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Abstrakt
Práce se věnuje problematice monitorování základních životních funkcí, a to především dechu a tepu
za pomoci optických vláken. Jedná se o multidisciplinární práci, ve které jsou poznatky jak z oboru
biomedicíny, tak z oboru optické senzoriky a zpracování signálů. Pro měření pomocí optických
vláken se dají použít dva senzorické systémy. Byl použit optický interferometr nebo Braggova
vláknová mřížka. Oba optické systémy jsou od základu v této práci popsány. Měření optickými
vlákny se provádělo za pomocí EKG referenčního měření, pro kontrolu kvality měření. Výsledným
zjištěním bylo, že optická vlákna jsou schopna za daných podmínek kvalitně měřit jak dechovou, tak
tepovou frekvenci. Podmínky jsou ovšem těžko interpretovány v nemocničním prostředí na reálných
pacientech.
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Abstract
The work is dedicated monitoring of vital functions, especially breathing and heartbeat with the help
of optical fibers. This is a multidisciplinary work in witch is includes biomedical, optical sensors and
signal processing. For measurements using optical fiber can be used two systems. It was used in an
optical interferometer or a fiber Bragg grating. Both optical systems are fundamentally described in
this work. Measurement of optical fibers was performed using ECG reference measurement for
quality control measurements. The resulting finding was that optical fibers are able to measure both
vital function under given conditions. However, conditions are difficult to interpret in a hospital
environment for real patients.
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1 Úvod
Nároky na zdravotní techniku se neustále zvyšují. Vyžadujeme po nich vyšší efektivitu přes stálé
nároky na snížení ceny, přesnost a nenáročnost použití. S rostoucími náklady na zdravotní péči a s
celkovým stárnutím populace je tak důležitá včasná detekce symptomů onemocnění, které vedou
k invaliditě nebo náhlému úmrtí. S tím souvisí především jednoduchost v použití vyšetřovacích
metod, a aby danou vyšetřovací technikou nebyl snížen komfort pacienta v nemocničním prostředí.
Proto je hlavním úkolem této práce především zvýšit komfort pacientů, u kterých je zapotřebí
monitorovat základní životní funkce a to pomocí optických senzorů, které pracují na principu detekce
sub-mikronových změn délky optického vlákna. Současné poznatky vědy a výzkumu naznačují, že
pro toto monitorování lze využít optický interferometr nebo Braggovu vláknovou mřížku, bližší
informace o těchto metodách a použití v medicíně naleznete ve vědeckých publikacích [1],[3] a [5].
Výše uvedené možnosti sledování nejsou v současné době v klinickém prostředí využívány. Od
optických metod si slibujeme větší přesnost měření bez omezení pacienta. Za základní parametry,
které budou optické systémy schopny měřit s přesností blízkou nebo téměř totožnou jako konvenční
přístroje, jako jsou lékařské nebo centrální monitory, považujeme tepovou frekvenci, dechovou
frekvenci, tlak a další. Největší přínos této metody předpokládáme ve sledování pacientů v době
jejich spánku, a to především proto, že optické senzory lze umístit do lůžka a nevyžadují
bezprostřední kontakt s pacientem. V praxi by tedy bylo možné díky těmto měřením včas odhalit
zástavu dechu, popřípadě předcházet náhle smrti.

1.1 Cíl práce
Cílem práce s názvem „Měření základních životních funkcí pomocí optických vláken“ je
experimentální ověření funkčnosti dvou optických systémů: a) optického interferometru a b)
Braggovy vláknové mřížky. Verifikace výsledků bude realizována na základě měření pomocí
referenčního konvenčně používaného EKG. Primární cílem předkládané diplomové práce je návrh a
realizace virtuálního přístroje ve vývojovém prostředí LabVIEW pro zapracování a analýzu
jednotných optovláknových metod. Pro realizaci praktické části je nutné nastudovat dostupné
vědecké publikace o této problematice a snažit se vyhodnotit nejlepší řešení. Po nastudování je
možná aplikace již v samotné praktické části na reálně naměřených datech, která byla zpracována
z optických vláken v podobě analogových dat za pomoci karty od National Instruments typ NI USB6216 BNC [50] aplikace ve vývojovém prostředí LabVIEW. Cílem praktické části je tedy rozšířit
možnosti monitorování základních životních funkcí o možnost použít pro tento účel Braggovu
mřížku nebo optický interferometr. Motivace pro takové rozšíření monitorace jsou nedávno
publikované studie na toto téma.
Cílem předřazené teoretické části je poskytnout přehled o optických interferometrech, Braggových
mřížkách, ale také důležité informace o základních životních funkcích a možnostech alternativního
zpracování tepové aktivity za pomocí fonokardiografu nebo balistokardiografu. Tyto informace jsou
důležité pro vyhodnocení signálu z optických senzorů. Po vhodné filtraci se jedná o signál nápadně
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podobný průběhu signálu z fonokardiografu. U optického interferometru se také z důvodu své větší
senzitivity, po odfiltrování dechové frekvence, objeví signál podobný balistokardiografu.

1.2 Struktura práce
Diplomová práce je rozdělená na část teoretickou (Kap. 2 až Kap. 9), a na část experimentální, která
začíná Kap. 10.
Teoretickou část zahrnují základní informace o optickém interferometru (Kap. 2.) a Braggově mřížce
(Kap. 3.). V nadcházející Kap. 4 jsou shrnuty důležité informace o základních životních funkcích a
pak také informace o EKG, fonokardiografii (PKG) a balistokardiografii (BKG). Tyto informace
budou sloužit jako podklad pro kapitolu zpracování dat v praktické části. V páté kapitole se práce
zabývá obecně možnostmi monitorování optickými vlákny i optickými senzory. Šestý a sedmý oddíl
se zabývá zpracováním naměřených dat z těchto dvou optických měřících systémů, kde jsou popsány
jednotlivé kroky včetně důležitých matematických relací. Předposlední kapitola teoretické části se
zabývá možnostmi rozmístění optických senzorů na těle pacienta (přímý neinvazivní kontakt senzorů
s pacientem) popř. nepřímé umístění (např. v lůžku či oděvu pacienta). V kapitole deváté se
diplomová práce zabývá teorií vyhodnocení zpracovaných dat. Jsou zde blíže popsány statistické
testy, které jsou použity v další části práce, konkrétně v Kap. 15.
V experimentální části se práce věnuje nejdříve referenčnímu měření, bez kterého není možnost
ověřit správnost měření optickými vlákny. Kde je ukázán návrh a postup při vývoji referenčního
systému pro monitorování EKG, ze kterého jsou následně získávány informace o tepové frekvenci.
V další kapitole jsou informace o konkrétních optických vláknech, která byla použita pro samotné
náměry dat. Jak náměry probíhaly je uvedeno následně. Kap. 13 obsahuje veškeré důležité výsledky,
které se objevily během zpracování signálu ve vývojovém prostředí LabVIEW. Kapitoly 14 a 15 jsou
věnovány analýze a statistice výsledků. V poslední kapitole je uvedeno vše o vytvořené softwarové
aplikaci od grafického kódu po uživatelské rozhraní. Závěr práce potom odráží možnosti využití
optických přístrojů a také v čem tkví jejich příslib do budoucna.
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2

Optické interferometry

Interferometrie využívá principu superpozice ke kombinování vln způsobem, který zapříčiní, že
výsledek jejich kombinace bude mít nějakou významnou vlastnost. Podle této vlastnosti jsme pak
schopni diagnostikovat původní stav vln. Tato teorie funguje na základě kombinace dvou vln se
stejnou frekvencí (interference). Výsledek se určuje za pomoci fázového rozdílu mezi těmito dvěma
vlnami. Ty, které mají stejnou fázi, podstupují konstruktivní interferenci, a ty které nemají totožnou
fázi, podstupují destruktivní interferenci. V minulých letech byla optická vlákna široce používána
v telekomunikačních technologiích, viz vědecké publikace [51] a [52].
Optický interferometr (dále jen OI) slouží pro snímání různých fyzikálních parametrů, včetně teploty
[53], tlaku [53] indexu lomu světla mnoho dalších. Základní rozdělení OI je na lineární a nelineární.
Lineární OI [11] je optické zařízení, které rozděluje vlnu na dvě vlny, které jsou fázově zpožďovány,
je měněn směr a následně jsou opět sloučeny a je detekována intenzita záření při jejich superpozici.
U nelineárního [V] se využívají nelineární jevy (závislost indexu lomu 𝑛 = 𝑓 (𝐼) na intenzitě záření)
pro fázové zpoždění mezi dvěma vlnami.

2.1

Druhy OI

Existují čtyři reprezentativní typy optických interferometrů, nazývají se Fabry-Perot [2], MachZehnder [1], Michelson [3], a Sagnac [4]. Pro každý typ senzoru jsou reprezentovány provozní
zásady a výrobní procesy. Fabry-perot OI jsou jednoduché na realizaci a také velice efektivní.
Senzory Mach-Zehnder a Michelson pracují na bázi fotonického krystalu a mají výborné snímací
schopnosti.

2.1.1

Fabry-Perot senzor optického interferometru

Fabry-Perot interferometr (FPI), se obecně skládá ze dvou rovnoběžných reflexních povrchů
oddělených od sebe v určité vzdálenosti. K interferenci dochází v důsledku četných superpozic obou
odražených a vysílaných paprsků ve dvou rovnoběžných plochách. Pro optická vlákna může být FPI
jednoduše vytvořen záměrně vybudovanými odrazy uvnitř nebo vně vláken. Fabry-Perot
interferometry mohou být z velké části rozděleny do dvou kategorií: vnější a vnitřní, viz Obr. 1.1.
Externí FPI používají odraz z externí dutiny směrem k vláknu, o které se zajímáme, viz Obr. 1a.
Vzhledem k tomu, že může využít vysoce odrážející zrcadla je vnější konstrukce vhodná pro získání
interferenčního signálu s vysokou citlivostí. Kromě toho je výroba relativně jednoduchá a nevyžaduje
žádné vysoké pořizovací náklady. Nevýhodou vnějších FPI je nízká účinnost a problém s krytím
zařízení. Na druhou stranu vnitřní senzory FPI odráží světlo přímo uvnitř vlákna samotného, viz Obr.
1 b.
Spektrum odrazu a přenosu FPI může být popsáno jako vlnová délka závislá na intenzitě modulace
vstupního světelného spektra, což je způsobeno především fázovým rozdílem dvou odražených nebo
vysílaných paprsků. [12]
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Obr. 2.1 Fabry-Perot interferometr: a) vnější, b) vnitřní.

2.1.2 Mach-Zehnder senzor optického interferometru
Mach-Zehnder interferometr (MZI) byl běžně používán v různých snímacích aplikacích z důvodu
své flexibilní konfigurace, viz [54]. První MZI měli dvě nezávislá ramena – snímací a referenční, viz
Obr. 2.2. Dopadající světlo je rozděleno spojovacím vláknem do obou ramen a rekombinováno do
dalšího spojovacího vlákna. Pro snímání zůstává referenční rameno izolováno od externí kolísání a
pouze rameno pro snímání je vystaveno kolísání. Poté je na snímacím ramenu indukovaná změna
délky vlákna, která může být snadno detekována analýzou změny v interferenčním signálu jako
teplota, napětí, index lomu atd.

Obr. 2.2 Mach-Zhender interferometr

Schéma s použitím dvou ramen v MZI byl nahrazen in-line strukturou vlnovodu od příchodu
dlouhodobých vláknových mřížek (LPG). Jak je znázorněno na Obr. 2.3.

Obr. 2.3 Typ MZI používající pár LPG.

Složení a rozložení paprsku v jádru má za příčinu interferenci, která dává kompaktní, a velice
efektivní MZI. Tento in-line typ MZI má stejnou fyzikální délku v obou ramenech jak v referenčním
tak ve snímacím, za to má odlišnou optickou dráhu vzhledem k modální disperzi. [12]

2.1.3 Michelson senzor optického interferometru
Senzory optického interferometru založené na Michalsonově interferometru (MI) jsou velmi
podobné MZI. Základní koncept, je interference mezi paprsky v obou ramenech, ale každý paprsek
se odráží na konci každého ramene v MI, jak je znázorněno na Obr 2.4a. Ve skutečnosti je to jako
polovina konfigurace MZI. To znamená, že výrobní metoda a princip provozu MI jsou téměř stejné
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jako MZI. Hlavním rozdílem je existence odrazových skel. Vzhledem k tomu, že MI používá režim
reflexe je kompaktní a výborný pro využití v praxi. Schopnost multiplexování s paralelním
zapojením několika senzorů je další výhodou MI. Je však nezbytné upravit délku vlákna mezi
referenčním a snímacím ramenem MI kvůli koherenční délce světelného zdroje. MI je možné
realizovat také v in-line konfiguraci viz Obr. 2. 4b. Část těla paprsku je vedena do pláště optického
vlákna, které je odraženo podél vedení těla paprsku za pomoci společného odrazu na konci.
Existuje mnoho senzorů z optických vláken na bázi in-line MI, a to zejména pro měření teploty a
indexu lomu kapalných vzorků. Snímač indexu lomu je založen na jediném LPG a snadno se používá
v praxi ve srovnání s čidlem LPG u MZI, protože pouze OI bez mřížky může být ponořen do
kapaliny.

Obr. 2.4 Michelson interferometr: a) klasický b) in-line MI.

Obvykle mají optická vlákna příčnou citlivost měřených veličin, tímto mohou být jednoduše
ovlivnitelné změnou teploty. U dvou typů vláken, které mají rozdílnou teplotní senzitivitu, můžeme
eliminovat nebo redukovat teplotu, která je závislá na indexu lomu.[12]

2.1.4 Sagnac senzor optického interferometru
Sagnac interferometr (SI) je v posledních letech ve velkém zájmu u variabilních snímacích
aplikacích, viz [55], vzhledem k výhodám jednoduché konstrukce, snadné výrobě a robustnosti
v oblasti životního prostředí. SI se skládá ze smyčky optického vlákna, podél které putují dva
paprsky, které se dále množí v různých směrech s odlišnou polarizací. Jak je schematicky znázorněno
na Obr 2.5, je vstupní světlo rozděleno po obou směrech vazebního vlákna díky měrnému útlumu
vlákna 3dB a dvou šířících se paprsků, které jsou znovu kombinovány na stejném propojovacím
členu, viz [12].

Obr 2.5 Sagnac interferometr.
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3 Braggovy optické mřížky
První Braggovu mřížku (dále jen FBG) demonstroval Ken Hill v roce 1978 v publikaci, viz [48].
Braggova mřížka je vytvořena pomocí vepsání systematické změny indexu lomu do jádra určitého
speciálního druhu optického vlákna používajícího intenzivní UV záření, jako je například UV laser.
Jsou používány dva základní procesy: interference a maskování. Obvykle se používá k výrobě FBG
vlákno z oxidu křemičitého dopovaného germaniem. Toto vlákno je pak fotosenzitivní. Vláknová
optická Braggova mřížka pracuje na principu existence periodických nebo kvaziperiodických změn
indexu lomu v jádře optického vlákna podél jeho osy. Za určitých podmínek, jako je dostatečný počet
opakujících se změn indexu lomu a dostatečně velký rozdíl mezi minimem a maximem indexu lomu,
je možná interakce světelného záření s Braggovou mřížkou. Záření se šíří jádrem vlákna a dopadá
na podélně modulovanou strukturu indexu lomu. Od této struktury se vlna buď částečně odrazí,
částečně projde nebo se může odrazit celá a také celá projít. Podle toho, z jakých vlnových délek je
složeno optické záření interferující na periodické struktuře mřížky se odvíjí, jak bude procházet nebo
se odrážet světelná vlna. Princip FBG je zobrazen na Obr. 3.6. [20, 57]
Pokud je prostorová perioda indexových změn mřížky rovna polovině délky vlny světla ve vláknu,
nebo celistvému násobku této poloviny vlnové délky, dopadající optické záření na mřížku se účinně
odrazí a vydává se vláknem zpět. Tato podmínka se nazývá Braggova podmínka odrazu. Vlnové
délce (frekvenci), vyhovující podmínkám se nazývá Braggova vlnová délka (frekvence). Odraz
nastává přesně při splnění této podmínky a ve velmi úzkém okolí kolem Braggovy frekvence. Pro
světlo s vlnovou délkou mimo Braggovu frekvenci odraz prakticky nenastává, nebo se odráží jenom
nepatrná část světla, o níž hovoříme jako o postranních lalocích. [20, 57]

Obr 3.6 Znázornění principu FBG.

