb je použitím inerciálních senzorů, které se připevní na 
jednotlivé části člověka. Data ze senzorů jsou pak často bezdrátově přenášena do počítače. Většina 
měřících systémů používá místo samostatných inerciálních senzorů IMU, které jsou pak schopny 
pomocí různých algoritmů se navzájem opravovat a tím dosáhnout větší přesnosti. V softwaru jsou 
pak data z jednotlivých IMU poskládána do kostry objektu. Platí přitom, že čím více IMU, tím více 
přirozenější je zachycený pohyb. Inerciální mocap systémy snímají pohyb lidského těla v 6 stupních 
volnosti v reálném čase a poskytují také informaci o absolutní orientaci (v případě, že do IMU je 
přidán i magnetometr). 

Velkou výhodou tohoto systému je, že nevyžaduje žádný zvláštní prostor a nevyžaduje tak velký 
post processing. Tyto systémy jsou díky nedokonalosti inerciálních senzorů (časovému driftu 
gyroskopů a šumu akcelerometrů) méně přesné než systémy optické.  Dalšími nevýhodami mohou být 
poměrně vysoká cena a jistá míra nepohodlí při měření (díky připevněným senzorům se pacient může 
cítit omezován). 

Zástupcem této skupiny je nizozemská firmy Xsens. Tato firma vyvinula více senzorový data 
fusion algoritmus, který pomocí inerciálních senzorů je schopný zachytit pohyb těchto senzorů 
v prostoru a tím pádem i mapovat pohyb lidského těla. 

[10], [11] 

4.2 Mechanický systém 

Tyto systémy přímo sledují úhly otočení kloubů člověka pomocí struktury, kterou si pacient/herec 
na sebe připevní. Tyto obleky jsou typicky složeny z tyčí, které jsou k sobě v místech, kde se nachází 
klouby spojeny potenciometry. Tato kostře podobná struktura se pak hýbe společně s člověkem a 
pomocí měření otáčení kloubů tohoto obleku je pak snímán i pohyb osoby.  

[11] 

4.3 Magnetický systém 

Magnetický mocap systém měří, pomocí senzorů umístěných na těle, nízkofrekvenční magnetické 
pole generované vysílačem, ten je tvořen třemi navzájem kolmými cívkami. Tyto cívky postupně 
vytváří magnetické pole tak, že vznikají tři navzájem kolmá pole během každého měřícího cyklu. 3D 
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senzory měří sílu těchto polí, která je úměrná vzdálenosti cívky od vysílače. Pak je na základě těchto 
devíti hodnot vypočítána pozice a orientace každého senzoru. 

Výhoda magnetického systému je, že na rozdíl od optického systému (viz kapitolu 4.4) nedochází 
k překrytí markeru člověkem, pro magnetická pole nepředstavuje lidské tělo překážku. Nevýhoda je, 
že magnetická pole nemají příliš velký dosah a proto jsou tyto systémy velmi náchylné na rušení od 
jiných magnetických materiálů (je zde malý odstup signálu od šumu). 

[10] 

4.4 Optický systém 

Tyto systémy se používají v případech, kdy je cílem dosáhnout co největší přesnosti. Prostor, ve 
kterém probíhá nahrávání je odklopen velkým množstvím kamer s překrývajícími se projekcemi. 
Kamerový systém funguje podobně jako lidské vidění. Každá kamera vidí snímanou scénu z jiného 
úhlu, a jelikož je pozice každé kamery známá, je možno pomocí fotometrie přesně zjistit polohu 
každého markeru. Tyto systémy mají výstup ve třech stupních volnosti, informace o rotaci musí být 
odvozena z relativní orientace alespoň třech různých bodů (například rameno, loket a zápěstí poskytují 
informaci o úhlu v lokti). Optické systémy mohou být rozčleněny na několik skupin, podle toho, jaké 
značky (markery) používají.  

Nevýhodou těchto systémů je požadavek, aby byl (marker) bod viděn alespoň dvěma kamerami. 
Toto lze částečně vyřešit zvětšením počtu kamer (pro snímání 1 herce je zapotřebí alespoň 7 kamer), 
tím ovšem stoupají náklady na cenu celého systému a post processing nahraných dat. 

4.4.1 Pasivní markery 

Tyto systémy používají markery, které jsou potřeny odrazivým materiálem, aby odrážely světlo, 
které je generováno v blízkosti kamery. Kamery mají nastavený práh citlivosti, aby nebyla kamerou 
detekována látka, ale pouze velmi jasné markery. Nevýhoda této metoda je, že všechny pasivní 
markery se jeví stejně. Výhoda spočívá v tom, že na rozdíl od magnetického (kapitola 4.3) a optického 
systému s aktivními markery (kapitola 4.4.2) není třeba, aby uživatel na sobě nosil vodiče a 
elektroniku. Místo toho jsou značky připevněny na kůži (nebo je nošen speciální oblek). Tento typ 
technologie využívá i systém Xsense. 

4.4.2 Aktivní markery 

Aktivní maserový systém používá místo značek s odrazivou plochou LED, které buď postupně, 
nebo ve skupinách (pokud je lze od sebe rozlišit) rozsvěcuje. Markery si tudíž tvoří své vlastní světlo a 
nepotřebují světlo z okolního prostředí. Díky tomu je zde velký odstup signálu od šumu, díky čemuž 
mají tyto systémy velmi vysoké rozlišení (často pod 0,1 mm). Jednotlivé markery lze pomocí změn 
svítivosti LED jednoznačně identifikovat, nebo je zde možnost použít pro značky různé barvy. 
Alternativní cestou jak značky identifikovat je pomocí algoritmu, což ale vyžaduje další zpracování 
dat. 
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4.4.3 Bezmarkerový systém 

Nové techniky a výzkum v počítačovém vidění spějí k rozvoji mocap optických systémů, které ke 
své práci nepotřebují žádné značky a místo toho je použit speciální algoritmus, který analyzuje více 
optických vstupů, identifikuje lidské formy a rozebere je na části pro další sledování. 

Tradiční bezmarkerový mocap je používán ke sledování různých objektů, včetně letadel nebo 
satelitů. Takovýto systém je složen ze tří částí. 

• Optický systém k pořízení snímku nebo videa, které lze dále zpracovávat. Hardware sloužící 
k tomuto účelu může být rozličný, od jednoduché digitální kamery až k specializovaným 
astronomickým dalekohledům. 

• Mechanická část sloužící ke sledování objektu, který má být snímán. Dynamika této části 
společně s optickým systémem určuje schopnost se zaměřit na rychle se pohybující cíl. 