Fotocitlivost ve vlákně představuje možnost trvalé změny indexu lomu v jádru vlákna na základě
osvitu vlákna zářením o vhodné vlnové délce a intenzitě. Zpočátku se fotocitlivost ve vláknech
spojovala pouze s germaniem dopovanými vlákny z křemičitého skla a osvitem intenzivním
ultrafialovým zářením na vlnových délkách okolo 250 nm. S nadcházejícími roky vývoje však byla
objevena fotocitlivost v mnoha dalších vláknech, z nichž některé neobsahovaly germanium vůbec.
Přesto však zůstávají dodnes vlákna s germaniem dopovaným jádrem nejdůležitějšími při výrobě
vláknových mřížek. [20]
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Za základ fotocitlivosti v germaniem dopovaném křemičitém sklu se považují poruchy v germaniokyslíkové struktuře (GODCs – Germanium Oxygen Deficient Centers), jako je dvojmocný neutrální
atom germania (O-Ge-O nebo Ge2 0 centrum), Ge-Si nebo Ge-Ge (nazývané taky „chybné spoje“).
Obecně je však fotocitlivost funkcí mnoha mechanismů (fotochemických, fotomechanických,
termomechanických) a je závislá na vlastnostech konkrétního vlákna, stejně jako na intenzitě a
vlnové délce dopadajícího záření. [57]

3.1

Druhy FBG

Druhy FBG závisí na fotosenzitivního mechanismu daným proužky mřížky v optickém vlákně.
Různé způsoby výroby těchto proužků mají zásadní vliv na fyzikální vlastnosti celé mřížky. Nejvíce
se mění s různými technologiemi teplotní senzitivita. Konečné vlastnosti mřížky jsou úměrně závislé
na počátečních podmínkách, jako je výkon laseru, vlnová délka, nebo pulsní doručená energie, a
vlastnostech samotného vlákna. Dosud známé typy FBG mají rozdílný fotosenzitivní mechanismus1.
Známe typy I, IIA a II. [20]

3.1.1 Standardní typ
Většina pokusů o vepsání mřížky do fotocitlivého vlákna vede k monotónnímu zvýšení indexu lomu,
což je charakteristické pro fotocitlivost Typu I. Fotocitlivost Typu I se vyskytuje ve většině běžných
vláken při osvitu kontinuálním nebo pulzním UV zářením. Konkrétněji dochází k formování tohoto
typu při výrobě mřížek pulzy s energií okolo 100mJ/cm2 kumulativní energií nad 500 J/cm2. Velice
však záleží na tom, jak je vlákno fotocitlivé a výsledkem je zvýšení indexu lomu (𝛿𝑛 > 0).[20]
Tento typ FBG se odkazuje na mřížky, které jsou reformovány za normálních podmínek
fotosenzitivity vláken. Jsou to všechny mřížky, které jsou obvykle používány v jakýkoli vláknech za
všech podmínek hydrogenace. Je zajímavé poznamenat, že odraz spektra v režimu vedení je
komplementární k přenosu signálu, což vede k zanedbávání ztrát z reflexe i transmise do opláštění.
Kromě toho, s ohledem na typ fotosenzitivity v FBG, má samotná mřížka charakteristické chování
s ohledem na teplotu smazání. Typ I mřížky může být smazán relativně malou teplotou (přibližně
200°C). Nicméně Typ I mřížky je nejvíce využívána Braggova mřížka a účinně funguje od -40°C do
+80°C, a teplotní rozsah uspokojivě pokrývá většinu telekomunikačních a aplikačních senzorů. [20]

3.1.2 Typ IIA FBG
Další osvit UV zářením tohoto typu mřížky vede v některých případech k částečnému nebo úplnému
vymazání mřížky, vedoucí k nové spektrální formaci spojené s vysoce negativní změnou indexu lomu
(𝛿𝑛 > 0). Takto formovaná mřížka se klasifikuje jako Typ IIA (někdy se také označuje jako Typ III).
Vznik mřížek Typu IIA bývá často spojený s vysoce dopovanými vlákny (>25% mol dopace Ge).
[20, 57]
U typu IIA vláknové FBG se zdá, že má stejnou spektrální charakteristiku jako typ I. Transmise a
reflexe spektra jsou komplementární, což činí tento typ nerozeznatelný v klidovém stavu od typu I.
Avšak, z důvodu rozdílného mechanismu výroby těchto mřížek jsou některé odlišné znaky viditelné

1

Fotosenzitivní mechanismus: Díky tomuto mechanismu lze v určitých místech vhodně dotovaného
křemenného skla FBG zvýšit index lomu úměrně dodané dávce UV záření. Požadovaných struktur se změnami
indexů lomu se docílí osvětlováním dle světelného vzoru.
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v dynamických podmínkách pozorovatelné v počáteční výrobě nebo teplotě mazání roštu. Typ IIA
není snadno vyrobitelný, protože po 30 minutách expozice je mřížka plně rozvinutá. V každém
případě, mřížka je vymazána pouze při teplotě vyšší než 500 °C, mři nižších teplotách nehrozí
vymazání. To je její hlavní výhoda oproti mřížce typu I. Je velice dobře teplotně stabilní a vhodná
tak pro různé senzory. [20, 57]

3.1.3 Typ II FBG
Třetí režim odpovídá ozařování na energetických úrovních vyšších než 1000 mJ/cm2, kdy lze
vybudit poměrně velkou změnu indexu lomu za pomoci jediného pulzu z excimerového laseru. [20]
Takové mřížky jsou klasifikovány jako Typ II a jsou výsledkem fyzického poškození v jádru vlákna
způsobující velkou změnu indexu lomu. Takto vzniklá mřížka vykazuje velkou stabilitu i při
vysokých teplotách. Mřížka Typu II nemá co do struktury a podmínek vzniku nic společného s Typem
IIA.
Tento typ Braggovy mřížky je nejvýraznější ze všech mřížek a je tvořen za velmi vysokého a
jednotlivě pulsního povrchového napětí větší než 0.5 𝐽/𝑐𝑚2 . Typické spektrum transmise a reflexe
můžete vidět na Obr. 3.7. Spektrální profil reflexe u typu II je silně zvětšený z důvodu vysoké
nelineární odezvy skleněného jádra. [20, 57]

Obr. 3.7 Spektrum transmise a reflexe Typu II FBG.

Výsledky testování mřížky typu II ukázaly, že je tento typ extrémně stabilní při rostoucích teplotách.
Při teplotě 800°C vydržela mřížka beze změny 24 hodin a při 1000°C vydržela 4 hodiny. To má velký
praktický význam pro velkou hromadnou výrobu. [20, 57]

3.2

Typy struktury mřížek

Struktura FBG se může měnit prostřednictvím indexu lomu. Mřížka FBG může být uniformní nebo
tříděná, a to buď lokalizovaná, nebo distribuovaná v superstruktuře. Index lomu má dvě hlavní
charakteristiky a to je profil a offset. Typický profil indexu lomu může být jednotný nebo apodizační.
Offset je pak pozitivní nebo nulový. Dosud známe šest struktur, viz [20, 57].
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3.2.1

Uniformní pozitivní FBG

Je zde pouze změna indexu lomu světla. Sinusová nebo obdélníková modulace. Uniformní pozitivní
FBG je zobrazena na Obr. 3.8. [20, 57]

Obr. 3.8 Uniformě pozitivní FBG.

3.2.2 Apodizovaná – Gaussově, Kosinově rostoucí FBG
Existují v zásadě dvě veličiny, které ovládají vlastnosti FBG. Jedná se o délku mřížky a sílu mřížky.
Jsou však tři vlastnosti, které u FBG je nutnost kontrolovat. Jedná se o odrazivost, šířku pásma a sílu
postranních laloků. To znamená, že síla mřížky může být použita pro nastavení šířky pásma. Délka
mřížky N, pak může být prostředek pro nastavení maximální reflexe. Apodizovaná mřížka se používá
z důvodu lepšího potlačení postranních laloků se zachováním reflexe a malou šířkou pásma. Používá
se především Gaussově apodizovaná a Kosinova roustoucí apodizonavá mřížka (Obr. 9 a Obr. 10).
[20, 57]

Obr. 3.9 Gaussově apodizovaná FBG.

Obr. 3.10 Kosinově rostoucí apodizovaná FBG.

3.2.3 Čirpovaná FBG
Profil indexu lomu FBG je možno upravit další funkcí např. lineární změna v mřížkové periodě,
nazývaná čirpovaná (Obr. 3.11). Odražená vlnová délka se mění s mřížkou periody a rozšiřuje její
spektrum. Čirpovaná FBG má tu vlastnost, že dokáže přidávat disperze. Konkrétně, že různé vlnové
délky budou podléhat různým zpožděním. [20, 57]

Obr. 3.11 Čirpovaná FBG.
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3.2.4 Fázově posunutá FBG
Velice úzké přenosové spektrum uvnitř odrazného. Ukázka průběhu je na Obr. 3.12. Více viz [20].

Obr. 3.12 Fázově posunutá FBG.

3.2.5 Superstrukturální FBG
Ukázka této mřížky je na Obr. 3.13. Více viz [20].

Obr. 3.13 Superstrukturální FBG.

3.2.6 FBG s nakloněnou strukturou (TFBG)
V FBG s nakloněnou strukturou je změna indexu lomu je v úhlu k optické ose, což je vidět na Obr.
3.14. Úhel sklonu v TFBG má vliv na odražené vlnové délky a šířky pásma. Dochází pak ke
speciálním spektrálním tvarům. [57]

Obr. 3.14 Braggova mřížka s nakloněnou strukturou
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4 Základní životní funkce
Mezi základní životní funkce, které je potřeba u pacienta monitorovat patří tělesná teplota, pulz,
krevní tlak a dýchání. V klinické praxi se kontinuálně monitoruje pouze pulz, popř. dech a to
konkrétně u pacientů s horší prognózou např. na oddělením ARO, JIP a podobně. Teplota a krevní
tlak se pak sledují nejčastěji v diskrétních hodnotách. Na jednotkách intenzivní péče se tlak měří
automaticky po půlhodinových intervalech.
Tělesná teplota vyjadřuje rovnováhu mezi teplem vyráběným uvnitř organismu, jeho výdejem a
ztrátami. Mezi faktory ovlivňující tělesnou teplotu patří věk, denní doba, tělesná aktivita, hormony a
okolní prostředí. Fyziologická teplota se pohybuje v rozmezí 36 až 36,9 °C. Teplota pod 34 °C nebo
nad 42°C znamená pro lidský organismus smrt. Teplota se na lůžkovém oddělení měří zpravidla 2x
denně, popř. častěji. Měří se buď rtuťovým, elektronickým teploměrem nebo bezdotykovým
teploměrem, podrobněji v [33].
Pulz (tep) je tlaková vlna vyvolána vypuzením krve z levé komory do aorty. Faktory ovlivňující pulz
jsou věk, pohlaví, fyzická námaha, dechová nedostatečnost, užívané léky, krvácení, onemocnění,
stres a další. U tepu sledujeme rychlost, frekvenci, pravidelnost a kvalitu tepu (amplitudu).
V nemocniční praxi se měří poslechem, pohmatem, elektronicky nepřímo pomocí EKG, při měření
krevního tlaku nebo saturace. Fyziologická tepová frekvence je u novorozence 130 až 160 bpm u
kojence do jednoho roku 100 až 140 bpm. Dítě okolo 10. roku života má tepovou frekvenci v klidu
okolo 90 bpm a dospělý jedinec okolo 70 až 80 bpm. U sportovců se tepová frekvence v klidovém
stavu jednice pohybuje 50 až 60 bpm. U pacientů se srdečním onemocněním může být tepová
frekvence i okolo 40 bpm. Při stresové situaci nebo sportovní zátěži může tepová frekvence
dosáhnout krátkodobě až ke svému maximu, které se uvádí jako 220 mínus věk pacienta. Krevní tlak
(dále jen KT) je tlak, kterým působí krev na stěnu tepen. Rozlišujeme tlak arteriální a venózní. Tlak,
směrodatný pro lékařské závěry je arteriální, který se rozděluje na systolický a diastolický. KT je
ovlivněn věkem, tělesnou aktivitou, stresem, léky, obezitou popř. kondičním stavem pacienta,
krvácením a dehydratací. Jako fyziologický krevní tlak se uvádí hodnota 120/80 mmHg. Při tlaku
pod 100/60 mluvíme o hypotenzi u tlaku nad 139/89 mmHg o hypertenzi. Měření se provádí za
použití rtuťového nebo elektronického tonometru, kdy se tlak měří nejčastěji na levé horní končetině
v úrovni srdce, podrobněji v [34].
Dechová aktivita je základní životní potřebou, zajišťuje příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého. Je
to jediná, vůli ovlivnitelná životní funkce. Dále ji ovlivňuje věk, pohyb, stres, životní prostředí,
nadmořská výška a různá onemocnění. Při monitorování dechu je důležitý parametr rychlost, kvalita
a pravidelnost. Pacient při měření dechové aktivity by si neměl uvědomovat, že se monitoruje právě
tato životní funkce. Normální dechová je u novorozence 50 až 60 nádechů za minutu, u kojence je
to zhruba 35 až 40 nádechů za minutu. U dítěte okolo 10. roku života je to 20 nádechu a u dospělé
osoby 16 až 20 nádechů za minutu.
Pro přehlednost fyziologických hodnot základních životních funkcí v dospělém věku je níže uvedena
tabulka s přepočtem na frekvenci v základních jednotkách Hertz.
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Tab. 4.1 Přehled fyziologických hodnot základních životních fukcí

V klidu

V klidu

(bpm)

(Hz)

Při
lehké Při
lehké
zátěži
zátěži
(nádech/min)
(Hz)

Tep

60 - 72

1 – 1,2

72 - 120

1,2 - 2

Dech

16 – 20

0,26 – 0,35

20 - 50

0,35 - 0,83

V tabulce jsou uvedeny pouze dvě základní životní funkce, protože s nimi v této práci dále
pracujeme. Pomocí optických vláken jsme totiž schopni detekovat hlavně mechanické změny, což
v případně lidského těla je právě dech a tep. Je proto vhodné rozvést další důležité pojmy a to pojem
fonokardiografie a balistokardiografie. Pro úplnost je zde vysvětlen i pojem elektrokardiografie,
která je použita jako referenční měření k optickým vláknům. [33, 34]

4.1 Elektrokardiografie
Elektrokardiografie (dále jen EKG), je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Jejím principem
je snímání elektrické srdeční aktivity a v podobě elektrokardiogramu (EKG záznam v čase)
umožňuje její aktivitu. Vyšetření je neinvazivní za použití nalepovacích elektrod. Protože elektrická
aktivita podmiňuje tu mechanickou, má EKG důležitou diagnostickou roli u řady srdečních
onemocnění. Z důvodu, kdy šíření akčního potenciálu myokardem vyvolá v oblastech rozhraní
rozdílného potenciálu místní elektrické proudy, vzniká elektromagnetické pole. Elektrokardiografie
z povrchu těla lze tyto změny snímat z důvodu velkého množství tělesných tekutin, které jsou
dobrými vodiči. EKG průběh je vidět na Obr. 4.15. [34]

Obr. 4.15 EKG křivka
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Akční potenciál myokardu normálně vzniká spontánní depolarizací v sinoatriálním uzlu, odkud se
šíří na svalovinu síní. Okamžitý výsledný vektor má díky tenké stěně síní relativně malou amplitudu
a směřuje doleva dolů. Na EKG záznamu se projeví, jako vlna P. Pomalým vedením
v atrioventrikulárním uzlu dochází ke zbrzdění postupu depolarizace ze síní na komory kvůli
oddělení systoly síní od systoly komor. Na EKG tomu odpovídá izoelektrická linie. Celkový převod
depolarizace ze síní na komory značí PQ interval. Následuje depolarizace komor, tvořící na EKG
záznamu QRS komplex. Vzruch postupuje skrze Hisův svazek a Tawarova raménka na
svalovinu mezikomorového septa, kde se depolarizace šíří zleva doprava, čímž okamžitý vektor
směřuje doprava dolů. Na EKG se píše buď negativní kmit Q, či pozitivní kmit R, záleží na svodu.
Další postup vzruchu se šíří k srdečnímu hrotu, okamžitý vektor směřuje doleva dolů, vytváří střední
část QRS komplexu, ve většině svodů kmit R. Odtud se depolarizace přes Purkyňova vlákna rozšíří
na pracovní myokard obou komor a to směrem od endokardu k epikardu, v okamžitém vektoru se
projeví především mohutnější svalovina levé komory, směřuje tedy doleva, a na závěr doleva
nahoru při depolarizaci bazální části levé komory, a tím dokončuje komorový QRS komplex. Po
skončení depolarizace je elektrická srdeční aktivita chvíli nulová, svalová vlákna se nachází ve fázi
plató, kdy se žádné elektrické proudy myokardem nešíří. Na EKG záznamu se projeví
jako izoelektrická linie – ST úsek. Po tomto okamžiku začíná komorová repolarizace, která postupuje
opačně a to od epikardu k endokardu. Výsledný sumační vektor je ale stejný jako při depolarizaci, a
to kvůli tomu, že repolarizace je elektricky opačný děj. Vytváří se tedy vlna T. [23, 26]

4.2 Fonokardiografie
Fonokardiografie (dále jen PKG) je lékařská grafická metoda zaznamenávající zvukové signály,
které vznikají při činnosti srdce. Používá se k registraci srdečních ozev a šelestů v diagnostice
srdečních onemocnění. K zaznamenání a vyhodnocení srdečních ozev a šelestů, vznikajících při
srdeční činnosti, slouží fonokardiograf. Fonokardiograf je přístroj, který snímá zvukové signály
neinvazivní metodou pomocí mikrofonu z povrchu hrudní stěny. Mikrofon se přikládá na obvyklá
poslechová místa srdce po předchozí auskultaci. Vzhledem k tomu, že srdeční ozvy i šelesty mají
frekvence v rozsahu 20 až 2 000 Hz, je potřeba použít dostatečně citlivý mikrofon, okolo 3 až 5
mV/Pa při 1 kHz. Je tedy možné použít např. elektrodynamický, piezoelektrický, elektrostatický
nebo elektretový mikrofon podle frekvenčního pásma, na které má být mikrofon citlivý. Poté je
potřeba signál z mikrofonu vhodně upravit pro další zpracování. Nejčastěji se signál zesiluje a
filtruje. Je ho také možné vykreslit na zapisovači a vzniká tak PKG (fonokardiogram). Hlavní výhoda
fonokardiografie spočívá v záznamu zvukových signálů, které jsou pod naším prahem slyšení. Další
nespornou výhodou je přesnější analýza zvukových signálů, zejména tedy jejich časování v srdečním
cyklu a dále také možnost uchovávat tyto informace pro dokumentaci. [23, 24, 25]
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Obr. 4.16 Fonokardiograf v porovnání s EKG.

V rámci této diplomové práce jsou uvedeny bližší informace pouze o první a druhé ozvě, které jsou
vidět i na Obr. 4.16. Celkově jsou ozvy čtyři, bližší informace je možné nalézt, viz [25, 26].

4.3 První srdeční ozva
První srdeční ozva (dále jen S1) trvá asi 0,15 s a frekvence se pohybuje od 25 do 45 Hz. Je časově
nejdelší a vzniká při kontrakci komorového myokardu kolem nestlačitelné krve a s tím souvisejícím
uzávěrem cípatých chlopní 50 až70ms po začátku QRS komplexu. Výsledné vibrace stěn komor a
cípatých chlopní pak vytvářejí 3 základní komponenty S1. Na začátku ozvy se objevuje pomalá vlna
o nízké amplitudě, která časově koinciduje s deformací levé komory na začátku izovolumické
kontrakce. Za ní následuje několik vln vyšší amplitudy, které doprovázejí prudký vzestup
nitrokomorového tlaku ve fázi izovolumické kontrakce. Závěrečné vlny mají opět nižší amplitudu a
souvisejí se začátkem vypuzovací fáze. [32]

4.4 Druhá srdeční ozva
Druhá srdeční ozva (dále jen S2) vzniká při uzavření poloměsíčitých chlopní aorty a plicnice, nejspíš
vlněním chlopní při vlastním uzávěru spolu s náhlým zpomalením a vibracemi proudu krve. Je kratší
a ostřejší než S1. Začátek druhé vlny odpovídá obvykle konci vlny T na elektrokardiogramu a
označuje konec vypuzovací fáze. Druhá srdeční ozva má 2 hlavní komponenty. Uzávěr aortální
chlopně a uzávěr chlopně plicní, které obvykle splývají. První komponenta předchází druhou o více
než 30ms. Při výdechu se k sobě komponenty přibližují. Při nádechu se oddalují - se prohloubí
nitrohrudní tlak, zvýší se návrat k pravému srdci, zvýšený tepový objem pravé komory prodlouží její
vypuzovaní, a tedy vede k zpoždění uzávěru pulmonální chlopně. [32]
Spektrum PKG, kde je zobrazeno v jakém frekvenčním rozsahu se S1 a S2 pohybují je zobrazeno na
Obr. 4.17.
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Obr. 4.17 Spektrum S1 a S2.

4.5 Balistokardiografie
Balistokardiografie (dále jen BKG) je neinvazivní metoda snímání pohybů, které jsou způsobeny
činností srdce. Ty jsou způsobeny zrychlením krve při jejím pohybu uvnitř velkých cév. Konktrétně
je snímán důsledek nárazu na aortální oblouk, který způsobuje pohyb tkáně směrem od cévy a
následný pohyb zpět dolů při sestupu krve. Průběh BKG je znázorněn společně s EKG na Obr. 4.18.

Obr. 4.18 Balistokardiogram.

Balistokardiografické vlny jsou rozděleny na systolické a diastolické. Vlny systolické jsou lépe
zřetelné na grafu a jsou to vlny H, I, J a K. Dále je někdy možné vidět i diastolické vlny L, N a M,
které následují po systolické vlně K. [31]
V současné době se opět balistokardiografie začínají objevovat nové možnosti použití a to hlavně
z důvodu zpřesnění této metodu, díky piezoelektrickým snímačům s větší přesností. Více o BKG je
ve vědeckých publikacích viz [27, 28, 29, 30].
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5 Možnosti monitorování pacienta pomocí optických senzorů
Senzory z optických vláken (OS) se stále více používají pro biomedicínské účely v řadě rychle se
rozvíjejících aplikací, podrobněji v práci [6], [7], a [8]. Existují tři typy: neinvazivní senzory, které
přicházejí do styku s pokožkou; minimálně invazivní senzory, které slouží pro měření z tělních dutin;
a invazivní senzory, kterými měříme uvnitř orgánů nebo krevního řečiště (v cévách). Nepochybně se
začínají tyto senzory používat pro svojí flexibilitu, funkčnost, spolehlivost a možnost miniaturní
velikosti. Mohou být použity bez kabelově uvnitř velmi tenkých katetrů a injekčních jehel a
poskytovat tak lokalizované a minimálně invazivní monitorování. Senzory jsou také netoxické,
chemicky inertní a bezpečné pro použití in vitro2. Především je důležitá, v poskytování bezpečného
monitoringu pacienta, jejich elektromagnetická odolnost, díky které můžeme OS používat za
přítomnosti ostatních elektrických zařízení bez jakéhokoliv elektrického rušení. Vyhodnocování
snímače je založeno především na výkonu a biokompatibilitě3. Biokompatibilita je primární faktor
v pohodlí pacienta, protože do jisté míry snímač neovlivňuje a není ovlivněn tělem pacienta.

5.1

Detekce krevních plynů a elektrolytů

Optický senzor je možné použít pro detekci plynů a elektrolytů4 v krvi, jako je draslík, sodík a vápník.
Tyto prvky je možné detekovat v rámci mimotělního krevního oběhu nebo z externí analýzy krevních
plynů. Je možnost tyto plyny/prvky detekovat také invazivně intravaskulárně a to zejména pro
průběžné monitorování kriticky nemocných předčasně narozených dětí. V současné době existují dva
snímače tohoto druhu: CDI systém 500 od firmy Terumo Medical [58] a AVL od firmy Roche5 [59].
V systému AVL jsou na chemickém snímači snímány prvky obsahující ionofory5 (dokáží na sebe
vázat ionty) a fluorofory. Stupeň fluorescence6 závisí na koncentraci ionoforů. Pro invazivní
intravaskulární snímání je zde použit miniaturizované optické vlákno s průměrem 0,5 mm, který se
vkládá do sestupné aorty, tedy přímo do krevního řečiště novorozence. Více informací [13] a [14]
Podrobnější informace o detekci krevních plynů a elektrolytů naleznete v [6],[8] a [15].

5.2

Mrtvice

Do budoucna budou OS vhodné speciálně pro monitorování pacientů po mrtvici. Schopnost sledovat
stav mozkových buněk po mrtvici a zjištění stavu buněk je životně důležité. Posuzuje se tak pomocí
imuno-senzoru pro detekci D-dimerů, podle kterého jsou lékaři schopni zjistit závažnost situace. Jen
pokud jsou mozkové buňky stále naživu, je možné podat neuro-protektivní léky a omezit tak
poškození mozku. [6]

2

in vitro - mimo živé tělo

3

Biokompatibilita

4

Elektrolyt

5

Ionofor – iontový nosič

6

Fluorescence – excitováno pomocí blue-light emise záření
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5.3

Detekce CO2 v žaludku

Optický senzor pro kontinuální detekci žaludeční PC02 (parciální tlak CO2), je důležitý parametr
pro vyhodnocení míry okysličení tkání v lidském těle. V případě šoku nebo těžkého zánětu je přívod
kyslíku do gastrointestinální oblasti snížena, což vede ke zvýšení úrovně CO2. [6]

5.4

Braggova mřížka pro měření teploty a napětí (na hrudníku)

Optické Braggovy mřížky jsou citlivé na teplotu a napětí. To z nich dělá vhodné pro celou řadu
měření, jako je například vícebodové měření teploty nebo termodiluční srdeční monitoring. Je možné
měření napětí hrudníku. Rozšiřování hrudního koše během dýchání se přenáší na mřížce pomocí
hrudního elastického pásu, viz Obr 5.19. Napětí hrudníku je měřením zaměřeno na přesné určení
spektra dýchací frekvence a na spuštění umělé plicní ventilace. Monitorování touto metodou je
absolutně dielektrické, čímž je zajištěna bezpečnost pacienta.[6]
Více informací o Braggovské mřížce v kapitole sedmé.

Obr. 5.19 Monitorování napětí hrudníku pomocí Braggovy mřížky.

5.5

Monitorování tlaku

V současné době existují dva systémy pro měření tlaku:
Měření pro srdce a oběhový systém. Optický senzor je umístěn uvnitř polyuretanové trubice se
světelným zdrojem na konci. Senzor je udělán tak, aby vlákno odráželo přenášené světlo a vytvořilo
tlak nezávislý na zdroji světla. [6]
Kardiovaskulární, intrakraniální, respirační a meziobratlové měření tlaku. V senzoru tlaku Samba je
použit FPI. Měření je prováděno na základě změny světla v dutině, kdy optická interference uvnitř
dutiny se změní a intensita změny odraženého světla pak může být detekována fotodetektorem na
protilehlém konci vlákna. [6]

5.6

Monitorování tepu a dechu pomocí OI

Optické senzory jsou velmi účinné jemné akustické nebo mechanické vibrace způsobené různými
vitálními funkcemi lidského těla jako je tep nebo respirace. Externí podněty mění délku optického
vlákna a v důsledku toho dráhu a fázi laserového světla, které přechází přes vlákno. Tento fakt je
využíván u OI, jako je Michelson. Dále k pouze k MI: Skládá se z laserové diody, snímacího a
referenčního vlákna, dále z optické vazby, optického detektoru a elektronického konvertoru viz
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Obr. 5.20. Referenční vlákna jsou chráněna mechanicky pomocí umístění v trubici na rozdíl
od optického senzoru, který je v kontaktu se snímacím povrchem pacienta (postel, tričko, hrudník).
Pro tyto účely se používá dioda s distribucí zpětné vazby (dále jen DFB). Optická vazba je spojena
s DFB a optickým detektorem na jedné straně a snímacím a referenčním vláknem na straně druhé.
Konce vláken jsou pokryty tenkou vrstvou stříbra pro zvýšení zpětného odrazu světelných vln.
Optická vazba pak funguje jako rozdělovač a sdružovač zpětně odražených světelných vln. Snímané
minutové změny délky optického vlákna zapříčiňují výrazné změny fáze odraženého světla. To
znamená, že změny optického výkonu jsou zaznamenány optickým detektorem. Michelsonův
interferometr má přenosovou charakteristiku kosinus: jedno období odpovídá změně délky vláken,
která je rovna polovině vlnové délky použitého optického přístroje. Což je v případě, že se použije
0,65μm délka změny vlákna při použité 1300nm DFB. Pak při vzorkování 50 kHz optického výkonu
detekovaný optickým detektorem, po odstranění části spektra po použití filtru typu dolní propust o
frekvenci 500 Hz a následném převzorkování na vzorkovací frekvenci 5 kHz a dále přenásobení
faktorem 10, je možné pozorovat tepovou frekvenci pacienta jako výslednou hodnotu. Tyto hodnoty
jsou podle článku [10] a to pokud pacient bez přestání leží na optickém vlákně.

Obr. 5.20 Michelson interferometr
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6 Zpracování dat z optického interferometru
Nedříve vysvětlím základní pojmy modulace, demodulace, které jsou důležité pro tuto kapitolu.
Modulace je nelineární proces, se kterým se mění charakter nosného signálu pomocí modulačního
signálu na signál modulovaný. Modulační signál může být libovolný harmonický signál popsán
rovnicí:
𝑦 = 𝐴 sin[𝜔𝑡 + φ]

(1)

Kde A značí amplitudu signálu, ω je úhlová rychlost a φ je fáze otočení.
Nejjednodušší analogové modulace se rozdělují podle toho, zda se mění amplituda (AM), fáze (PM)
nebo frekvence (FM) našeho signálu. Demodulace je proces opačný, při kterém se z modulovaného
vysokofrekvenčního nosného signálu získává zpět původní modulační signál. Podstata demodulace
spočívá v oddělení vysokofrekvenčního nosného signálu od nízkofrekvenčního modulačního
signálu. [17]
Interferometrické signály nejsou v lineárním vztahu s měřícími aktivitami, protože optická vlákna
mají vysoce nelineární přenosovou kosinovu charakteristiku. Proto je potřeba signál předem
demodulovat, aby bylo možné použít detekční algoritmy. Kromě toho je nezbytné provést
dekompozici interferenčních signálu na komponenty určující základní životní funkce. Jedním
z řešení je aplikovat různé filtry, které budou demonstrovat úspěšnou dekompozici u zdravých
jedinců. Při samotném experimentu s MI má senzor kosinovu charakteristiku přenosu, a vhledem
k tomu že jedna perioda výstupního signálu odpovídající změně délky optického vlákna, je rovna
polovině vlnové délky optického zdroje. Michelsonův interferometr moduluje zdroj signálu PM
modulací, které ovlivňuje vlákno. Tyto signály v našem případě odpovídají lidským vitálním
funkcím, které pomocí superpozice je možno získat demodulací interferometrického měření. Vztahy
mezi vnějšími podněty, zmenšení délky optického vlákna a interferometrickými signály 𝑖(𝑛) jsou
vysoce nelineární. Aby bylo možné odvodit signál, který představuje takové zkrácení a napínání
optického vlákna z OI, musí být signál transformován pomocí fázové demodulace. [19]
Optickými vlákny jsou signály zaznamenané v nekontrolovatelných klinických prostředích
obsahující artefakty, kterým se lze vyhnout při měření za definovaných laboratorních podmínek.
Nejvíce destruktivní jsou pohybové artefakty. Pro přesné ověření základů optických vláken je
možnost vynechat signálové segmenty poškozené nadměrnými poruchami. Z toho důvodu je dobré
použít akcelerometr, jako předmět detekce pohybu. Když amplituda překročí předem zvolenou
prahovou hodnotu je zapotřebí vyřadit optický signál v tomto časovém intervalu z měření. Tímto
způsobem se dá oddělit nahrávání pomocí OI do disjunktivních, nezkompromitovaných segmentů
signálu 𝑠(𝑛). Segmenty je možno dále analyzovat odděleně pro srdeční události. [16]

6.1 Matematické zpracování
Pro zpracování této části se vycházelo ze sedmi vědeckých publikací od vědců: Šprager a spol.,
Cikajlo a spol. a Zazula a spol., v citacích uvedených pod čísly 40, 41, 42, 43, 19, 16. V každé
vědecké jsou data zpracována odlišným způsobem, které budou uvedeny níže. Dále jsou uvedeny

33

pojmy jako Hilbertova a vlnková transformace, které jsou často používané v jednotlivých
matematických modelech.
Hilbertova transformace (dále jen HT) je lineární operátor, který z funkce 𝑢(𝑡) udělá funkci 𝐻(𝑢(𝑡))
se stejnou doménou. HT je důležitá pro zpracování signálů 𝑢(𝑡), to znamená, že pravý signál je
přenesen do komplexní roviny tak, aby respektoval Cauchyho-Riemmanovu rovnici. HT byla
původně definována pro periodické funkce nebo pro konvoluci.
Vlnková transformace (dále jen WT) je integrální transformace, která umožňuje získat časověfrekvenční popis signálu. Lze na ni nahlížet také jako na prostředek k dekorelaci dat, rozkladu
signálu na nezávislé stavební kameny. Její přirozenou aplikací je zjištění polohy a délky trvání
daného jevu. Dále se uplatňuje například při detekci nespojitostí signálu a jeho derivací, identifikaci
okamžitých frekvencí, odstranění šumu, extrakci příznaků nebo kompresi signálu. Mezi oblasti její
aplikace patří například analýza tekutin (turbulentní toky, atmosférické děje), analýza vibrací
(detekce závad strojů), nedestruktivní testování (detekce prasklin), lékařství (detekce QRS komplexů
v
signálech EKG,
evokovaných
potenciálů
v EEG,
analýza
korelací
v
sekvencích DNA), ekonomika (analýza burzovních indexů), geofyzika (analýza seismických
signálů), astronomie, studium plazmatu a mnohé další.