• Počítač, který zpracovává obrazová data, určuje pozici objektu a ovládá mechanickou část. 

[11], [12] 

4.5 XIO 

Firma x-IO Technologies Limited je společnost, která se specializuje na výrobu senzorických 
vestavěných systémů. Jedním z jejich nabízených produktů je senzor x-IMU. Tato jednotka byla 
navržena tak, aby byla co možná nejvšestrannější a našla uplatnění v mnoha aplikacích. V této 
jednotce jsou obsaženy tyto komponenty: 

• Tří-osý 16cti bitový gyroskopIMU-3000 (volitelný rozsah až do ±2000 °/s) 

• Tří-osý 12cti bitový akcelerometrLSM303DLH (volitelný rozsah až do ±8 g) 
• Tří-osý 12cti bitový magnetometrLSM303DLH (volitelný rozsah až do ±8,1 G) 

• 12cti bitový měřič úrovně baterie 

• SD karta 

• nabíjecí obvod (nabíjení probíhá přes USB) 

• hodiny reálného času 

Díky těmto komponentám, schopnosti vzbudit zařízení pomocí pohybu a sledovat výstupy senzorů 
v reálném čase pomocí bluetooth, nebo USB je z tohoto zařízení velmi dobrý senzor pro sledování 
pohybů lidského těla. 

V GUI poskytovaném touto firmou pak lze sledovat výstupy jednotlivých senzorů a také orientaci 
senzoru v prostoru ve formě Eulerových úhlů nebo jako kvádr, který se otáčí společně se senzorem. 
Data ze zařízení jsou pak uložena ve formátu csv. Uloženy jsou výstupy jednotlivých senzorů, rotační 
matice, Eulerovy úhly a kvaterniony. Bližší informace o tomto senzoru lze nalézt v [15]. 

Přesný popis algoritmu, který je použit v této IMU lze nalézt v [16]. 
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5 Strojové učení 

Schopnost učit se odlišuje standardní používání počítačů, kde je vytvořen algoritmus, podle 
kterého probíhá výpočet (neexistuje zde fáze učení), od umělé inteligence. Programy jsou tedy 
schopny se „vylepšovat“ na základě předchozích zkušeností. Nutnost použití algoritmů, které jsou 
schopny se učit, může nastat ze dvou příčin: problém je příliš složitý, nebo je nutné, aby se algoritmus 
v čase přizpůsoboval.  

Učení je široká doména, v důsledku toho, se strojové učení rozdělilo do několika podoborů, které 
se zabývají různými typy učebních úloh. Jednotlivé učební paradigmata lze roztřídit podle několika 
parametrů. 

• učení s učitelem nebo bez učitele – podle toho, zda má systém apriorní informaci, nebo je 
učení založeno pouze na informacích získaných během učení 

• aktivní nebo pasivní učení – podle role studenta, aktivní student interaguje s prostředím, 
pasivní student pouze pozoruje informace poskytnuté prostředím (nebo učitelem), bez 
žádného vlivu na ně. 

• vstřícnost učitele (helpfulness of the teacher) 

• online a batch learning protokol – rozlišení v situacích, kdy musí student reagovat hned 
během procesu učení a nastavením ve kterém musí student reagovat až poté, kdy bude mít 
k dispozici velké množství dat. 

[5], [6] 

5.1 Segmentace signálu 

V případě, že zkoumaný signál není stacionární (jeho statistické parametry se mění v čase) je 
vhodné ho před jeho zpracováním rozdělit na menší úseky, ve kterých je stacionární.  Toho lze 
dosáhnout pomocí dvou různých přístupů. 

5.1.1 Konstantní segmentace 

Jedná se o nejjednodušší typ segmentace signálu. Pomocí této metody je signál rozdělen na časové 
úseky konstantní délky za předpokladu, že v těchto krátkých úsecích je signál stacionární. 

5.1.2 Adaptivní segmentace 

Tato metoda bere ohledy na charakter signálu a rozděluje signál na úseky proměnlivé délky, které 
lépe odpovídají změnám stacionarity. Tyto metody využívají klouzavých oken, které se posouvají po 
signálu. Existuje několik metod, jak hranice stacionarity nalézt. 

a) Adaptivní segmentace EEG na základě lineární predikce 

Tato metoda vychází z autoregresního modelu signálu. Na začátku každého segmentu je umístěno 
referenční okno, ve kterém se odhadnou charakteristiky signálu (koeficienty dolnopropustného filtru), 
čímž se filtr adaptuje na signál. K tomuto filtru se dále vytvoří inverzní filtr a nechá se jím procházet 
signál. Sledováním jeho výstupu (chyby predikce) je pak hledána mez stacionarity. Pokud je filtr 
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adaptován (signál je stacionární), bude chyba predikce nekorelovaná a spektrum se nebude lišit od 
spektra bílého šumu. Objeví-li se spektrální složka, filtr již není adaptován na signál. 

b) Adaptivní segmentace na základě autokorelační funkce 

Na začátku je umístěno pevné referenční okno, které určí charakteristiky signálu. Dále je určeno 
druhé, pohyblivé okno, které klouže po signálu, a taktéž jsou v něm počítány charakteristiky signálu. 
Z rozdílu charakteru signálu v obou oknech je určena odchylka od stacionarity (pomocí míry 
diference). Pokud diference překročí stanovenou hodnotu, je indikována změna stacionarity signálu. 
Přesná poloha se odhadne z dalšího průběhu signálu. Pak se referenční okno posune na hranici nového 
segmentu a cyklu se opakuje. 

c) Adaptivní segmentace pomocí 2 spojených oken 

Po signálu kloužou dvě spojená okna, ve kterých je počítána míra diference. Existuje více 
možností, jak tuto míru odhadnout. Hranice segmentu jsou umístěny v místech lokálních maxim míry 
diference. 

• Pomocí FFT 
Metoda je velmi pomalá (je nutné počítat FFT pro každý posun oken) a nespolehlivá (falešná 
lokální maxima v okolí skutečných hranic). Odhady spektra je navíc nutné vyhlazovat oknem. 

• Pomocí střední hodnoty a frekvence 
Tento algoritmus je rychlý a jednoduchý. Vychází se z předpokladu, že průměrná diference vzorků 
signálu je úměrná střední frekvenci v daném okně (viz vztah (5.2)). Odhad střední amplitudy je 
počítán jako suma všech vzorků v daném okně (viz vztah (5.1)). Míra diference je dána součtem 
obou těchto hodnot (často přitom bývají tyto hodnoty vynásobené váhovými faktory.) 