6.1.1 Matematický model s použitím vyjádření vnějších vlivů superpozicí
Zde je použit matematický model, kde je signál modelován jako:
𝑖(𝑛) = 𝐴(𝑛)cos[𝑠(𝑛)]

(2)

kde 𝐴(𝑛)je velikost amplitudy signálu z OI, 𝑠(𝑛)je složenina (kompozitum) všech vlivů vitálních
funkcí na optické vlákno. Analytické znázornění takového signálu lze odvodit pomocí Hilbertovy
transformace:
𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) + jH[𝑥(𝑛)] = 𝐴(𝑛){cos[ 𝑠(𝑛)] + j sin[ 𝑠(𝑛)]}

(3)

kde 𝐻[𝑖(𝑛)] udává Hilbertovu transformaci interferenčního signálu 𝑖(𝑛)a 𝑗 je imaginární jednotka.
Fázi lze odvodit z rovnice:
tan ∅ (𝑛)

sin[𝑠(𝑛)]
= tan[𝑠(𝑛)]
cos[𝑠(𝑛)]

(4)

Kombinací předchozích dvou rovnic, lze odvodit fázi pro analytický signál 𝑦(𝑛):
∅(𝑛) = tan−1 [𝑦(𝑛)]

(5)

V této rovnici byl použit arkustangens, a proto je důležité rovnici takzvaně rozbalit:
𝑠(𝑛) = unwrap[∅(n)]

(6)

Zvážíme-li vnější vlivy působící na optické vlákno 𝑠(𝑛), které je vyjádřeno superpozicí:
𝑠(𝑛) = 𝑆𝐵𝑅 (𝑛)𝑆𝐻𝐵 (𝑛) + 𝑆𝑀𝑉 (𝑛) + 𝑟(𝑛)
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(7)

kde SHB symbolizuje tepovou frekvenci, SBR dechovou frekvenci, SMV pohyb pacienta a r pro
reziduum, jehož hlavní obsah pochází z nejednoznačného použití funkce rozbalení „unwrap“
fázového interferometrického signálu. To je způsobeno neschopností lokalizovat události ve chvíli,
kdy optické vlákno mění svou délku ze smršťování na natahování a naopak. Dále residuum r (n)
obsahuje superpozici všech okolních rušení, jako vliv teploty na vlákno, vysokofrekvenční náhodný
šum a ostatní vlivy prostředí. Zde je důležité zdůraznit, že dýchání moduluje signál tepu. Z důvodu
nepřekrývajících se frekvenčních spekter u jednotlivých měřících prvků je možné použít jeden
z možných přístupů diskriminace založená na vlnkové transformaci. Signál s (n) může být
transformován na časovou reprezentaci pomocí mírně modifikované verze kontinuální vlnkové
transformace, která se dá vyjádřit jako[40]:
𝑊(𝑎, 𝑏) =

1

∞

𝑛−𝑏
∑(𝑠(𝑛) − 𝑠̂𝑎,𝑏 )𝜓(
)
𝑎
√a −∞

(8)

Kde a je měřítko, b značí časové zpoždění, ψ je mateřská vlnková transformace, ŝa,b znázorňuje
lokální trendy 𝑠(𝑛) signálu. Ten odstraňuje lineární trend od 𝑠(𝑛), v závislosti na aktuálním měřítku.
Mortletova mateřská vlnka se používá v tomto přístupu kvůli své časové kompatibilitě a frekvenční
lokalizaci[40]:
𝑥2

𝜓(𝑥) = e 2 cos(5𝑥)

(9)

Srdeční činnost produkuje mechanické efekty, které mohou být vyhodnoceny pomocí známých
balistokardiografických přístupů, nazývané také jako mechanokardiografy. Další stanovená klinická
vyšetření je fonokardiografie, která se zaměřuje na čtyři různé druhy srdečních odezev jako důsledek
slyšitelné srdeční činnosti. [40]
Při použití vlnkové transformace pro signály z optického interferometru se hledají frekvenční složky,
které patří buď balistokardiografické nebo fonokardiografické srdeční činnosti. Odpovídající
víceměřítkové schéma závisí na stupnici podílející se na výpočtu vlnek. Jednoduchý vztah propojí
měřítka centrální vlnkové frekvence a požadované frekvence, která odpovídá vlnce nejlépe:
𝑎𝑖 =

𝑓𝑐
𝑇. 𝑓𝑖

(10)

Kde fc je vlnková centrální frekvence, T je vzorkovací perioda a fi je požadovaná frekvence.
Balistokardiografická frekvence závisí na srdečním tepu. Experimentální měření v tomto případě má
submaximální srdeční frekvenci až okolo 180 tepů za minutu, což je asi 3 Hz. Proto
v publikacihledali balistokardiografický obsah okolo 2.5 Hz. Fonokardiografické frekvence nejsou
jednoznačně v literatuře definovány. Obecně se píše, že první odezva srdce sahá od 10 do 140 Hz a
druhá srdeční odezva je od 10 Hz až do 400 Hz. [40]
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6.1.2 Využití konvoluční Kernelovy kompenzace
Matematický model monitorování pacienta přes noc, kdy pacient leží na optickém vláknu a snímají
se minutové změny délky optických vláken způsobené srdeční odezvou. Tyto změny délky jsou
označeny jako 𝑠(𝑛) a všechny ostatní změny délky v čase, jako je teplotní drift, hluk okolního
prostředí a další signály, jako φ(𝑛). To zapříčiňuje vysokou nelinearitu signálu 𝑖(𝑛). Za účelem
získání jednotlivých komponent signálu v závislosti na srdeční činnosti, musí být interferometrické
signály transformovány pomocí fázové modulace. Matematický model interferometrického signálu
𝑖(𝑛) je uveden v následující rovnici[41]:
𝑖(𝑛) = 𝐴(𝑛)cos[ ∑𝑠(n) + φ(n)]

(11)

kde 𝐴(𝑛) je velikost amplitudy signálu, 𝑠(𝑛) je vliv vitálních funkcí na optické vlákno a φ(n) slouží
pro specifikaci změny úhlu.
Analytické znázornění takového signálu lze odvodit pomocí Hilbertovy transformace:
𝑦(𝑛) = 𝑖(𝑛) + jH[𝑖(𝑛)] = 𝐴(𝑛){cos[ ∑𝑠(n) + 𝜑(𝑛)] + j sin[ ∑𝑠(𝑛) + 𝜑(𝑛)]

(12)

Kde 𝐻[𝑖(𝑛)] udává Hilbertovu transformaci interferenčního signálu 𝑖(𝑛) a j je imaginární jednotka.
Fázi lze odvodit z rovnice:[41]
tan ∅ (𝑛)

sin[𝑠(𝑛) + 𝜑(𝑛)]
= tan[𝑠(𝑛) + 𝜑(𝑛)]
cos[𝑠(𝑛) + 𝜑(𝑛)]

(13)

A tedy: [41]
∅(𝑛) = 𝑠(𝑛) + 𝜑(𝑛)

(14)

Příspěvky jednotlivých okolních rušivých vlivů se dají považovat za minimální, a proto: [41]
∅(𝑛) ≈ 𝑠(𝑛)

(15)

Z toho důvodu signál 𝑠(𝑛) se získá výpočtem:[41]
𝑠(𝑛) = tan−1[y(n)]

(16)

který musí být následně rozbalen:[41]
𝑠(𝑛) = unwrap[∅(𝑛)]

(17)

Pro použitý matematický model je brána v úvahu pouze frekvence důležitá pro fonokardiografii.
Zaměřili se na detekci první srdeční odezvy. Fonokardiografický kmitočet je v tomto případě
filtrován kaskádou dvou Butterworthových filtrů čtvrtého řádu. První HP filtr 24 Hz. Druhý je DP
filtr 35 Hz. Podrobné informace o Kernelově kompenzaci naleznete v [45].
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6.1.3 Matematický model s použitím vlnkové transformace
Byl vyvinut vhodný datový model signálu k nelineárnímu interferometru, viz rovnice č. 1:
(18)

𝑖(𝑛) = 𝐴(𝑛)cos[ ∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]
𝑘

Kde 𝐴(𝑛)je velikost amplitudy signálu, 𝑠(𝑛) je vliv vitálních funkcí na optické vlákno a φ(n) slouží
pro specifikaci změny úhlu.
Analytické znázornění takového signálu lze odvodit pomocí Hilbertovy transformace:
𝑥(𝑛) = 𝑖(𝑛) + jH[𝑖(𝑛)] = 𝐴(𝑛){cos [ ∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)] + j sin [ ∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]
𝑘

(19)

𝑘

Kde H[𝑖(𝑛)]udává Hilbertovu transformaci interferenčního signálu 𝑖(𝑛) a j je imaginární jednotka.
Fázi lze odvodit z rovnice:
tan ∅ (n)

sin[∑𝑘 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]
= tan[∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]
cos[∑𝑘 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]

(20)

𝑘

A tedy:
∅(𝑛) = ∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)

(21)

𝑘

Dále:
∅(𝑛) = 𝑢𝑛𝑤𝑟𝑎𝑝(tan−1 [x(n)])

(22)

Když je optické vlákno umístěno v blízkosti těla pacienta a vitální funkce mají přednost před
ostatními vlivy. Rovnici lze tedy aproximovat jako
∅(𝑛) ≈ ∑ f[𝑠𝑘 (𝑛)]

(23)

𝑘

Kde je ∅(𝑛) počítána v předešlé rovnice a f [.] odpovídá nelineární funkci, která mění složky signálu
vztahující se k vitálním funkcím. [19]
Ze základů uvedených výše, můžeme odvodit, že signál ∅(𝑛) je nestálý. A také že vitální funkce mají
omezené frekvenční pásmo 𝑠(𝑛). Nově je možnost zvolit přístup, který bude mít za následek
zvýšenou detekci srdečního tepu a dechu i v náročnějších podmínkách např. při rychlé změně
srdečního tepu. Nový přístup je založen na časové reprezentaci (n). Kde signál (n) je transformován
do času W za použití modifikované verze spojité vlnkové transformace:
𝑊(𝑎, 𝑏) =

1

∞

𝑛−𝑏
̂ 𝑎,𝑏 (𝑛))𝜓 (
∑( ∅(𝑛) − ∅
)
𝑎
√𝑎
−∞

,
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(24)

̂ 𝑎,𝑏
Kde a představuje měřítko, b časové zpoždění a 𝜓 (n) pro prvotní vlnu (mother wavelet). ∅
prezentuje lokální trend v ∅(𝑛) signálu. Ten odstraňuje lineární trend z ∅(𝑛) v souladu k aktuálnímu
meřítku (a) a zpoždění (b). Segment signálu, na který se vztahuje mother wavelet v měřítku a s
časovým zpožděním nevykazuje prioritu spojité vlnkové transformaci, tak že hodnoty vzorků signálu
lineárně klesaly mezi vlnovým nástupem účinku a jeho zánikem. Tento krok je nutný vzhledem k
rostoucímu signálu ∅(𝑛). Lineární trend v interferometrickém signálu i(n) generuje dodatečný offset
vlnkové transformace, který snižuje poměr amplitudy v intervalech tepové frekvence. To znamená,
že eliminace segmentů vykazuje v ∅(𝑛) výrazné zlepšení čitelnosti vlnkové transformace. Haarovu
mother wavelet je vhodné použít pro výpočet časové stupnice při reprezentaci W:
𝑛
< 0.5
𝑎
𝜓(𝑛) = −1, 0.5 ≤ 𝑛 < 1
𝑎
𝑗𝑖𝑛é
{ 0,
1, 0 ≤

(25)

Po transformaci ∅(𝑛)do časové oblasti reprezentace W, jsou počáteční a koncové segmenty W
vynechány, aby se zabránilo přechodovým jevům. Za předpokladu, že frekvence tepu a dechu mají
omezené frekvenční pásmo, se časová reprezentace W vypočte pro interval [alo,ahi], kde jsou zahrnuty
nejmenší a nejvyšší možné dosažené frekvence dýchání a srdečního tepu. Hodnota alo odpovídá
nejmenší možné frekvenci a hodnota ahi nejvyšší. [19]
Za předpokladu, že srdeční frekvence bude mít jiné meze, než frekvence dýchání se W rozdělí na
dvě části:
𝑊(𝑎, 𝑏) = {

𝑊ℎ (𝑎ℎ , 𝑏), 𝑎ℎ ∈ [𝑎𝑙𝑜 , 𝑎𝑐 ],
𝑊𝑟 (𝑎𝑟 , 𝑏), 𝑎𝑟 ∈ [𝑎𝑐 , 𝑎ℎ𝑖 ],

(26)

Kde 𝑊ℎ představuje reprezentaci časového měřítka pro srdeční frekvenci, a 𝑊𝑟 pro dechovou
frekvenci.
Aby se vyrovnali přínosy jednotlivých akcí (tepu a dýchání), je provedena normalizace amplitudy:
𝑊𝑘,𝑛 = 𝜎(𝑊𝑘 )

(27)

Kde
𝜎(𝑍) =

2
−1
1 + e−αZ

(28)

reprezentuje přenosovou funkci sigmoid, což bude nejspíše nejvhodnější vzhledem k relativně
vysoké proměnlivosti amplitud v regionech Wk (tepu, dechu). [19]

6.1.4 Princip extrahování a výběru vhodného frekvenčního pásma signálu
Tato publikace pracuje s MI, kdy se používají dvě optická vlákna. Jedno, které je vystaveno vnějším
vlivům a druhé – referenční, které je před nimi chráněno. Měření dat po tuto práci bylo provedeno
nepřímo a to tak, že MI byl uložen pod matrací pacienta[16].
MI moduluje zdrojové signály, které ovlivňují optické vlákno. Tyto signály odpovídají lidským
vitálním funkcím, jejichž superpozicí je možnost získat demodulaci interferometrického měření.
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Je použit vhodný datový model podobný jako v předchozích článcích založený na Hilbertově
transformaci, který slouží k demodulaci signálu z interferometru. Interferometrický signál:
(29)

𝐾

𝑖(𝑛) = 𝐴(𝑛)cos [∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]
𝑘=1

Obsahuje K, které zahrnuje vitální funkce sk (n), kde k = 1, …K, které ovlivňuje optické vlákno a
všechny ostatní vlivy tj. Hluk okolního prostředí, teplotní změny, atd., označováno jako φ(n),
přičemž A (n) definuje amplitudové změny. Analytická reprezentace signálu i(n) je získána pomocí
Hilbertovy transformace:
(30a)

𝑥(𝑛) = 𝑖(𝑛) + jH[𝑖(𝑛)]

(30b)
= 𝐴(𝑛) {cos [∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)] + j sin [∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + φ(n)]}
𝑘

𝑘

Kde H[𝑖(𝑛)] znázorňuje Hilbertovy transformaci pro interferometrický signál. Fáze signálu je
získána z rovnice:
tan ∅ (𝑛) =

sin[∑𝑘 𝑠𝑘 (𝑛) + φ(n)]
= tan [∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]
𝑐𝑜𝑠 [∑𝑘 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛)]

(31)

𝑘

A koresponduje s:
∑ 𝑠𝑘 (𝑛) + 𝜑(𝑛) = 𝑢𝑛𝑤𝑟𝑎𝑝{tan−1 [𝑥(𝑛)]}

(32)

𝑘

Kde vitální funkce 𝑠(𝑛)mají přednost před ostatními okolními vlivy 𝜑(𝑛), které zle zanedbat[XVI].
Demodulovaný interferometrický signál je získán superpozicí 𝑠(𝑛) = ∑𝑘 𝑠𝑘 (𝑛) všech detekovaných
vitálních funkcí. Zpracování dat se spoléhá na sledu třech kroků zpracování dat: extrahování a výběr
frekvenčního pásma filtrováním demodulovaného signálu z optických vláken, konstrukcí obálky
signálu a detekováním srdečního tepu. V každém výše zmíněné kroku je mnoho možností a každá
kombinace dává novou metodu detekce srdeční funkce.
Na prvním kroku zpracování se podílí šest možností filtrování signálu: Horno propustný filtr
s frekvencí 0.5 Hz a pásmová propust 0.5 až 3.5 Hz (balisto-kardiografické komponenty), nebo 4 až
20 Hz (balisto-kardiografické komponenty), 20 až 40 (fonokardiografická první odezva srdeční), 20
až 80 Hz (celé fonokardiografické spektrum).
Druhým krokem zpracování je vytvoření obálky filtrovaného signálu. Tu je možno vytvořit pomoví
vlnkové transformace, normalizovaného průměru Shannonovi energie nebo analytické (Hilbertovi)
obálky signálu. Dalšími způsoby detekce obálky signálu je Hilbertova nebo vlnková transformace.
Bližší informace ve článku 46.
Třetím krokem je analýza po filtraci signálů. Kdy se srovnává signál z interferometru se signálem
referenčním, ve většině případů se signálem z EKG, kdy se po detekci R-R intervalu porovnávají
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maxima v určitých úsecích. Další zpracování je možno novými metodami jako modifikovaná
autokorelace, modifikovaná diferenční funkce průměrných velikostí[46].

6.1.5 Matematický model s použitím Pseudo Wigner-Villovi distribuce
MI s kosinovou přenosovou charakteristikou je použit v této vědecké práci pro detekování vitálních
funkcí. Jedna perioda koresponduje se změnou vlnové délky použitého vlákna, což je 0.65um v tomto
konkrétním případě, při použití 1300nm telekomunikační DFB diody. Signál z interferometru s (t) je
vzorkován frekvencí 50kHz. Dále je tento signál filtrován dolno-propustným Butterworthovým
filtrem pátého stupně s cut-off frekvencí 500 Hz. Signál s (t)je převzorkován na frekvenci 5kHz,
frekvence je vydělena faktorem s hodnotou 10[17].
Náměry byly provedeny s OI poleženým pod pacientem, kdy pacient leží přímo na vlákně. Signál
𝑠(𝑡) je vysoce nestacionární. Okamžitá frekvence 𝑠(𝑡) odpovídá rychlosti změny ve vlákně. Což
znamená, že rychlejší změny vedou k vyšším frekvencím a naopak. Distribuce Wigner-Ville, dále jen
WV, je dobře známá a velice účinná metoda pro časově-frekvenční zpracování nestacionárních
signálů. Je založena na okamžité autokorelaci signálu s (t) [17]:
∞
𝜏
𝜏
𝑊𝑉(𝑡, 𝜔) = ∫ 𝑠 (𝑡 + ) 𝑠 ∗ (𝑡 − ) e−j𝜔𝜏 dτ
2
2
−∞

(33)

Kde t a ω náleží pro určitý časový úsek a úhel v tomto příslušném okamžiku. Distribuce WV je
kvadratická, z toho důvodu produkuje křížové podmínky (cross-term) v časovém i frekvenčním
spektru. Jedním z možných způsobu potlačit tuto nežádoucí událost je lokalizovat WV distribuce
pomocí dvou vyhlazovacích oken. To lze provést pomocí následující rovnice[17]:
∞
∞
𝜏
𝜏
𝑊(𝑡, 𝜔) = ∫ ∫ 𝑠 (𝑡 + ) 𝑠 ∗ (𝑡 − ) 𝑔(𝑣)ℎ(𝜏)e−jωτ dvdτ
2
2
−∞ −∞

(34)

Kde τ představuje časové zpoždění, v posuv kmitočtu a g pro vyhlazovací okno ve frekvenční
doméně a h pro vyhlazovací okno v časové doméně. S tímto matematickým základem je možné
jednoznačně určit z jednoho srdečního stlačení intenzitu změny délky vlákna v čas, ale není možné
určit směr změny (roztažení, zkrácení). Klíčem k úspěšnému detekování je sledování okamžité
frekvence v čase. To vede k 1D signálu níže[17]:
𝑟(𝑡) = [𝑚𝑎𝑥𝜔 𝑊(1, 𝜔) … 𝑚𝑎𝑥𝜔 𝑊(𝑚, 𝜔)]

(35)

Amplituda signálu 𝑟(𝑡) je rovna hodnotám okamžitých frekvencí s nejvyšší energií pro každý časový
okamžik ve frekvenční doméně. Dále se používá filtrace v podobě pásmové propusti pro izolaci
srdečního tepu. Vzhledem k předpokladu, že se sledují osoby během odpočinku, dá se předpokládat
srdeční rytmus od 40 do 160 FBG. Proto je signál 𝑟(𝑡) filtrován pomocí Butterworth pásmové
propusti druhého řádu, kde je spodní mez frekvence nastavena na 0.65 Hz a horní na 2,67 Hz. Časové
okamžiky lokálních maxim ve filtrovaném signálu 𝑟(𝑡) reprezentují jednotlivá srdeční stlačení. [17]
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7 Měření a zpracování dat z Braggovy optické mřížky
Základní životní funkce pacientů je také možné měřit sondou složenou ze dvou Braggovych mřížek
(FBG) uložených do polydimethylsiloxan polymeru (dále jen PDMS). Materiál je ideální díky své
odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, radiaci a UV záření a také netečnosti k lidské pokožce,
mechanickým a tepelným změnám. Senzorický systém založený na FBG je schopen monitorovat až
128 pacientů jedním optickým vláknem. Neinvazivně je možnost snímat pacientovu teplotu,
frekvenci dechu a tepu.

7.1

Braggova optická mřížka

Podobně jako u OI je FBG založena na periodické změně indexu lomu v jádře optického vlákna. Po
zavedení širokospektrálního světla z SLED (širokospektrální zdroj optického záření) do optického
vlákna s FBG, odrazí se velmi malá spektrální část a zbylé vlnové délky strukturou procházejí bez
utlumení.
Vlnová délka odraženého spektra se nazývá Braggovská vlnová délka (dále jen BVD), která je dána
vztahem[47]:
𝜆𝐵 = 2neff Λ

(36)

Kde neff je efektivní index lomu optického vlákna Braggovy mřížky a Δ je perioda změn indexu
lomu v jádře optického vlákna. Pro jednovidové optické vlákno se skokovou změnou indexu lomu
lze aproximovat efektivní index lomu vztahem[47]:

neff

λ2
≅ √n2 + 2 2 (1.1428V − 0.996)2
4π d

(37)

Kde n2 je index lomu pláště, λ je vlnová délka procházejícího světla, d je průměr jádra a V je
normalizovaná frekvence, kterou je možno zapsat také jako

V=

2π
r√n12 − n22
λ

(38)

Kde n2 je index lomu jádra optického vlákna. BVD závisí na periodické změně indexu lomu a
efektivním indexu lomu. Působení vnějších vlivů (teplota, deformace) lineárně ovlivňuje oba indexy
lomu a v důsledku i posun BVD. Proto jsou používány optická vlákna s FBG, které je možno
aplikovat jako senzory deformace a teploty a dalších parametrů. Tato senzitivita BVD je dána
vztahem[47, 48]:
Δ𝜆
= 𝑘𝜀 + (𝛼Λ + αn )Δ𝑇
𝜆0

(39)

Kde αΔ je koeficient teplotní roztažnosti, ε představuje působící deformaci, ΔT je změna teplotyi, αn
je teplotně-elastický koeficient a ΔT je změna teploty a k jako deformační koeficient je dán vztahem:
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𝑘 = 1 – 𝑝𝑒

(40)

Kde pe je foto-elastický koeficient.
V křemenném optickm vlákně se pro popis Braggovské mřížky využívá normalizovaný deformační
koeficient:
1 Δ𝜆𝐵
= 0,78.10−6 𝜇𝜀 −1
𝜆𝐵 Δε

(41)

A normalizovaný teplotní koeficient:
1 Δ𝜆𝐵
= 6,678.10−6 °𝐶 −1
𝜆𝐵 ΔT

(42)

Kde λB je Braggovská vlnová délka, ΔλB je posun Braggovské vlnové délky, Δε je změna působící
deformace a ΔT je změna teploty. Braggovská mřížka na Braggovské vlnové délce 1550 nm vykazuje
deformační citlivost 1.2 pm/µstrain a teplotní citlivost 10.3 pm/°C.[47,48]
Foto-elastický koeficient je možno definovat vztahem:

𝑝𝑒 =

2
𝑛𝑒𝑓𝑓

2

[𝑝12 − 𝑣(𝑝11 + 𝑝12 )]

(43)

Kde v je tzv. Poissonův poměr a p11, p22 jsou prvky optického tenzoru.
Díky multiplexí technice je možné jednobodové sezory FBG pospojovat k sobě do tzv. více
bodového senzorického měření. Nejrozšířenější metodou výše zmíněného spojení je vlnový
multiplex (dále jen VM), který umožnuje spektrální oddělení jednotlivých FBG. Měřená veličina se
pakurčuje ze změny posunu vlnové délky zatěžované. Je nezbytné zamezit překrytí nejbližších
spekter u VM. V rámci vlnového multiplexu je nutné zamezit překrytí sousedních spekter. Z toho
důvodu se pro každý FBG senzor7 přiřazuje určitá velikost měřícího okna, jehož velikost se udává
citlivostním koeficientem a předpokládaným maximálním zatížením měřené veličiny. [47]

7.2

Měření s FBG

Optovláknové FBG jsou senzitivní na změnu napětí a teploty a díky těmto vlasnostem je možné
využití při temodilučním srdečním monitoringu a také měření teploty pacienta. Polymer PDMS je
zvolen především pro jeho teplotní citlivost, díky které se navýší také teplotní senzitivita senzoru
z 10.1 pm/°C na hodnotu 39.44 pm/°C.
Vlastní meření pracuje s principem snímání rozdílu šířky hrudního koše pacienta během dýchání. Na
FBG se přenáší dielektricky8 díky elastickému pásu připevněnéo okolo pacienta. Pak pomocí

7

FBG senzor – Fiber Bragg Gratting

8

Dielektrický – elektricky nevodivě
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spektrálního vyhodnocení signálů, jsme schopni zjistit teplotu a frekvenci dechu a tepu. Samotný
měřící systém se skládá z širokospekrálního zdroje optického záření9, dále už jen SLED. Který má
šířku spektra 1510 až 1590 nm. Návrh tohoto meřícího systému viz Obr. 7.21. Je zde použit
čtyřkanálový optický switch10, který přepíná vstupní záření z SLED mezi kanály a proto je možné
zvýšit kapacitu senzorů až na čtyřnásobek. Jeden měřící kanál je schopen pojmout až 32 měřících
sond a každá sonda má měřící okno s šířkou spektra 2.5 nm. Do zmíněného switche vede výstupní
záření z SLED přes cirkulátor. A ty jsou dále vedeny do optického spektrálního analyzátoru11, dále
jen OSA. Dále je použita eletronická kontrolní jednotka k řízení jednotlivých optických prvků, jako
například úprova citlivosti OSA, přepínání switche nebo úprava výkonu SLED. Signál je zpracován
digitálně pomocí Digital Signal Processing DSP.

Obr. 7.21 Měřící schéma s FBG.

Pro meření dechové frekvence pomocí měřícího systému a sondy je nutné zvolit správnou
vzorkovací frekvenci a aplikovat Fourierovu transformaci12 (FFT). Měření tepové frekvence je
zapotřebí získaný signál zpracovat filtrem pásmové propusti s mezními frekvencemi od 1 do 5 Hz.
Meření tělesné teploty je možné provést za pomocí dvou Braggovských mřížek, protože FBG je

9

Širokospektrální zdroj záření (SLED) – (Superluminiscent Light Emitting Diodes) polovodičové světelné
zdroje, které spojují nejlepší vlastnosti LED zdrojů a polovodičových laserů
Switch - (česky přepínač) je v informatice aktivní prvek v počítačové síti, který propojuje jednotlivé prvky
do hvězdicové topologie.
10

11

spektrální analyzátor - Umožňují analýzu signálu ve frekvenční oblasti

12

Fourierovu transformaci - je integrální transformace převádějící signál mezi časově a frekvenčně závislým
vyjádřením pomocí harmonických signálů. FFT transformace F(s) funkce s(t) je definována integrálním
+∞
vztahem 𝐹(𝑠) = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑖𝑠𝑡 𝑑𝑡
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citlivá jak na působení teploty, tak deformace současně. Pro měření teploty i deformace je tedy nutné
použít dvě mřížky s jinou teplotní a derformační citlivostí. Rozdílné citlivosti jsou v této měřící
sondě dány specifickým tvarem a formou zapouzdření. Pro vypočtení velikosti obou vlivů se použije
vztah: [47]
𝐾
Δ𝑇
( ) = 𝐷 ( 2𝜀
−𝐾2𝑇
Δε

−𝐾1𝜀 Δ𝜆𝐵1
)(
)
𝐾1𝑇
Δ𝜆𝐵2

(44)

Kde ΔT resp. Δε je změna teploty resp. deformace, Kε je deformační koeficient resp. teplotní
koeficient patřící první nebo druhé Braggovské mřížce a D je diskriminant, který musí být nenulový
a je dán vztahem:
𝐷=

1
.
𝐾1𝑇 𝐾2𝜀 − 𝐾2𝑇 𝐾1𝜀

(45)

Na základě tohoto matematického aparátu je možné z průběhu obou BVD určit velikost působící
deformace a teploty.
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8 Koncept snímání z pacienta
V dnešní době je pacient zahlcen vysokým množstvím senzorů a elektrod. Tyto metody jsou pro
pacienta nepříjemné a rušivé, jako je velké množství nalepených elektrod přímo na pokožku pacienta.
Při použití OI jsme schopni detekovat činnost srdce bez použití přímého kontaktu mezi snímačem a
tělem člověka. Optické interferometry jsou schopny přijímat signály generované tělem pacienta přes
vysílací médium, které je v přímém kontaktu s osobou, např. lůžko nebo oblečení. Srdeční tep je tak
možné detekovat nepřímo a zcela nenápadným způsobem.
Provedení je možné dvěma optickými vlákny, které jsou svázány k sobě. Jedno je vystaveno vnějším
vlivům a druhé je proti nim chráněno tzv. referenční. Optické vlákno je vloženo pod matraci lůžka
s pacientem. Pacientův tep, dýchání a pohyb nepřímo ovlivňují optické vlákno a dochází k měření.
Jednotlivé sledované parametry je od sebe možné vyfiltrovat z důvodu různého frekvenčního spektra
těchto signálů, takže z jednoho signálu je možnost zjistit jak tep, dech i pohybovou aktivitu.
Pro tuto koncepci měření zavedeme pojem inteligentní lůžko (IL) jakožto celek včetně umístění
všech optických referenčních i snímacích vláken. Toto IL je znázorněno na Obr. 8.22 s použitím na
pacientovi. Měření srdeční frekvence pomocí IL se ověřuje použitím EKG. Pro tyto účely se používá
EKG snímané ze všech čtyř končetin pacienta a dále se v každém okamžiku porovnává s hodnotami
naměřenými pomocí optického interferometru umístěného pod pacientem v matraci IL.
Při použití senzoru FBG je možnost připojit více IL na jeden měřící systém a výrazně tak snížit
náklady na tento monitorovací systém.

Obr. 8.22 Schéma snímání pacienta.
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8.1 Možnost snímání základních životních funkcí v magnetické rezonanci
Optická vlákna, ať už jde o optický interferometr nebo Braggovu optickou mřížku obsahuje pouze
inertní materiály vůči vlivu magnetické rezonance (dále jen MRI). A zároveň není měření optickými
vláky ovlivněno silným magnetickým polem, které probíhá tělem pacienta při samotném
zobrazovacím vyšetření. Uvažování o monitoringu za probíhajícího vyšetření je z důvodu
nevědomosti o pacientově stavu. Vyšetření MRI, které jsem si sama vyzkoušela, probíhá ve velice
úzkém a tmavém tunelu dlouhou dobu. Pro pacienty s klaustrofobií nebo pro malé děti může být toto
vyšetření velice nepříjemné, i když jde o skoro ojedinělou metodu z pohledu nepoužití nebezpečného
záření. U vyšetření má na sobě pacient sluchátka, kterými poslouchá hudbu pro přehlušení velkého
hluku z MRI. Také je v MRI umístěn mikrofon, který ale reaguje pouze na spuštění ze strany lékaře.
Jediná možnost komunikace s lékařem ze strany pacienta je tlačítko alarmu, který pacient dostane do
rukou a celou dobu ho drží. Proto je možné, že pacient při zobrazování omdlí nebo dokonce umře a
lékař se o tom dozví až po dokončení vyšetření, kdy už není velká šance na pacientovu záchranu.
Z toho důvodu je vhodné monitorovat základní životní funkce i při takto složitých podmínkách.
V současné době se problém monitorování v MRI řešen velmi nákladnými a složitými přístroji na
principu klasickým monitorů např. MEDRAD Versis MR monitoring system [56], které jsou
kompletně odolné magnetickému poli. Přístroj vypadá na první pohled obdobně jako klasický
monitor na každém ARO oddělení. Takže je lékař nucen sledovat monitor navíc, který je přes sklo
v jiné místnosti.