 = | | (5.1) 

 = | − | (5.2) 

[22] 

5.2 Shluková analýza 

Jedná se o příznakově orientovanou metodu učení bez učitele (neexistuje a priori informace o 
objektech). Je využívána k rozpoznání obrazů (pattern recognition) a využívá podobnosti (vzdálenosti) 
mezi objekty. K popisu dat – objektů jsou používány n-rozměrné příznaky. Shluková analýza hledá 
přirozenou strukturu dat. Velká nevýhoda této metody je, že neumožňuje on-line klasifikaci. Nelze 
tudíž klasifikovat objekty již během snímání pacienta. 

Základní problém shlukové analýzy je možné formulovat: na množině objektů = , , … ,  

se vytváří homogenní třídy C= , , … ,  takové, aby „podobné“ objekty náležely stejné třídě. 

Klasifikaci pomocí shlukové analýzy je možné definovat jako metodu kdy: 

• sémantika klasifikačního problému je určena podobnostmi (vzdálenostmi) mezi objekty 
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• jednotlivé objekty jsou popsány pomocí příznaků (měření) 

• neexistuje a priori informace (trénovací množina) 

• označení (identifikace) objektů je docíleno pomocí procesu shlukování. 

Obecně při procesu shlukování jsou použity 3 základní funkce: 

a) Funkce počátečního popisu dat 

 Může být dána: 

• počáteční strukturou dat 
• mírami podobnosti, které jsou vypočteny z počáteční struktury dat 

• jmény (označeními), která jsou přiřazena počáteční struktuře dat. 

b) Funkce symbolického popisu 

Redukuje informace (provádí abstrakci). Potlačí nepodstatné detaily a zachová důležité vlastnosti. 

c) Identifikační funkce f 

Z počáteční struktury a symbolického popisu dat vyplývá identifikace – roztřídění prvků do tříd. 

Všechny prvky z množiny objektů = , , … ,  zde získávají jméno ω z konečné množiny 

jmen Ω prostřednictvím zobrazení : → . Tento algoritmus je založen na identifikačním operátoru 

shlukování. Třídy  určené shlukováním se nazývají shluky a množina = , , … ,  tvoří 
rozklad (rozdělení). Platí: 

⊂ X 

=  

∩ = ∅ 

 Ci se nazývá třídou rozdělení C. 

Počáteční popis a reprezentace dat 

Pomocí vektorů p měření (příznaků) jsou popsány objekty ∈  z populace = , , … , . 
Příznaky mohou být kvantitativní (čísla), kvalitativní (jméno, barva, …) nebo binární (0 nebo 1). 

Výsledkem jsou parametry = , , … , , které určují počáteční strukturu dat. Množinu 

příznaků pro danou populaci označíme = , … , , … , , kde = , , … ,  jsou 

výsledky stejných měření na všech objektech. Výsledky p měření na N objektech lze zapsat pomocí 
matice N x p. 
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Standardizace dat 

Pro příznaky jsou často použity různé fyzikální jednotky. Z tohoto důvodu je většinou nutná 
normalizace a standardizace dat (pokud není použita Mahalanobisova vzdálenost). Toto lze například 
provést podle vzorce (6.4) nebo pomocí maxima ve sloupci příznaků. 

5.2.1 Metody shlukové analýzy 

Metody shlukové analýzy lze rozdělit na dvě skupiny. 

a) hierarchické metody 

Matici vzdálenosti transformují do posloupnosti hierarchicky seřazených rozdělení. Graficky jsou 
popsány dendrogramem (viz Obr. 5.1). Tato metoda je velmi náročná na paměť (matice vzdálenosti 
musí být uložena v paměti) a výpočetní čas (zbytečné třídění i pro úrovně). Tyto algoritmy byly již 
překonány. 

 

Obr. 5.1 Příklad dendrogramu [5] 

b) nehierarchické metody 

Nejpoužívanější algoritmus je metoda k-středů (k-means). Tyto metody hledají iterativní cestou 
optimální rozdělení dat, které určitou kriteriální funkci minimalizují. 

Algoritmus probíhá následujícím způsobem. 

1. Objekty rozdělíme do K shluků. 
2. Vypočte se vzdálenost každého středu od každého objektu. 
3. Objekty se přiřadí do třídy, k jejímuž středu mají nejblíže. 
4. Přepočte se těžiště nových tříd. 
5. Opakuje se krok 2 do té doby, dokud se budou členy v třídách měnit. 

[5] 
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5.3 kNN klasifikace 

Patří mezi nejjednodušší algoritmy strojového učení. Myšlenkou této metody je zapamatovat si 
množiny objektů, které byly přiřazeny do správné třídy (trénovací množinu) a pak predikovat třídu 
nových objektů na základě tříd jeho nejbližších sousedů v trénovací množině. Logika této metody je 
založena na předpokladu, že vlastnosti (příznaky), které jsou použity k popisu třídy způsobí, že 
objekty patřící do stejné třídy budou spolu v n-dimenzionálním prostoru sousedit. Navíc v některých 
situacích, i v případě, že je trénovací množina obrovská, nalezení nejbližšího souseda může být 
provedeno velice rychle. [6] 

Algoritmus výpočtu je následující: 

• vytvoření množiny vzorů W (trénovací množiny) 
• výpočet vzdálenosti nezařazeného objektu od všech vzorů 

• výběr k nejbližších sousedů 

• přiřazení objektu do třídy s největším počtem sousedů. 

5.4 Fuzzy přístup 

Tento přístup se používá ke zpracování neurčitosti. Přístup je založen na fuzzy množinách, 
lingvistických proměnných a vícehodnotové logice. 

5.4.1 Fuzzy množina 

Fuzzy množina A v univerzu U lze definovat jako (5.4) 

 = ( , ) (5.3) 

kde ≠ ∅ je klasická množina a  je funkce příslušnosti (charakteristická funkce) : → 〈0; 1〉. 
Hodnota ( )je nazývána stupeň příslušnosti prvku x k fuzzy množině A. Klasická množina je 
speciální případ fuzzy množiny, jelikož klasickou množinu lze definovat stejným způsobem, jako 

fuzzy množinu (viz (5.4)). Prázdná fuzzy množina ∅ je definována funkcí příslušnosti ∅( ) = 0 pro 

všechna x ∊ U. 

 : → 0; 1  (5.4) 

Speciálním případem fuzzy množiny je fuzzy číslo. Fuzzy číslo A je fuzzy množina na universu 

reálných čísel, která je určena čtyřmi body ( ), ( ), ( ), ( )  a po částech spojitou funkcí 

příslušnosti s následujícími vlastnostmi:  

1. ( ) ≤ ( ) ≤ ( ) ≤ ( ) 

2. ( ) = 0 pro ≤ ( ), ≥ ( ) 

3. ( ) = 1 pro ( ) ≤ ≤ ( ) 

4. ( ) je rostoucí na intervalu 〈 ( ), ( )〉 a klesající na intervalu 〈 ( ), ( )〉. 
Mějme fuzzy množinu = ( , ) a B= ( , ). Pak lze základní operace s fuzzy množinami 

definovat takto. 

1. Doplněk množiny A: Ā = ( , Ā) Ā( ) = 1 − ( ) 
2. Sjednocení množin A a B ∪ = ( , ∪ ) ∪ ( ) = ( ), ( )  
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3. Průnik množin A a B ∩ = ( , ∩ ) ∩ ( ) = ( ), ( )  

Vztahy rovnosti a inkluze jsou definovány takto. 

1. A = B právě když ( ) = ( ) pro všechna x ∊ U, 
2. A ⊂ B právě když ( ) < ( ) pro všechna x ∊ U. 

5.4.2 Jazyková proměnná 

Jedná se o takovou proměnnou, jejíž hodnotami jsou slova. Významy těchto slov jsou 
reprezentovány jako fuzzy množiny v nějakém univerzu. Obecně je definovaná jako uspořádaná pětice 
(viz (5.5)). 

 χ = (X, T, U, G, M) (5.5) 

Kde X je jméno proměnné, T je množina hodnot, kterých může proměnná nabývat (termů), U je 
univerzum (neprázdná klasická množina), G je množina syntaktických pravidel (jsou jejich pomocí 
generovány hodnoty z T) a M je množina sémantických pravidel (pomocí nichž jsou interpretovány 
hodnoty z T jako fuzzy množina s universem U). 

Lingvistická proměnná může být strukturovaná, nebo nestrukturovaná (normální) proměnná. 
Nestrukturovaná je v případě, že množina T je dána konečným počtem prvků (není tedy zapotřebí 
množina G) a identifikátor prvku z množiny T je totožný s názvem fuzzy množiny, která je 

interpretací této slovní hodnoty. Můžeme tedy lingvistickou proměnnou reprezentovat trojicí χ =(X, T, U), kde T je konečná množina fuzzy množin s univerzem U. 

Příkladem nestrukturované proměnné je proměnná rychlost robota, jenž může nabývat hodnot 
nízká, střední, vysoká, jimž na intervalu reálných čísel odpovídají fuzzy čísla. 

5.4.3 Pravidlový fuzzy model 

Na základě fuzzy množin a pravidel lze sestavit expertní systém. Tyto pravidla jsou psána ve 
formě IF – THEN. 

 (předpoklad, antecedent )     (důsledek, konsekvent) 

Označí-li se jazykové hodnoty vstupů jako A a výstupů jako B, pak množina pravidel popisující 
systém bude mít následující tvar. 

R1: IF (x1 is A11) and (x2  is A12) and … and (xn is A1n) THEN (y is B1) 
R2: IF (x1 is A21) and (x2  is A22) and … and (xn is A2n) THEN (y is B2) 
…  
… 
…  
RR: IF (x1 is AR1) and (x2 is AR2) and … and (xn is ARn) THEN (y is BR) 

Kde r = 1, 2, …, R je počet pravidel. Tato množina se nazývá pravidlový fuzzy model. Konsekventy 
tohoto modelu mají tvar výroku o velikosti výstupní jazykové proměnné. Tento typ modelu je podle 
svého tvůrce nazýván model typu Mamdani. Jeho výstupem opět fuzzy množina. 
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Jiným používaným pravidlovým fuzzy modelem je model typu Takagi-Sugeno. Tento typ se od 
předchozího modelu liší v konsekventu, který je zde realizován ve formě lineární kombinace vstupních 
proměnných (viz (5.6)). 

 = + + + ⋯ +  (5.6) 

Z matematického pohledu se jedná o lineární regresní funkci. Význam tohoto modelu tkví v tom, 
že antecedent pravidla vymezuje fuzzy prostor, ve kterém lineární regresní funkce konsekventu platí.  
Je-li pravidel více a každé pravidlo reprezentuje část fuzzy prostoru stupů v němž platí příslušná 
lineární regresní funkce konsekventu, lze pomocí tohoto modelu formalizovat libovolnou R-
rozměrnou nelineární funkce (R je počet pravidel modelu). 

Model Takagi-Sugeno nabývá tvaru: 

R1:  IF (x1 is A11) and (x2  is A12) and … and (xn is A1n) THEN y = k01+k11x1+…+k1nxn 

R2:  IF (x1 is A21) and (x2  is A22) and … and (xn is A2n) THEN y = k02+k21x1+…+k2nxn 

…  
… 
…  
RR:  IF(x1 is AR1) and (x2 is AR2) and … and (xn is ARn) THEN y = k0R+kR1x1+…+kRnxn 

Výsledná výstupní hodnota modelu je určena podle vzorce (5.7), jedná se o vážený součet hodnot 
ze všech pravidel. 

 = ∑∑  (5.7) 

Kde váhové konstanty jednotlivých pravidel wr jsou pravdivostní hodnoty antecedentů pravidel pro 
dané vstupní hodnoty. 

Výstupem modelu Takagi-Sugeno je obyčejné (ostré) číslo. 

[20], [21] 

5.5 Expertní systémy 

Jedná se o počítačový program, simulující rozhodovací činnost experta (člověka) při řešení 
náročných úloh, který využívá vhodně zakódovaných, explicitně vyjádřených znalostí experta, s cílem 
dosáhnout v dané problematice kvality rozhodování, která bude stejná s expertem. 

ES se vyznačují následujícími vlastnostmi. 

• Oddělení báze znalostí a mechanismu jejich využívání (tím se odlišují od klasických 
programů). 

• Rozhodování za neurčitosti (žádoucí vlastnost, ale nemusí být přítomná). 

• Schopnost vysvětlování (žádoucí vlastnost, ale nemusí být přítomná). 

Výhody použití expertního systému jsou: 

• schopnost řešit složité problémy, 
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• dostupnost provedení expertíz (a snížené náklady na jejich provedení), 

• trvalost a reprodukovatelnost expertíz, 
• možnost trénování začátečníků, 

• uchování znalostí expertů. 

Nevýhody těchto systémů: 

• při změně podmínek hrozí selhání, 

• neschopnost poznat meze své použitelnosti. 

5.5.1 Struktura expertního systému 

 Expertní systém obsahuje tyto základní složky. 