Obr. 8.23 Vlevo: příprava na MRI Vpravo: jednotlivé optické senzory na vyšetřované

Experiment náměru dat z optických senzorů při vyšetření pacienta pomocí magnetické rezonance,
proběhlo v areálu nemocnice Prostějov, kde se nachází budova magnetické rezonance společnosti
MEDIHOPE s.r.o. Celý experiment nám umožnil a zajistil pan MUDr. Evžen Vala, který prováděl
samotné vyšetření magnetickou rezonancí, konkrétně šlo o přístroj od firmy GE Medical Systems –
GE Signa Excite 1.5T.
Z tohoto experimentu bylo ověřeno, že silné magnetické pole, konkrétně 1,5T, nemá vliv na snímání
tepu a dechu pomocí optických vláken. Pro přehled jsou na ukázku uvedeny fotky z MRI na Obr.
8.23. V budoucnu by mohla být aplikace pro měření s optickými vlákny přímo součástí samotného
PC programu ovládající MRI.
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Dále bylo zjištěno, že senzor nejde vidět na snímku z MRI a neovlivňuje tak úsudek lékaře. Jde vidět
pouze lehce prohnutá kůže, když pacient na vlákně zataveném v inertním materiálu vůči pokožce
leží, viz Obr. 8.24. [35]

Obr. 8.24 Snímek z MRI.

Tento měřící experiment probíhal se třemi typy senzorů, které jsou popsány v kapitole - Použitá
optická vlákna. Náměry byly dva: první s optickými snímači na hrudi pacientky, druhý se snímači
pod pacientkou. Celý systém funguje tak, že se kabelky s optickými vlákny vyvedou již vytvořenými
malými tunely ve zdi mezi místností s MRI a řídící místností. Celá místnost s MRI je totiž tvořena
jako Faradayova klec, a je tedy nutné mít zavřené těsnící dveře, bez kterého se MRI nespustí. Další
informace o problematice monitoringu v MRI se dozvíte v [36], [37] a [38].
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9 Vyhodnocení měření z optických vláken
Díky algoritmům, které byly navrženy, jsme dnes schopni měřit tepovou frekvenci s více jak 90%
přesností, viz [XVI]. Vzhledem k tomu, že měření pomocí optických vláken spočívá v detekci
zvukových signálů ze srdečních chlopní, dochází fyziologicky ke zpoždění impulzu na OI za kmitem
R a to v případě první ozvy, kterou vzhledem k nižší variabilitě využíváme k měření častěji, činí 10
až 50ms. Tento zvukový signál pak trvá přibližně 100ms. Měření tepové frekvence vykazuje výrazné
změny mezi skupinami zdravých a pacienty léčenými pro srdeční arytmii, u těchto pacientu pak
příležitostně může docházet k selhání měření. Nicméně je možné OI využít k měření časových
rozdílů mezi jednotlivými údery srdce a variaci mezi těmito časy využít k detekci arytmií. K
posuzování arytmií stanovujeme indexy jako HRV (heart rate variability, variabilitu srdeční
frekvence) a SDNN(standard deviation of R-R, standartní odchylka mezi kmity R). Měření těchto
indexů, pak může mít široké uplatnění. Hlavním cílem je nyní využít tyto indexy, aby varovaly lékaře
v případě náhlé změny. Lékař po zhodnocení změn pak může využít všech dostupných metod,
především klasického EKG, k diagnostice případné arytmie. Přestože se ty indexy zdají být velmi
slibnými prediktory arytmií, je důležité mít na paměti, že intervaly R-R a SDNN jsou závislé na řadě
faktorů, jako jsou věk, hmotnost, kondice pacienta, ale také poloha ve které se pacient nachází. Tato
variabilita pak může mít vliv na vyhodnocení změn a může vést i k “falešným poplachům”, proto je
vždy nutné hodnocení lékaře. I přes tyto falešné poplachy se zdají být metody založené na měření
HRV a SDNN pomocí optických signálů spolehlivé a je předmětem dalšího zkoumání jak nastavit
algoritmy nejen pro vysílání varovných signálů, ale i možné přesnější identifikace konkrétních
arytmií. [16]

9.1 Statistické zpracování
Statistika je metoda analýzy dat, která nachází široké uplatnění v celé řadě odvětví. Její význam s
rozvojem výpočetní techniky a specializovaných software roste, což umožňuje urychlení a
zkvalitnění při sběru a přenosu dat a také při zpracování a ukládání informací. Role statistiky je
nezastupitelná, neboť nepřetržité vyhodnocování informací o celku i jeho částech dává důležité
informace použitelné pro další rozhodovací procesy použitelné v běžné práce vysokoškolského
pracovníka. Přiměřená znalost základních statistických pojmů pomáhá porozumět odborným
textům, kde je statistika v hojné míře obsažena. Aplikovat statistické metody a postupy znamená
zaznamenávat data o jevech a zpracovávat je, tj. třídit, vyhodnocovat a interpretovat. Statistika se tak
nachází v úzkém kontaktu s informačními technologie.

9.1.1 Princip testování hypotéz
Statistická hypotéza je předpoklad o hodnotě neznámého parametru nebo o zákonu rozdělení
sledované veličiny. Statistické hypotézy jsou tedy domněnky o populaci, jejichž pravdivost lze
ověřovat prostřednictvím statistických testů. Hypotézu, jejíž platnost ověřujeme, nazýváme
testovanou (nulovou) hypotézou a značíme ji H (H0). Proti testované hypotéze stanovíme alternativní
hypotézu A (H1), která hypotézu H popírá. Testování sledované hypotézy H proti alternativní
hypotéze A je postup, podle něhož na základě náhodného výběru rozhodneme mezi dvěma tvrzeními
– sledovanou hypotézou H a alternativní hypotézou A. Testové kritériem je statistika T (X), jejíž
rozdělení známe. Testy (výběrové statistiky) jsou náhodné veličiny (funkce náhodného výběru),
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pomocí kterých na základě výsledků z náhodného výběru rozhodneme, zda má být ověřovaná
hypotéza zamítnuta či nikoliv. Kritický obor W, je interval, který je ohraničený tzv. kritickými
hodnotami, což jsou kvantily rozdělení příslušného testového kritéria. Kritický obor W tvoří
doplněk k (1‐ ) intervalu spolehlivosti. Jestliže hodnota testové statistiky T (X)  W, potom
hypotézu H zamítáme. Výsledkem testování je buď zamítnutí hypotézy H ve prospěch alternativy
A či nezamítnutí hypotézy H. Skutečnost, že hypotézu H nezamítáme, neznamená, že naměřená data
tuto hypotézu potvrzují, ale pouze to, že ji nevyvracejí. Číslo  se nazývá hladina statistické
významnosti testu. Hladina statistické významnosti  tedy určuje pravděpodobnost, že testovací
charakteristika padne mimo obor přijetí. Obvykle nabývá hodnot od 0,001 do 0,5 v závislosti na
povaze zkoumaného problému (tedy nemusí to být jen hodnota 0,05, jak je v mnoha učebních textech
doporučováno). Testování hypotéz se provádí Shapiro-Wilkovým testem. Kde se podle výsledku
parametričnosti nebo neparametričnosti navazuje testy ANOVA nebo Kruskal-Walisův test.
Pro porovnání páru dat se používá párový znaménkový test. Pokud je splněn pouze předpoklad
spojitosti rozdělení veličiny Z i a nikoliv souměrnosti podle mediánu, použijeme test znaménkový.
Opět vyškrtneme pozorování, kdy Z i  0 a snížíme n . Označíme V počet případů, kdy X i  Yi .
Vypočteme testovou statistiku:

V
U

n 1

2 2
n
4

a H 0 zamítneme, jestliže U  u1 .
2

Tento test se v praxi používá pro výběry s rozsahem n  20 .
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10 Referenční měření základních životních funkcí pomocí EKG
Celé elektrické schéma EKG přístroje je zobrazeno na Obr. 10.27 až 10.29. Jako podklad pro
souměrné rozdělení napájecího napětí, dále jen symetrizátor, bylo použito zapojení od pana inženýra
Klinkovského (obr. č. 27). Dále bylo použito a patřičně upraven zbývající část zmíněného zapojení,
který má funkci předzesilovače a 50 Hz zádrž a výsledný výstup byl zesílen pomocí děliče na obrázku
č. 22.
Pro Symetrizátor je použit integrovaný obvod TL062 s dvěma operačními zesilovači. Pro
předzesilovač a zádrž je použit integrovaný obvod TLC274 v pouzdře se čtyřmi operačními
zesilovači a v poslední řadě je použit jako operační zesilovač integrační obvod TLC272. Jak jsou
jednotlivé bloky, je uvedeno níže na Obr. 10.25.

Obr. 10.25 Schéma EKG.

10.1 Symetrizátor
Pro napájení EKG byl zvolen akumulátor s napětím 12V. Symetrizátor, nebo také symetrický zdroj
vytváří z napětí 12 V napětí +6V a -6V vůči zemi. To znamená, že mezi +6V a -6V je naměřeno 12V.
Symetrizátor se skládá z integrovaného obvodu TL062, který v sobě obsahuje dva operační
zesilovače, typ pouzdra DIP8, složený ze dvou obvodů (dva nízko příkonové OZ, obsahují
tranzistory typu JFET, tedy unipolární, řízené napětím). Pro toto zapojení se využívá pouze jednoho.
Schottkyho dioda D1, typ BAT46 spolu s kondenzátorem C1 fungují jako indikátor napájení. Odpory
R1 a R2 tvoří napěťový dělič, mezi nimi (na neinvertujícím vstupu operačního zesilovače A1) tedy
dostaneme nulové napětí. Je však důležité, aby měly oba rezistory stejnou hodnotu (10 kΩ). Jelikož
je neinvertující vstup operačního zesilovače A1 propojen s výstupem, jedná se o napěťový sledovač
a zesílení bude rovno 1. Schéma je uvedeno na Obr. 10.26.
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Obr. 10.26 Elektrické schéma symetrického zdroje.

10.2 Předzesilovač a zádrž
Zapojení vychází z Einthovenova trojúhelníku, u kterého potřebujeme RA (pravá ruka), LA (levá
ruka) a RL (pravá noha), kde nezáleží na tom, jestli zvolíme pravou nebo levou nohu. Rezistory Rra
a Rla slouží k ochraně pacienta, proto mají velice vysoké hodnoty odporu. Mají funkci absorpce
všech proudů, čímž se snižují unikající proudy do pacienta. Pro tuto část obvodu je použit logický
obvod TLC274 má v obě čtyři operační zesilovače. Dva z nich se používají pro zesílení signálů
z pravé a levé ruky v poměru z odporů R1 a R2. Po zesílení signálů se signály přivedou na diferenční
zesilovač. Ten vezme oba signály a odečte je, což v důsledku zbaví signál nežádoucího šumu a
získání vysoké hodnoty CMRR (Common-mode rejection ratio). To vysvětluje, proč může mít EKG
signál kladné i záporné hodnoty. Elektrické schéma je uvedeno na Obr. 10.27.
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Obr. 10.27 Elektrické schéma předzesilovače a zádrže.

Výstup, v tomto případě značený OUT, na obrázku č. 28, má hodnotu amplitudy přibližně +100mV
až -100mV.

10.3 Zesilovač
Z výstupu předešlého zapojení navazuje poslední operační zesilovač typu TLC272. Takto upravený
obvod zesílí předešlý výstup zhruba na +500mV až – 500mV. Elektrické schéma je uvedeno na Obr.
10.28.

Obr. 10.28 Elektrické schéma zesilovače.
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10.4 Ukázka zhotoveného HW
Na Obr. 10.29 je ukázka krabičky prvního EKG, která byla zhotovena z plechu, na který byla
přilepena stínicí páska, z důvodu snahy odstínit část okolního rušení. Pro vstup napájecího napětí
jsou použity konektory na banánky. Napájení je vyřešeno paralelním zapojením dvou 12V baterek,
aby se předešlo možnosti unikajících proudů ze sítě a také rušení signálu síťovým brumem. Pro
připojení EKG elektrod slouží další 3 banánky na straně krabičky, které slouží pro levou a pravou
horní končetinu a levou nebo pravou spodní končetinu. Na poslední využité straně je BNC konektor
pro výstup z EKG.

Obr. 10.29 Stíněná krabička.

Na Obr. 10.30 je vidět už zcela zhotovené EKG v krabičce. EKG je pájeno na univerzální pájecí
desce a jsou použity vývodové součástky, viz schéma na Obr. 10.21 až 10.23.

Obr. 10.30 EKG
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11 Použitá optická vlákna
Pro naměření reálných dat v reálném čase se použila různá optická měření: pomocí optického
interferometru a pomocí FBG. V případě FBG se použili dva typy, které se dále budou označovat
jako FGBT a FGBS z důvodu přehlednosti. Rozdíly ve vláknové technice jsou uvedeny níže.

11.1 Optický interferometr
Jde o dvousvazkový Mach-Zhenderův interferometr DFB laserovým zdrojem záření s vlnovou
délkou 1540 nm. Na Obr. 11.32 je vyfocena vpravo použitá sonda, kde jsou referenční i měřící vlákno
smotáno do smyčky a zataveno do inertního materiálu vůči pokožce pro lepší manipulaci a ochranu
těchto vláken. Toto ochranné zatavení bohužel snižuje samotnou citlivost optických vláken. Dále je
z měřící cívky/smyčky přiveden signál na fotodetektory, kde se signál přemění na napětí a je
zpracován použitím měřící karty od National Instruments. Celé zapojení je znázorněno jak
schematicky na Obr. 11.31, tak fotograficky na Obr. 11.32.

Obr. 11.31 Schéma Optického interferometru.

Obr. 11.32 Měřící systém OI.
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11.2 FBGT
Použitý zdroj pro toho měření je nekoherentní záření LED. Fyzikální princip luminiscenční diody
LED je založen na rekombinaci, tzn. rekombinuje-li elektron s dírou, odevzdává energii zhruba
rovnou šířce zakázaného pásu. Dále je v zapojení cirkulátor, který vyřazuje a vkládá vlnové délky
jak z vlákna, tak do vlákna, podle toho která vlnová délka se vrátí od Braggovy mřížky. Dále je tato
vlnová délka zachycena fotodetektorem a dále podobně jako u optického interferometru zpracována
měřící kartou od National Instruments (dále jen NI). Vše je schematicky znázorněno na Obr. 11.33
vlevo. Samotný senzor s FBG je na Obr. 11.33 vpravo zatavený opět do inertního materiálu vůči
lidské pokožce.

Obr. 11.33 Schéma FBG, FBG senzor.

Mřížka je zkonstruována opakovanými změnami indexu lomu jádra vlákna. Princip je velmi podobný
soustavě dielektrických filtrů. K odrazu vstupní vlny od mřížky dojde tehdy, pokud je její vlnová
délka přibližně rovna Braggově rezonanční vlnové délce. Pokud tato podmínka není splněna, optická
vlna projde mřížkou. Braggova mřížka je realizována osvitem vlákna s fotocitlivým jádrem přes
masku. Důsledkem je vyzařování frekvenčních pásem do různých směrů a pro zachycení je nutné
správné situování detektorů tak, aby na ně dopadal signál o správné nosné frekvenci.

11.3 FBGS
Druhá použitá Braggova vláknová mřížka se liší od předchozí hlavně interogátorem, což je systém,
který ukrývá zdroj, detektor i cirkulátor na jednom místě, obdobně jak je zobrazeno na Obr. 11.35
vlevo. Opět je použit luminiscenční LED zdroj. FBG je z oxidu křemičitého SiO2 dopovaného
germaniem. Braggova vlnová délka je 1554 nm s odrazivostí 95%. Senzor FBG je vyfotografován
na Obr. 11.35 vpravo. U tohoto senzoru je vrstva inertního materiálu zhruba 2x tenčí než
v předchozím případě, měla by tak být tato mřížka poněkud senzitivnější než předchozí.
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Obr. 11.34Schéma a senzor FBGS
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12 Měření dat
Veškerá data použitá v této práci se měřila dohromady včetně referenčního EKG. Záznamy byly
naměřeny na pacientovi mužského pohlaví, který se řadí do věkového rozmezí 25 až 30 let, viditelně
zdravý, neobézní a spolupracující.
Tyto podmínky se dají považovat za ideální, jak z hlediska stálého okolního prostředí, bez hluku, tak
i ze strany nepohybujícího se pacienta. Na výsledných datech jde u optického interferometru vidět
nestálost teploty senzoru, přiloženém na hrudníku pacienta. Senzor byl oteplován o lidskou pokožku,
avšak pro měření ani následné zpracování dat to komplikace nebyla.
Samotné měření trvalo zhruba 160s, kdy jako synchronizace se použilo mechanického mírného úderu
do senzorů. Na datech, která jsou blíže popsány v následující kapitole, je pak vidět velký
synchronizační pík. Veškeré optické senzory byly umístěny v horní části hrudníku, viz Obr. 12.36.
Optický interferometr byl umístěn volně, bez jakékoliv pomoci na hrudní kosti, mezi snímacími EKG
elektrodami RA a LA. Braggovy vláknové mřížky byly umístěny vedle sebe pod stahovacím pásem,
který se nacházel v úrovni bradavek pacienta. Pás byl poměrně hodně utáhnut z důvodu přilínavosti
senzorů.
Již výše zmíněné elektrody EKG, byly použity nalepovací pro lepší demonstraci. EKG, kterým byla
data naměřena je popsáno v kapitole 10. Dále je EKG zapojeno přes BNC konektory do měřící karty
6216 od National Instruments a pomocí vývojového prostředí LabVIEW uloženo ve formátu .lmv.
Data z optických senzorů byla získána viz. Kapitola a uložena ve formátu TDMS pro OI a FBGT a
.csv pro FBGS.