• báze znalostí 

• inferenční mechanismus 

• vstupně/výstupní rozhraní (uživatelské, vývojové, vazby na jiné systémy) 
• vysvětlovací modul 

• modul pro akvizici (získávání) znalostí 

V bázi znalostí jsou uloženy informace o problematice určité oblasti. Tyto znalosti mohou být 
různé, od obecných po specifické, exaktní i nejistá heuristika, matematická logika, pravidla, 
rozhodovací stromy atd.   

Znalosti lze klasifikovat jako mělké (založeny na empirických a heuristických znalostech) a 
hluboké (založeny na základních strukturách a chování objektů). Během řešení konkrétního problému 
se vytváří báze faktů (obsahuje vstupní data a postupně odvozované výsledky). 

Inferenční mechanismus obsahuje obecné algoritmy, které řeší problémy na základě zadaných 
faktů pomocí informací z báze znalostí. Jeho důležitou schopností je zpracování neurčitosti. Ta se 
může v ES vyskytovat v bázi znalostí, nebo v bázi faktů a jejími zdroji jsou: 

• nepřesnost, nekompletnost, nekonzistence dat 

• vágní pojmy 

• nejisté znalosti. 

Neurčitost lze reprezentovat a zpracovat např. pomocí 

• pravděpodobnostní (Bayesovské) přístupy, 

• faktory jistoty, 

• Dempsterova - Shaferova teorie, 

• fuzzy logika. 

5.5.2 Typy expertních systémů 

ES lze rozdělit různými způsoby. Jednou z možných dělení je podle obsahu báze znalostí. 

• problémově orientované (báze znalostí obsahuje informace o problému) 

• prázdné (báze znalostí je prázdná) 
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Dalším možným dělením je podle charakteru řešených problémů. 

• diagnostické (vybírá, který z předem daných výstupu nejlépe odpovídá vstupním datům) 
• plánovací (je znám počáteční a konečný stav, ES hledá posloupnost kroků, kterými lze 

dosáhnout žádaného stavu 

5.5.3 Tvorba expertních systémů 

Tvorbou a využitím ES se zabývá znalostní inženýrství. Při vytváření ES se vyskytují tyto 
činnosti: 

• výběr hw a sw, 

• návrh uživatelského rozhraní, 

• získání a reprezentace znalostí (zde se uplatňují metody strojového učení), 

• implementace ES, 

• validace a verifikace. 

5.5.4 Aplikace expertních systémů 

ES systémy nalézají využití v řešení mnoha problémů, jako jsou například sestavování vhodných 
komponent systémů, monitorování systémů, řízení procesů aj. Aby mělo smysl pro řešení daného 
problému použít expertní systém, musí být splněny tyto podmínky. 

• Řešený problém je rozsáhlý, nebo je v něm neurčitost vztahů a neexistuje (nebo neposkytne 
řešení dostatečně rychle) pro něj exaktní metoda. 

• Jedná se o problém, který je třeba řešit opakovaně s velkými finančními náklady. 

[20] 
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6 Návrh algoritmu pro vyhodnocení dat 

Analýza je zaměřena na mapování aktivity pacienta během dne a je postavena na předpokladu, že 
z rotace těžiště lidského těla lze extrahovat informaci, jaký pohyb pacient vykonává (chůze, otočení, 
stání). Jak lze vidět na Obr. 6.1, pro získání informace o vykonávaném pohybu je nutné provést 
několik dílčích kroků. Nejprve je nutné záznam rozdělit do časových úseků, kdy byl vykonáván stejný 
druh pohybu. K tomu bylo využito adaptivní segmentace. Dále je nutné takto získané časové úseky 
popsat množinou příznaků, na jejichž základě je možné rozhodnout, jaký pohyb byl v těchto 
intervalech vykonáván. Pro tento účel byly nejprve definovány různé příznaky, na základě kterých 
byla provedena následná klasifikace. Pro klasifikaci byly testovány tři metody a to kNN, shluková 
analýza a fuzzy expertní systém. 

 

Obr. 6.1 Blokové schéma zpracování dat z inerciálních senzorů 

6.1 Segmentace signálu 

Aby bylo možné dále analyzovat jednotlivé pohyby je nutné nejprve záznam pohybu 
v kvaternionech rozdělit na časové úseky, kdy je změřený signál stacionární (jeho statistické 
parametry jsou konstantní). To odpovídá předpokladu, že se nemění druh konaného pohybu. K tomuto 
účelu byla použita adaptivní segmentace, metoda spojených oken.   

Nejprve byl signál na začátku a na konci prodloužen o délku rovnou dvojnásobku šíře okna. 
Kvaterniony byly prodlouženy o konstantní hodnotu rovnající se prvnímu (prodloužení na začátku) a 
poslednímu (prodloužení na konci) nasnímanému vzorku. Signál je prodloužen proto, aby byl 
důkladně prošetřen začátek a konec záznamu a nalezena případná mez stacionarity (signál je 
prodloužen konstantní hodnotou, takže prodloužení je stacionární). Jelikož kvaternion se skládá ze 4 
složek, i získaný signál obsahuje 4 složky a změna pohybu se může projevit v každé složce jinou 
měrou. Adaptivní segmentace je proto prováděna na funkci f, která je rovna součtu absolutních 
diferencí všech složek kvaternionu. Tato funkce je počítána pomocí vzorce (6.1). 

 ( ) = ( )  −  ( − )
 (6.1) 

kde:  ………… je vzorkovací perioda 

Adaptivní segmentace je pak vypočítána pomocí vzorce (6.2). 
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 = (7 ∙ | | + | − |) (6.2) 

kde:  ………… je šířka okna 

= 2 ∙  

kde:  ………… je vzorkovací frekvence 

Po vypočítání adaptivní segmentace je nastavena prahovací hodnota, nad kterou jsou nalezena 
všechna lokální maxima. Tento práh je určen jako polovina střední hodnoty funkce vypočítané pomocí 
adaptivní segmentace. Tato hodnota se obvykle pohybuje v rozsahu 90 -150 (rozsah se může lišit 
v závislosti na testované osobě a vykonané sérii pohybů). Pokud se vypočítaná prahovací hodnota 
v tomto rozsahu nepohybuje (například když pacient vykoná jinou sérii pohybů), je vhodné práh 
nastavit na nejbližší hodnotu z obvyklého rozsahu. Posledním krokem je spojení lokálních maxim, 
které jsou blízko sebe do jednoho maxima. Tohoto je docíleno ve dvou krocích, nejprve jsou spojena 
všechna nalezená lokální maxima, která jsou od sebe vzdálena méně než 1 vteřinu. Dále jsou spojena 
lokální maxima, mezi kterými je směrodatná odchylka objektu menší než 1/7 střední hodnoty funkce 
vypočítané adaptivní segmentací. Při sjednocení dvou maxim do jednoho je ponecháno jako nová mez 
stacionarity pouze ten vetší extrém. Poslední dva kroky jsou prováděny proto, aby se zabránilo 
nesprávnému detekování meze stacionarity a tím pádem i vykonávaného pohybu. 

Výsledkem tohoto kroku je rozdělení signálu, tak jak je uvedeno na Obr. 6.2, kde jsou jednotlivé 
segmenty vyznačeny střídavě černou a světle modrou barvou. 

 

Obr. 6.2 Kvaterniony po adaptivní segmentaci 

6.2 Výběr příznaků 

Po adaptivní segmentaci jsou jednotlivé objekty popsány množinou příznaků, které slouží k jejich 
klasifikaci. Příznaky jsou počítány jako průměrná hodnota ze všech složek kvaternionu. 

Ve vzorcích je použita zkratka dif. Tato zkratka označuje diferenci, která je počítána podle vzorce 
(6.3). 
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 ( ) = ( )  −  ( − 1)
 (6.3) 

kde:  ………… je vzorkovací perioda 

Vybranými příznaky jsou: 

• průměrná absolutní hodnota 1. Derivace (diff1) 

1 = ∑ ∑ | ( )|
4  

kde:  ………… je délka objektu 

   ………… je vzorkovací perioda 

• průměrná absolutní hodnota 2. derivace (diff2) 

2 = ∑ ∑ ( )  ( )
4  

kde:  ………… je délka objektu 

   ………… je vzorkovací perioda 

• rozdíl maximální a minimální hodnotou kvaternionu (ampFun) 

= ∑ (sup( ) − inf( ))4  

• rozdíl maximální a minimální hodnoty 1. derivace (ampDiff1) 

1 = ∑ (sup( ) − inf( ))4  

• rozptyl funkce (varFun) 

= ∑ ∑ ( ) −4  

= 1 ( ) 

kde:  ………… je délka objektu 
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• rozptyl 1. derivace (varDiff1) 

= ∑ ∑ ( )  −4  

= 1 ( )  
kde:   ………… je délka objektu 

• absolutní hodnota sklonu regresní přímky (linReg) 

linReg = ∑ ∙∑ ( )∙ ∑ ( )∙∑∙∑ ( ) (∑ ( ))4  

kde:  ………… je délka objektu 

  n ………… je pořadí vzorku, na kterém byl detekován objekt 

Pro následující analýzu byly stanoveny 3 výstupní třídy (stání, chůze a otočení).  

6.3 kNN 

Funkce pro kNN klasifikaci byla napsána a provedena v programovém prostředí MATLAB. 
Jelikož výše zmíněné příznaky mají různý fyzikální rozměr, byla před použitím kNN klasifikace data 
standardizována podle vztahu (6.4). 

 = ∗ −
 (6.4) 

kde: mj ………… je střední hodnota j-tého sloupce (příznaku) pro všechna data 

 sj …………  je směrodatná odchylka 

 xij …………  jsou standardizovaná data 

 ∗
 …………  jsou původní data 

Pro výpočet vzdáleností byla použita Eukleidovská norma podle vzorce (6.5). 

 ‖ ‖ ∶=  (6.5) 

kde: ‖ ‖ ………… je vzdálenost 

 PP ………… je počet příznaků 
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  ………… je i-tý příznak 

Dále byly z každého záznamu vybrány 2 objekty z každé třídy (2 stání, 2 chůze a 2 otáčení) a 
rozděleny do 3 množin podle pohybu, který reprezentovaly. Tyto množiny pak byly použity jako 
vzorové třídy. Objekty, které byly vybrány jako vzorové, zůstaly i nadále v testovací množině. Počet 
vyhledávaných nejbližších sousedů byl nastaven na 5. 

6.4 Shluková analýza 

Za účelem provedení této klasifikace byl v programovém prostředí MATLAB napsán algoritmus, 
který toto třídění provádí. Před použitím shlukové analýzy byla data opět standardizována podle 
vztahu (6.4). Pro výpočet vzdáleností byla také použita Eukleidovská norma podle vzorce (6.5). 

Shluková analýza byla provedena bez (složky těžišť byly voleny náhodně v rozsahu od minimální 
do maximální hodnoty daného příznaku) i se zadáním apriorní informace. Tato informace byla získána 
ze vzorových množin, které byly vytvořeny pro kNN klasifikaci a použita pro prvotní zadání těžiště 
tříd. Složky těžišť byly vypočítány jako průměrné hodnoty příznaků, z objektů dané množiny.  

6.5 Fuzzy expertní systém 

Posledním způsobem klasifikace byl vybrán přístup s využitím fuzzy modelu. Vytvořený model je 
typu Mandami. Jak lze vidět v Tab. 6.3 bylo v něm definováno 15 pravidel (5 pro každou výstupní 
proměnou). Definice vstupních proměnných je uvedena v Tab. 6.1. V Obr. 6.3 pak lze vidět jejich 
grafické znázornění (modrou je znázorněna proměnná malá, zelenou střední a červenou je vykreslena 
proměnná velká). Výstupní proměnné lze nalézt v Tab. 6.2. Na Obr. 6.4 je možné vidět jejich grafické 
znázornění. Aby se příznaky pohybovaly v intervalu 〈0; 1〉, byly před použitím ES upraveny podle 
vztahu (6.6). 

 = ∗
 (6.6) 

kde:  ………… je i-tý příznak j-tého objektu 

 ∗  ………… je původní příznak 

  ………… je maximální hodnota i-tého příznaku ze všech objektů 

Pomocí množiny objektů, které byly použity jako vzorová množina u kNN klasifikace byla 

vytvořena množina obsahující minimální hodnoty, jaké musí proměnná  dosahovat. Pokud je tato 

hodnota nižší, je použita hodnota  z výše zmíněné množiny. Tento krok je v algoritmu zahrnut 

proto, aby data nebyla standardizována na nesprávnou hodnotu.  
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Obr. 6.3 Grafické znázornění vstupních proměnných fuzzy modelu 
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Tab. 6.1 Definice vstupních proměnných fuzzy modelu 

diff1 
malá střední velká 

[0 0 0,125 0,25] [0,125 0,25 0,65 0,75] [0,65 0,75 1 1] 

diff2 
malá střední velká 

[0 0 0,15 0,25]  [0,15 0,25 1 1] 

ampFun 
malá střední velká 

[0 0 0,065 0,09] [0,065 0,09 0,14 0,2] [0,14 0,2 1 1] 

ampDiff1 
malá střední velká 

[0 0 0,2 0,4]  [0,2 0,4 1 1] 

varFun 
malá střední velká 

[0 0 0,0015 0,005] [0,0015 0,005 0,01 0,02] [0,01 0,02 1 1] 

varDiff1 
malá střední velká 

[0 0 0,03 0,08] [0,03 0,08 0,15 0,45] [0,15 0,45 1 1] 

linReg 
malá střední velká 

[0 0 0,1 0,25]  [0,1 0,25 1 1] 