Obr. 12.35 Vlevo: Schéma umístění senzorů, Vpravo: reálné umístění senzorů
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13 Zpracování dat
Po naměření veškerých dat se dále zpracovala ve vývojovém prostředí LabVIEW verze 2014 (32bit). Zpracování je podrobně popsáno v této kapitole, náhled grafického kódu je uveden až v kapitole
následující. Výsledně zpracovaná data jsou opět uloženy a zpracovány do grafu ve vývojovém
prostředí Matlab 2015a. Podrobná analýza výsledných dat je uvedena zvlášť v Kap. 14, a dále je také
zpracována statistika v Kap. 15.

13.1 EKG
Po načtení signálu ze souboru uloženého ve formátu .csv, byla data zpracována ve vývojovém
prostředí LabVIEW, kde byla také vykreslena do grafu. Tyto data, která je vidět na Obr. 13.36, nejsou
nijak zpracována a i přes to jde rozeznat QRS komplex a vlnu T. Dále je uvedeno jejich frekvenční
spektrum, viz Obr. 13.37. Na samotném spektru je vidět jeho rozložení, které se pohybuje zhruba do
20Hz. Poté následuje viditelná amplituda na 50Hz, což je síťový brum. Jeho harmonické frekvence
jsou poté i na 100 a 150Hz.

Obr. 13.36 Nefiltrovaná EKG data.

Obr. 13.37 Spektrum nefiltrovaných EKG dat.
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Další graf na Obr. 13.38 vykresluje již zpracovaná data po použití IIR filtru dolní propust s hranicí
50 Hz. Konkrétně jde o inverzní Čebyševův filtr třetího řádu. Opět je vykresleno frekvenční
spektrum, které je uvedeno pod Obr. 13.39.

Obr. 13.38 Filtrovaná EKG data.

Obr. 13.39 Frekvenční spektrum filtrovaného EKG.

13.2 Optický interferometr
Výstup z optického interferometru je zapojen do měřící karty od NI, která ukládá data do TDMS
formátu. Z tohoto formátu se data jednoduše načítají pomocí funkce ve vývojovém prostředí
LabVIEW, takto jsou data zobrazena na Obr. 13.40 v podobě grafu. Dále je nutnost data převzorkovat
na nižší frekvenci. Dělícím faktorem nejlepším pro následné zpracování jsem shledala číslo 5. Data
byla původně vzorkována 20kHz, což je pro účely zpracování dost náročné na výpočetní nároky
počítače.
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Obr. 13.40 Nefiltrovaná data Optický interferometr.

Na již zmíněném grafu je vidět, určitou změnu sklonu signálu. To je způsobeno změnou teploty
samotného senzoru. Průběh signálu z interferometru vypadá zarušeně z důvodu nasuperponované
tepové aktivity na aktivitě dechové. Pro odstranění sklonu se použil filtr horní propusti s hodnotou
0,1Hz. Konkrétně byl použit Butterworthův filtr pátého řádu. Výsledek použitého filtru je na Obr.
13.42. Pro ukázku se vykreslilo pouze 20s signálu, na kterém je čtyři celé nádechy a také již zmíněný
tep značený zkratkou HR (heart rate). Na začátku tohoto signálu je synchronizační impuls značená
jako SP, který je ve všech záznamech senzorů.

Obr. 13.41 Data z optického interferometru po odstranění sklonu.

Jako další filtr pro zpracování dat byl opět použit Butterworth filtr (dále jen BW) pátého řádu typu
dolní propust s hodnotou 0.8 Hz. Na Obr. 13.42 a 13.43 je uveden graf změny signálu po použití
zmíněného filtru a jeho spektrum. Na frekvenčním spektru jde vidět, že nejvíce se frekvence dat z OI
pohybují okolo 1 a 4 Hz a dále pak mezi 6 a 7 Hz. U frekvencí nad 14 Hz se může zdát, že už jde
pouze o šum. Po dalším zpracování se je toto tvrzení nepravdivé.
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Obr. 13.42 Filtr horní propust 0,8 Hz na datech z OI.

U použití takového filtru, kdy se ztratí jenom velmi malá část spektra se zdá, že signál nenese žádné
specifické informace. Po bližším zkoumání lze ale najít určité prvky, které se nápadně podobají grafu
balistokardiografie. Pro přehled jsou zajímavé úseky v grafu vyznačeny.

Obr. 13.43 Frekvenční spektrum Horní propusti na datech OI.

Jak již bylo zmíněno, po dalším zpracování, tentokrát BW filtr desátého řádu. Použit jako pásmová
propust po frekvence 20 až 100 Hz. Tyto hodnoty frekvence byly stanoveny empiricky. Korelují s
frekvenčním spektrem fonokardiografickému signálu první a druhé ozvy srdeční, tak jak je popsáno
v Kap. 4.
Na Obr. 13.44 a Obr. 13.45 je náhled grafů po tomto zpracování. Kdy na prvním jde vidět prvních
deset vteřin se zaznačenými hodnotami srdeční aktivity pro jeden tep (HR) a také první a druhá ozva
srdeční (S1 a S2). Na tomto grafu je možné vidět část, kdy má S2 podobně velkou amplitudu jako
S1. Z tohoto důvodu dochází k nedokonalé softwarové detekci tepové frekvence. Na Obr. 13.45 je
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frekvenční spektrum tohoto signálu, kde jsou přibližně vyznačeny spektra pro jednotlivé srdeční
ozvy.

Obr. 13.44 Filtr typu pásmová propust 20-100Hz na datech z OI.

Obr. 13.45 Frekvenční charakteristika pásmové propusti OI.

Pro názornost jsou uvedeny signály z prvního i druhého zpracování v krátkém časovém úseku deseti
vteřin, bez počátečního impulsu. Toto porovnání je na Obr. 13.46. Také je zde lépe vidět druhá filtrace
signálu. Při bližším zkoumání lze spatřit dvě periodicky se opakující vlny. První je větší než druhá,
a jde o podobné signály jako je S1 a S2 u fonokardiografu.
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Obr. 13.46 Porovnání obou použitých filtrů na datech z OI.

Dále je uveden Obr. 13.47, na němž je graf porovnávající vyfiltrovaná data pomocí pásmové propusti
optického interferometru a EKG. Z grafu jde vidět, že signál OI ve velké míře odpovídá signálu
EKG. Lze proto usuzovat, že malé rozdíly mezi grafy závislosti tepové frekvence na čase u OI a
EKG se liší z důvodu nedokonalého detekování v rámci softwarové aplikace. Tento problém bude
nadále diskutován v následující kapitole.

Obr. 13.47 Porovnání dat z OI a EKG.

13.3 FGBT
Data z výstupu Braggovy mřížky byla zpracována obdobným způsobem jako data z optického
interferometru. Také byla ve formátu TDMS a se stejnou vzorkovací frekvenci byla opět
převzorkována. Takto upravená data jsou zobrazeny na Obr. 13.48, kde je patrná dechová aktivita.
Každý samostatný vrchol znamená maximální nádech pacienta a následný sestup je postupné
vydechování. Na rozdíl od optického interferometru je vláknová Braggova mřížka méně citlivá, proto
je vhodnější pro náměry dechové aktivity.

63

Obr. 13.48 Nefiltrovaná data FGBT.

Při použití filtru typu horní propust s hodnotou 0,7 Hz, což je mez, pod kterou leží dechová frekvence
pacienta, je výsledným signálem časový průběh, který je na Obr. 13.49. Jde o velice nepravidelný
signál, u kterého každý jednotlivý vrchol znamená jednu tepovou aktivitu. Ovšem vrcholy je možné
velice složitě detekovat, vzhledem k jejich nepravidelné velikosti amplitudy. Na začátku signálu,
okolo první sekundy, je opět vidět synchronizační pulz (SP). Frekvenční spektrum tohoto signálu je
zobrazeno na Obr. 13.50. Jde vidět, že frekvence se pohybují nejvíce okolo 1 až 2 Hz, což odpovídá
tepové frekvenci.

Obr. 13.49 Data z FGBT po použití filtru typu horní propust.
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Obr. 13.50 Frekvenční spektrum po filtru typu horní propust na datech FGBT.

Pro další zpracování bylo použito filtru typu pásmová propust s hranicí od 20 do 100 Hz. Stejně jako
u optického interferometru byl v tomto bodě zpracování použit BW filtr 10. řádu. Na Obr. 13.51 jde
v grafu vidět výsledek tohoto zpracování. Opět je v první vteřině synchronizační impuls, dále jsou
nápadné periodicky se opakující zákmity.

Obr. 13.51 Data z FGBT po použití filtru typu pásmová propust na frekvencích 20 až 100 Hz.

Frekvenční spektrum výše popsaného signálu je uvedeno na Obr. 13.52. Lze vidět velkou podobnost
mezi tímto spektrem a odpovídajícím frekvenčním spektrem optického interferometru.
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Obr. 13.52 Frekvenční spektrum filtrovaných dat pomocí pásmové propusti na datech FGBT.

Větší přiblížení signálu bez počátečního pulsu je na Obr. 13.53. Na tomto grafu je opět patrné první
větší odezva srdeční S1 a poté následuje menší S2. Také nastává změna velikosti maximální
amplitudy z důvodu neřešené kompenzace nádechů pacienta. Při porovnání ze signálem z optického
interferometru je patrné, že amplituda S2 je menší než u OI a je jen malá pravděpodobnost, že by se
S1 a S2 vzájemně amplitudově vyrovnaly. Z tohoto důvodu je senzor FBGT nejspolehlivější pro
detekci tepové frekvence, což je uvedeno v Kap. 14 a Kap. 15.

Obr. 13.53 Tepová frekvence FBGT.

13.4 FBGS
Předchozí data (OI, FBGT) byla zpracována pomocí karty od NI, byla také vzorkována 20 kHz, a
proto se použilo faktoru zmenšování dat. Pro data z FBGS, která byla zpracována jiným způsobem a
vzorkována 300 Hz, nebylo potřeba použít žádnou zmenšovací funkci. Na Obr. 13.54 je vidět signál,
který není nijak upravený. Je to dechová aktivita s hladkým průběhem. Lze usoudit, že menší
vzorkovací frekvence nemá vliv na signál dechové aktivity člověka. Frekvenční spektrum tohoto
signálu je zobrazeno na Obr. 13.55.
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Obr. 13.54 Nefiltrovaná data z FBGS.

Obr. 13.55 Frekvenční spektrum nefiltrovaných dat FBGS.

Další zpracování je obdobné jako u FBGT, je použit BW filtr pátého řádu nakonfigurován jako horní
propust s mezní frekvencí 0.7 Hz. Výsledek filtrování je na Obr. 13.56. Na začátku je opět vidět
synchronizační pulz, dále následuje vlnkovitý průběh, který může značit tepovou frekvenci.

Obr. 13.56 FBGS po filtraci signálu.

67

Posledním použitým filtrem byl BW filtr desátého řádu jako pásmová propust s frekvenčním
rozmezím 20 až 100 Hz. Zobrazení signálu se synchronizačním pulzem je opět vidět na Obr. 13.57.
Na rozdíl od předchozích případů už není jednoznačně dáno, kde začíná S1 a kde S2. Také je větší
rozdíl ve změně těchto amplitud v průběhu signálu. Občas je i S1 větší než S2. Celkově je i měně
zákmitů na jednotlivé srdeční ozvy. V naznačeném úseku P je vidět, že S2 značně převyšuje S1. Dále
je taky naznačen bod D. Z tomto úseku nelze poznat, o jakou srdeční aktivitu se jedná. Frekvenční
spektrum takto filtrovaného signálu je obdobné předchozím případům. To je zobrazeno na Obr.
13.58.

Obr. 13.57 Filtrovaný FBGS signál typem pásmová propust.

Obr. 13.58 Frekvenční spektrum FBGS signálu
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14 Analýza zpracovaných dat
Analýza zpracovaných dat se provedla třemi různými způsoby. Jako první se ve vývojovém prostředí
LabVIEW udělal detektor maxim, kdy se následně detekované hodnoty uložily v časovém průběhu
do grafu, byl tak zjištěn průběh momentální tepové frekvence. Na Obr. 14.59 je vidět porovnání mezi
referenčním měření, což je vrchní graf s modrým průběhem a pod ním následuje červený FBGS,
černý FBGT a nakonec růžový optický interferometr. Podle referenčního EKG se tepová frekvence
pohybuje v rozmezí od 66 bpm do 76 bpm. U optického interferometru se hodnoty tepové frekvence
výrazně mění od 55 bpm až do 115 bpm, ovšem průměrná hodnota by byla dost podobná té u EKG.
Jako rozdíl těchto dvou měření může být fakt, že optický interferometr je velice jemné měření a může
být více náchylné na okolní vlivy. U FBGT jsou hodnoty tepové frekvence od 62 do 83, což nejvíce
odpovídá referenčnímu měření. Problém v tuto chvíli nastává u FBGS, která má detekovanou
tepovou frekvenci v rozmezí od 55 do 102 a průměrná tepová frekvence je přibližně obdobná jako u
ostatních měření. Z velké části bude rozdíl mezi referenčním měření EKG a optickými vlákny,
v softwarové detekci, protože velikosti amplitud u dat z optických vláken se liší v závislosti na míře
nadechnutí pacienta. A proto jak se velikosti amplitud liší, není detekce pomocí maxim zcela
korektní. Pro další aplikace by bylo vhodné mít problém z dýcháním pacienta vyřešen vhodnou
matematickou aproximací.

Obr. 14.59 Jednotlivé tepové frekvence všech použitých senzorů.

Dalším uvedeným grafem v této kapitole je obdobný graf Obr. 14.59, u kterého jsou použity data
podle klouzavých průměrů tří hodnot. To znamená, že se např. z první tři tepové frekvence sečetly a
vydělili třemi a výsledkem byla průměrná hodnota. Výsledky tohoto zpracování jsou uvedeny v grafu
na Obr. 14.60. Jak lze vidět, referenční EKG signál, který je zobrazen tlustší modrou čárou je
v souladu s průběhem signálu barvy černé, což je náměr z FBGT. I po vypočtení klouzavých průměrů
se nezdařilo eliminovat v ostatních signálech velké rozdíly amplitudy, jak lze vidět na růžovém a
červeném průběhu. Po pokusu vytvořit klouzavý průměr pěti hodnot, se rozdíly amplitudy nezměnily
natolik, aby byl výsledek odlišný od tohoto.
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Obr. 14.60 Klouzavé průměry deseti hodnot všech senzorů

Pro poslední analytické srovnání je použit Bland-Altman graf, který slouží k posouzení vždy dvou
signálů. První je v tomto případě referenční EKG průběh a druhým je jedno z optických senzorů.
Bland-Altman slouží k porovnání, z hlediska korelace mezi těmito daty. Podle Obr. 14.61, na kterém
je graf zobrazen, lze usuzovat, že opět nejvíce korelují dat FBGT, u nichž průměrová čára přesně
prochází nulu, a data jsou v blízkosti kolem ní. U optického interferometru je korelace vůči referenci
mírně posunutá pod nulu, přibližně prochází v místě -2, a data jsou poměrně rozdílně rozesety dál od
hlavní čáry. Nejhorší výsledek má opět FBGS, kdy průměrová čára je na hranici přibližně -6, a data
jsou z větší části pod touto hlavní čárou.

Obr. 14.61 Bland-Altman graf

Pro přesné statistické zpracování výsledných dat se použilo statistických metod, které jsou popsány
v následující kapitole.
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15 Statistické zpracování dat
Statistické zpracování bylo provedeno ve statistickém programu RKword, kdy veškeré postupy a
výsledky jsou uvedeny níže. Zaznamenaná data tepové frekvence u čtyř senzorů základních životních
funkcí byla nejprve statisticky vyhodnocena explorační analýzou spolu s krabicovým grafem a
následně se pomocí statistické indukce se testovalo, zda existuje statisticky významný rozdíl hodnot
mezi jednotlivými daty z každého senzoru.

15.1 Explorační analýza
V rámci explorační analýzy jsou uvedeny v Tab. 15.2 výběrové charakteristiky všech tepových
frekvencí v čase. Kde jsou uvedeny základní hodnoty jako minimum, maximum, dolní a horní
kvartil, průměr, medián atd. Dále je uvedena grafická reprezentace datových souborů v podobě
vícenásobného krabicového grafu, které byly upraveny tak, aby měly co nejlepší vypovídající
hodnotu.
Tab. 15.2 Explorační analýza jednotlivých výběrů.