 

Obr. 6.4 Grafické znázornění výstupních proměnných fuzzy modelu 

Tab. 6.2 Definice výstupních proměnných fuzzy modelu 

stání chůze otáčení 

[0,75 0,75 1,25 1,25] [1,75 1,75 2,25 2,25] [2,75 2,75 3,25 3,25] 
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Tab. 6.3 Rozhodovací pravidla fuzzy modelu 

diff1 diff2 ampFun ampDiff1 varFun varDiff1 linReg výstup 

malá malá malá  malá malá malá stání 

malá malá  malá  malá malá stání 

malá  střední malá malá malá malá stání 

malá  malá malá malá malá malá stání 

malá malá   malá malá malá stání 

střední velká střední velká střední střední malá chůze 

střední velká velká velká velká střední malá chůze 

malá velká střední  střední střední malá chůze 

střední velká  velká  střední malá chůze 

střední velká střední velká velká střední malá chůze 

střední velká velká velká velká střední velká otočení 

střední velká velká velká velká velká velká otočení 

 malá velká  velká  velká otočení 

velká  velká velká velká velká velká otočení 

velká malá   velká střední velká otočení 

Nakonec byly uskutečněny testy diverzifikační schopnosti fuzzy modelu. Tyto testy byly 
realizovány v programu MATLAB (konkrétně v nástroji FIS Editor). Testy byly provedeny 
nastavováním maximálních hodnot vstupních proměnných pro jednotlivá bázová pravidla v grafickém 
prostředí Rule viewer FIS editoru.  

Bylo zjištěno, že ve fuzzy modelu nedochází k nejednoznačné klasifikaci vykonávaného pohybu. 
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7 Praktické ověření navržených algoritmů 

Pro analýzu druhů pohybů člověka s využitím jednoho inerciálního senzoru byl využit senzor od 
firmy X-IO. Tento senzor je složen z akcelerometru, gyroskopu a magnetometru. Jedním z jeho 
výstupních signálů je rotace senzoru v čase interpretovaná kvaterniony. Senzor byl umístěn na těle 
testovaných osob na zádech v oblasti C5 – tedy v blízkosti těžiště osoby. Měření bylo realizováno se 
vzorkovací frekvencí 64Hz. Prováděný experiment se skládal z ujití několika metrů, otočení se o 180 
stupňů a ujití celé vzdálenosti zpět. Otáčení a chůze byly přitom odděleny stáním, aby bylo možné je 
jednoznačně vizuálně oddělit. Tento soubor pohybů byl během jednoho pokusu několikrát opakován. 
Celý pohybový cyklus byl souběžně zaznamenáván pomocí systému XSENS a videokamerou. 
Experiment byl prováděn na 6 lidech. Jednalo se o 3 muže a 3 ženy ve věku 23, 28 a 46 let. Ukázka 
záznamu rotace senzoru umístěného na těle pacienta interpretovaného pomocí kvaternionů je uveden 
na Obr. 7.1. 

 

Obr. 7.1 Kvaterniony nasnímané při chůzi 
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Obr. 7.2 Rozdělení kvaternionů podle prováděného pohybu 

Obr. 7.1zobrazuje jednotlivé složky kvaternionu v závislosti na čase, které byly nasnímány při 
pohybu. Černou barvou je vyznačena skalární část, červenou barvou qx, zelenou qy a modrou qz. Na 
Obr. 7.2 jsou pak zaznamenány změny pohybu. Červenou barvou je vyznačeno stání, zelenou chůze a 
modrou otáčení. Tyto fáze byly korelovány se záznamem kamery a daty, které byly změřeny 
systémem XSENS MWN Awinda. 

Jednotlivé klasifikátory dosahovaly následujících úspěšností (počet všech správně zařazených 
objektů / počet všech objektů). 

• kNN klasifikace 

Úspěšnost kNN klasifikace přesáhla 97 %. 

• Shluková analýza 

Klasifikace bez apriorní informace dosahovala úspěšnosti kolem 80 % (viz Tab. 7.1). 
Výsledné zařazení do tříd je velmi závislé na prvotním zvolení těžiště tříd. 

Při použití apriorní informace se úspěšnost klasifikátoru významně zvedla. Většina 
z analyzovaných pokusů byla zařazena bezchybně a celková úspěšnost klasifikátoru dosahovala 
přes 97 %. 

• Fuzzy expertní systém 

Celková úspěšnost fuzzy ES přesáhla 95 %. 
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Obr. 7.3 Chybná klasifikace chůze 

Na Obr. 7.3 lze vidět chybné klasifikování chůze. 

Tab. 7.1 Celková úspěšnost jednotlivých klasifikátorů 

osoba č. počet objektů shluk. analýza* shluk. analýza** kNN fuzzy 

1 

23 0,83±0,15 1,00 0,91 0,96 

29 0,73±0,11 0,83 0,93 0,93 

19 0,81±0,18 0,95 0,95 0,84 

20 0,88±0,18 1,00 0,95 1,00 

2 
16 0,88±0,14 1,00 1,00 0,94 

23 0,79±0,16 1,00 1,00 0,96 

3 
24 0,95±0,10 1,00 1,00 0,96 

23 0,82±0,15 1,00 1,00 1,00 

4 
25 0,81±0,14 1,00 1,00 1,00 

23 0,82±0,13 1,00 1,00 1,00 

16 0,87±0,18 1,00 1,00 1,00 

5 
17 0,75±0,13 0,88 0,88 0,94 

34 0,78±0,16 0,97 0,94 0,88 

31 0,84±0,13 1,00 1,00 0,94 

6 
24 0,87±0,14 1,00 1,00 1,00 

25 0,90±0,14 1,00 1,00 1,00 

* 15 pokusů ± směrodatná odchylka z výsledků. Bez apriorní informace 
** za použití apriorní informace 
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Všechny testované typy klasifikátorů dosáhly srovnatelné úspěšnosti. Ke špatnému přiřazení 
objektu do třídy dochází pouze ojediněle a to v případě že subjekt vykoná jiný pohyb než ten, který je 
výstupem klasifikátoru. Dalším zdrojem chyb může být výrazně rozdílný styl chůze a nesprávně 
nalezený začátek a konec vykonávaného pohybu. 

Po zvážení dosažených výsledků jednotlivých klasifikátorů byl, i přesto, že dosáhl nejmenší 
úspěšnosti, zvolen k implementaci do GUI fuzzy expertní systém. Jeho úspěšnost přesahující 95 % je 
dostačující a na rozdíl od klasifikátorů kNN a shlukové analýzy nevyžaduje zadání apriorní informace. 
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8 Aplikace pro analýzu pohybu 

Aby byla interpretace nasnímaných dat pohodlná, bylo v programovém prostření MATLAB 
vytvořeno grafické uživatelské prostředí ve kterém je možné zobrazit nasnímaná data, provést jejich 
analýzu a zobrazit pohyb těžiště lidského těla jako animaci. 

 

Obr. 8.1 Grafické uživatelské prostředí s načtenými daty 

Na Obr. 8.1 lze vidět pracovní plochu výše zmíněného GUI. Po jeho spuštění je nutné načíst 
nasnímané kvaterniony. K tomu slouží tlačítko „načti“ v sekci označené pod číslem 1. Data musí být 
ve formátu csv (v tomto formátu ukládá data do PC senzor x-IMU). Načtená data se vykreslí 
tečkovanou čarou. Černou barvou je vyznačena skalární část, červenou barvou qx, zelenou qy a modrou 
qz (viz data vykreslená na Obr. 8.1 pod číslem 4). 

V případě, že má být provedena analýza načtených dat, stiskne se tlačítko „analýza“ (v sekci 
označené jako 1). Uživatel má možnost si vybrat, zda analyzuje celý záznam, nebo jen jeho část 
(přepínací tlačítka v sekci 2). Pokud má být analyzována jen část dat, uživatel potom co stiskne 
tlačítko „analýza“ klikne myší na začátek a konec vybraných dat. Kvaterniony se pak přebarví podle 
barvy vykonávaného pohybu (viz část 5 na Obr. 8.1). Stání je označeno červeně, chůze zeleně a 
otáčení je vykresleno modrou barvou. 

Dále lze spustit animace pohybu těžiště. Pohyb těžiště člověka je animován pomocí kvádru 
vykresleného kolem počátku souřadnicového systému (viz graf v části 3 na Obr. 8.1), který je otáčen 
podle vybraných kvaternionů. Animace je vytvořena následujícím způsobem. 

1. Do grafu je nakreslen kvádr. Aby byla orientace kvádru v prostoru vizuálně lépe 
zaznamenávána, jsou sousední hrany vždy nakresleny odlišnou barvou. 

2. Jsou vybrány časy, mezi kterými se má pohyb animovat. 
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3. Je vytvořeno osm ryzích kvaternionů, které reprezentují vrcholy kvádru. 
4. Pomocí vztahu (3.3) se vypočte rotace ryzích kvaternionů vytvořených v kroku č. 3 podle 

vybraného kvaternionu. 
5. Na základě vypočtených souřadnic je kvádr, vytvořený v kroku č. 1, překreslen. 
6. Pokud existuje další kvaternion, jehož pohyb má být animován, algoritmus přechází opět na 

krok č. 4. 

Funkce pro počítání s kvaterniony byly převzaty z [23]. Ke spuštění animace musí uživatel 
stisknout tlačítko „pohyb“ umístěné nad grafem s vykresleným kvádrem. Poté musí uživatel kliknout 
do grafu na začátek a konec vybraných dat. Jelikož je pomocí x-IMU zaznamenána absolutní poloha 
v prostoru, tak byl do GUI implementován vypínač „srovnej“, který v případě zapnutí otočí kvádr 
v čase (vybraném k animaci) t = 0 do referenční polohy (viz Obr. 8.1). Tohoto srovnání je docíleno 
pomocí skládání rotací (viz kapitola 3.4.2), kdy každý animovaný kvaternion je složen z rotace 
kvaternionu do referenční polohy (u kvaternionu, jenž je ve vybraném záznamu jako první, je 
vynásobena jeho skalární část číslem -1, takže označuje zpětnou rotaci do referenční polohy) a rotace 
vybraného kvaternionu. 

Tuto aplikaci lze nalézt v příloze společně s kvaterniony (ve formátu csv), které byly nasnímány 
během experimentu. 
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9 Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit algoritmus, který pomocí inerciálních senzorů a kvaternionů dokáže 
analyzovat lidský pohyb. 

Výsledkem je grafické uživatelské prostředí, které pomocí kvaternionů nasnímaných inerciální 
měřící jednotkou připevněnou k těžišti lidského těla a následným zpracováním těchto dat pomocí 
fuzzy expertního systému podává informaci o prováděném pohybu. 

Výsledný algoritmus ukazuje, že kvaterniony jsou velmi vhodným matematickým aparátem 
k popisu pohybu a orientace lidského těla v prostoru. Jejich použití sebou přináší řadu výhod, které 
ostatní popisy postrádají. Díky kvaternionům lze, na rozdíl od reprezentace pomocí velikosti úhlové 
rychlosti, získat informaci o orientaci v prostoru pomocí kvaternionového násobení, zatímco 
senzorová data by bylo nutné integrovat, aby tento údaj poskytly. Další nespornou výhodou 
kvaternionů je, že při popisu orientace nikdy neselžou (jak lze vidět při použití Eulerových úhlů) a 
velmi jednoduché skládání rotací, které odpovídá násobení příslušných kvaternionů. 

Dalším rozvojem této práce je možné zvýšit počet rozlišovaných pohybů a zlepšit úspěšnost jejich 
klasifikace, která již nyní přesahuje 95 %. Dále lze vytvořit algoritmus, jenž by poskytoval údaj o 
vykonávaném pohybu online, bez nutnosti ho zpětně vypočítávat. Přirozeným krokem je také zahrnutí 
měření ušlé vzdálenosti, energetického výdeje a pozice pacienta. Tohoto lze dosáhnout například 
použitím duálních kvaternionů, které společně s rotací popisují také translační pohyb. 

Úpravou algoritmu lze také docílit dlouhodobého sledování pohybové aktivity pacientů, díky 
čemuž by bylo možné nejen indikovat, ale také predikovat život ohrožující stavy jako ztráta vědomí, 
nebo pád pacienta. 

Díky těmto vlastnostem může algoritmus najít své uplatnění nejen v systémech vzdálené domácí 
péče, ale také v rehabilitaci pacientů, nebo při řízení stimulační frekvence kardiostimulátorů. 
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