Typ senzoru

EKG

FBGT

OI

FBGS

minimum

66.53

61.45

50.33

43.22

dolní kvartil

70.45

70.21

69.04

68.60

průměr

71.87

72.07

72.20

74.20

medián

71.89

72.03

71.57

73.22

horní kvartil

73.35

73.67

75.20

80.21

maximum

75.98

84.33

115.50

103.83

sm. odchylka

2.24

3.56

15.62

13.03
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Z krabicového grafu lze standardně vyčíst maximum, minimum, horní a dolní kvartil, medián
a odlehlá pozorování. Červený křížek navíc v krabicovém grafu znázorňuje hodnotu průměru. Na
grafu uvedeném na Obr. 15.62 jsou uvedeny krabicové grafy všech čtyř výběrů.

Obr. 15.62 Krabicové grafy všech výběrů.

15.2 Testování hypotéz
Pro bližší statistické zpracování je nutné nejdříve zjistit, zda je rozložení dat normální prostřednictví
Shapiro-Willkovým testem normality.
Nulová hypotéza:

𝐻0 : data všech čtyř senzorů pochází z normálního rozdělení

Alternativní hypotéza:

𝐻𝐴 : ˥H0

Tab. 15.3 Shapiro-Willkův test normality jednotlivých výběrů.

Výběr
EKG
FBGS
FBGT
OI

Shapiro–Willkův test
p–hodnota
0,698 > 0,05
0,0129 < 0,05
0,0158 < 0,05
1,27e-06 < 0,05

Z Tab. 15.3 lze vyčíst, že p-hodnota vyšla u EKG, ale u ostatních senzorů byla p-hodnota menší než
0,05. Proto na základě exaktního ověření normality pomocí Shapiro–Wilkova testu (p < 0,05),
zamítáme nulovou hypotézu. Na hladině významnosti 5 % můžeme tvrdit, že data všech skupin
nepochází z normálního rozdělení.
Dále tedy nelze stanovit intervalový odhad středních hodnot, ale bude se stanovovat intervalový
odhad mediánů. Námi měřený datový soubor se skládá ze čtyř výběrů. Jedná se o nezávislé výběry
to znamená, že v rámci statistické indukce volíme z více výběrových testů hypotéz mezi
parametrickým testem shody středních hodnot ANOVA a neparametrickým Kruskal–Wallisovým
testem (dále jen KW) shody mediánů. Pro použití čistého testu významnosti rozdílu mediánů se
používá KW test. Pro úplnost protokolu je níže uveden i test homoskedasticity. Empirické ověření
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homoskedasticity vícenásobným krabicovým grafem je provedeno už v předchozí kapitole na
obrázku č. 62. Na kterém lze provést vizuální posouzení rozdílu krabicových grafů. Dále je KW
testem vypočtena p-hodnota, která určuje, jestli je rozdíl mediánu hromadných dat statisticky
významný.
Tab. 15.4 Kruskal-Wallisův test jednotlivých výběrů.

Výběr
EKG
FBGS
FBGT
OI

Kruskal–Wallisův test
Medián
p–hodnota
71.886
73.217
0,4 < 0,05
72.031
71.571

Na základě empirického ověření homoskedasticity pomocí krabicových grafů, lze předpokládat, že
shoda rozptylů nebude zamítnuta. Pomocí KW testu se toto tvrzení potvrdilo, protože p-hodnota je
větší než 0,05. Při porovnávání mediánů jednotlivých senzorů se žádná data statisticky významně
neodlišují od ostatních.
Pro bližší informace o posouzení jednotlivých náměrů, se zvolilo EKG jako referenční hodnota, s níž
budou ostatní data srovnávána. Díku této variantě testování je možné říct, které z dat je nejpodobnější
EKG, a které se naopak nejvíce odlišuje. Opět se musí provést Shapiro-Willkův test normality.
Výsledky jsou uvedeny v Tab. 15.5.
Nulová hypotéza:

𝐻0 : data jednotlivých optických senzorů z normálního rozdělení

Alternativní hypotéza:

𝐻𝐴 : ˥H0

Tento test se provádí na datech, která jsou získána odečtením od dat EKG, kde se postupně vezmou
hodnoty z EKG a odečtou se od nich příslušné hodnoty z jednotlivých optických interferometrů.
Proto jsou jako výběr zapsány dvojice EKG-FBGS, EKG-FBGT a EKG-OI.
Tab. 15.5 Shapiro-Willlkův test normality pro jednotlivé páry.

Shapiro–Willkův test
Výběr
p–hodnota
EKG-FBGS
0,0038 > 0,05
EKG-FBGT
0,4652 > 0,05
EKG-OI
1,84e-06 < 0,05
Normalita byla zamítnuta z důvodu, že u výběru EKG-OI vyšla p-hodnota menší než 0.05. Nyní se
tedy použije neparametrický párový znaménkový test, který vyhodnotí, jestli je statisticky významný
rozdíl mezi daty z EKG a jednotlivými optickými senzory.
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Tab. 15.6 Párový znaménkový test

Párový znaménkový test
Výběr
p–hodnota
EKG-FBGS
0,0396 < 0,05
EKG-FGBT
0,6089 > 0,05
EKG-OI
0,4426 > 0,05
V Tab. 15.6 jsou uvedeny p-hodnoty, které udávají statistické rozložení dat podle p-hodnoty.
Z těchto výsledků je možné tvrdit, že data z optického interferometru a FBGT nejsou statisticky
významně odlišná od dat z EKG na hladině významnosti 95%. Jinými slovy se statisticky významně
neliší od EKG hodnot. Blíže je také možno specifikovat, že podle jednotlivých p-hodnot, je FGBT
přesnější i když to už není statisticky významné. Dále se z p-hodnot dozvídáme, že FGBS se od EKG
statisticky významně liší na hladině významnosti 95%.
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16 SW aplikace
Celá aplikace byla postavena jako stavový automat, který přechází z jednoho stavu do dalšího. Kdy
se na začátku načtou data, poté se provede inicializace, ve které se provádí zpracování signálů
nastavenými filtry a vykreslení jejich spekter. Následně se přejde do oken, která reagují na změnu
uživatelského rozhraní. Uživatel má totiž možnost si nastavit u jednotlivých senzorů filtr, který mu
vykreslí příslušný signál. Dále se řešila komplikace s tímto nastavením, konktrétně to, že dolní
propust nesmí být větší než horní propust filtru a naopak. V kapitole 15.2 je blíže popsáno uživatelské
rozhraní, které je uděláno formou oken, kdy se přepíná mezi jednotlivými senzory.

16.1 Grafický kód
V první řadě se načtou signály ze zadané složky z počítače podle názvu konkrétních souborů. Tyto
data se následně sloučí do vícekanálového vodiče, ze kterého jsou pak následně postupně odebírány
podle potřeby. V subVI FIBER jsou uloženy veškeré potřebné proměnné. Tuto popsanou část lze
vidět na Obr. 16.63.

Obr. 16.63 Načtení dat.

Po příslušném načtení dat se dále hlavním přívodem přejde ho hlavní smyčky „while loop“. Tato
smyčka se skládá ze šesti různých cyklů, jako je: „Initialize“, „FBGS refresh“, „FBGT refresh“, „OI
refresh“, „wait for event“ a „exit“. Tyto cykly jsou dále vysvětleny a popsány.
V cyklu inicializace se provede prvotní pracování dat složených ze subVI pro jednotlivé senzory.
Každý zmíněný signál je jedno subVI šedé barvy, kdy je mezi každým vždy oddělovací prvek
v podobě „property node“, který slouží k postupnému načítání dat, tak aby uživatel věděl, jak dlouho
se zhruba budou data ještě načítat. To zajišťuje tmavě modré subVI načítání, pomocí horizontálního
gradačního sloupce. U tohoto sloupce se zvýší jeho hodnota o 25% pokaždé, co se načte jedno subVI
pro senzory základních životních funkcí.
Zobrazený kód inicializace pro optický interferometr a FBGT je zobrazen na Obr. 16.64. Data ze
vstupních dokumentů jsou pomocí funkce „unbundle by name“ rozděleny z hlavního vedení na
jednotlivá data. Ty jsou pak dovedena k příslušným subVI.
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Obr. 16.64 Inicializace Optický interferometr a FBGT.

Na Obr. 16.65 je vidět zbývající subVI pro zpracování dat z FBGS a EKG. Všechna zpracovaná data,
díky těmto subVI, jsou pak nadále vedena opět do „bundle by name“ a vloženy opět do hlavního
vodiče.

Obr. 16.65 Inicializace FBGS a EKG.
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Z šedých subVI jsou pro každý senzor zobrazeny čtyři grafy: Dechová aktivita a její spektrum, tepová
aktivita a její spektrum a také graf závislosti tepové frekvence. Tyto grafy budou blíže popsány
v následující kapitole uživatelské rozhraní, ve kterém jsou i zobrazeny. Po zpracování a vykreslení
všech dat, přechází stavový automat do stavu OI_refresh, dále pak do FBGT_refresh a
FBGS_refresh, kde se vykreslí předem zadané hodnoty filtrovaného signálu, který ale může uživatel
následně změnit. Toto téma bude blíže vysvětleno po přiblížení funkcí jednotlivých šedých subVI v
inicializaci.
V subVI Optical Interferometer je kód uveden na Obr. 16.66. A jelikož jsou data z interferometru
v TDMS souboru, existuje na to v použitém vývojovém prostředí přímo subVI na načtení. Konkrétně
jde o „TDMS open“, „TDMS read“ a „TDMS close“. Kdy se dále načtená data zdecimují pomocí
funkce „decimal faktor“ s faktorem 5, kvůli nadměrnému množství dat, z důvodu vysoké vzorkovací
frekvence. Pro rychlejší vykreslení se faktor 5, po testování, zdál jako nejvíce přínosný. Dále data
postupují do subVI, která zajištují vykreslení již zmíněných grafů.

Obr. 16.66 subVI Optický interferometr.

Pro subVI Fiber Bragg Gratting T se jedná o velmi podobný kód jako v předcházejícím případě.
Tento kód je uveden na Obr. 16.67. Jediná odlišnost je v použití většího decimálního faktoru, protože
použití menšího bylo zbytečně časově náročné a nepřinášelo to žádné pozitiva.

Obr. 16.67 subVI FBGT.

Pro zpracování dat z FBGS se nemusilo používat žádného zmenšovacího faktoru, protože data byla
vzorkována pouze 300 Hz. Soubor by z FBG uložen s příponou strain, a proto jsou v kódu, navíc od
předchozích, subVI „read“ a „math“, které slouží pro načtení tohoto konkrétního formátu dat. Dále
se po úspěšném načtení kód neliší od výše zmíněných. Veškerý kód použity pro FBGS subVI je
zobrazen na Obr. 16.68.
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Obr. 16.68 SubVI FBGS.

Posledním použitým subVI v cyklu inicializace je zpracování dat z EKG. Soubor z EKG byl načítán
ve formátu CSV, kterému je opět přizpůsobeno subVI „EKG read“, které obsahuje funkci „read from
spread sheet file“, což umožňuje po načtení dat je upravit za pomoci fuknce „build waveform graph“
po zadání vzorkovací frekvence. Dále jsou data vykreslena spolu s jejich frekvenčním spektrem. Pro
vylepšení těchto dat je nutné použít filtr pro odstranění šumu. V tomto případě je signál filtrován
pomocí IIR inverzního Čebyševova filtru třetího řádu. Filtr je nastaven jako dolní propust s hranicí
50 Hz. Výsledek tohoto filtrování je opět vykreslen do grafu, a je také vykresleno jeho spektrum.
Nakonec je udělána analýza v podobě detekce a určení okamžité tepové frekvence, což je uvedeno
opět v dalším grafu. Celý kód je zobrazen na Obr. 16.69.

Obr. 16.69 subVI EKG.

Dalšími cykly se řeší problém vykreslení grafu podle dat zadaných uživatelem. Pro tuto variantu se
použili další tři smyčky: „OI refresh“, „FBGT refresh“ a „FBGS refresh“. Ty mají za úkol zpracovat
jednotlivá data podle zadaných hodnot filtru uživatelem. Dáje je použita smyčka „Wait for event“,
která řeší podmínky pro horní a dolní meze filtru. Tato problematika bude popsána a vysvětlena po
bližším specifikování refresh cyklů.
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Obr. 16.70 FBGS refresh cyklus

Pro vykreslení grafu, po zadaných hodnotách od uživatele této aplikace, Braggovy mřížky FBGS je
kód zobrazen na Obr. 70. Jsou dvě subVI, jedno pro vykreslení konkrétního signálu z FBG a druhé
je pro vykreslení frekvenčního spektra tohoto signálu. Příslušná data jsou opět vyvedena z hlavního
vedení a poté jsou zpracována v prvním subVI pomocí IIR Čebyševova filtru čtvrtého řádu typ
pásmová propust. Kdy je poté možné nastavovat velikosti horní a dolní meze libovolně v čase. Tyto
meze jsou do subVI přivedeny v podobě lokálních proměnných z důvodu dalšího použití v cyklu
„wait for event“. Ostatní optické senzory jsou zpracovány zvlášť v následujících cyklech, které jsou
zobrazeny na Obr. 71.

Obr. 16.71 FBGT a OI refresh cyklus.

Na tomto obrázku je vlevo zobrazen cyklus vykreslení okamžitých hodnot mezí pro Braggovu
mřížku FBGT a napravo pro optický interferometr. V obou případech je první subVI pro zpracování
dat podle zadání uživatele a na tom závislé frekvenční spektrum v druhém subVI. U Braggovy
mřížky FBGT je použit IIR BW filtr 10. řádu a pro optický interferometr je použit také BW filtr, ale
řádu pátého.
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Obr. 16.72 Cyklus „Wait for event“.

U každého subVI pro zpracování grafu, dle zadaných hodnot uživatelem, je vyřešená komplikace,
která nastávala v případě, že uživatel zadala vetší hodnotu dolní meze než byla mez horní a naopak.
Tuto zásadu řeší ve smyčce cyklus „wait for event“, který je uveden na Obr. 72.
V tomto cyklu jsou originály horních a dolních mezí všech filtrů použitých v aplikaci u optických
senzorů. Ty jsou přivedeny do smyčky „case structure“, která je dále rozdělena podle jednotlivých
mezí a senzorů na „Dolní mez FBGS: Value Change“, „Dolní mez FBGS: Value Change“, „Horní
mez FBGS: Value Change“, „Dolní mez FBGT: Value Change“, „Horní mez FBGT: Value Change“,
„Dolní mez OI: Value Change“ a „Horní mez OI: Value Change“. Což představuje podmínku pro
každou horní i pro každou dolní mez u všech optických senzorů.
V těchto jednotlivých případech je použito pokaždé stejné subVI s názvem „condition“, které
obsahuje detekci např. horní meze, tu porovná s dolní mezí a vyhodnotí, jestli je větší nebo ne.
V případě, že je větší, je vše v pořádku a program pokračuje dál. V případě že je horní mez menší
než mez dolní, se vypíše chybová hláška o tom, že horní mez musí být větší než mez dolní. Poté je
k dolní mezi přičtena hodnota 1, která se pak automaticky zapíše jako nová hodnota horní meze a
uživatel může hodnoty mezí nastavit znovu.
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16.2 Uživatelské rozhraní
Název celé aplikace je „Optical Fiber and EKG analyzer“. Po nainstalování do počítače se na ploše
objeví ikona s názvem „Fiber EKG Analyzer v.1.0“, která je uvedena na Obr. 73.

Obr. 16.73 ikona aplikace.

Dále se po otevření spustí načítání samotné aplikace. Toto načítání může trvat až minutu, z důvodu
velkého množství dat ke zpracování. Ukazatel načítání je již zmíněný „horizontal graduate bar“, který
se plní po 25 % po každém načtení a zpracování dat z jednotlivých senzorů. Po zmizení ukazatele
načítání je už aplikace plně funkční.
Samotná aplikace je koncipována jako „Tab control“ se čtyřmi stranami, pro každý senzor zvlášť.
První strana je použita pro výsledky z Optického interferometru, druhá pro FBGT, třetí pro FBGS a
poslední pro EKG. První tři okna, pro optické senzory, jsou udělány stejným způsoben, jako je vidět
na Obr. 74. Poslední okno EKG je vymyšleno jinak, z důvodu odlišného použití dat a je zobrazeno
na Obr. 75.
Pro optické senzory je uživatelské rozhraní vytvořeno následujícím způsobem. V první části je pět
grafů. Graf tepové aktivity a její spektrum, dechové aktivity a její spektrum a detekce tepové
frekvence. V druhé části, která je nazvaná jako uživatelský přístup, je graf nazvaný volitelný filtr,
který se přepočítává podle nastavené horní a dolní meze a odpovídající frekvenční spektrum tohoto
grafu. Také je možnost načtení jiných dat v příslušných formátech, než jsou prvotně nastaveny
v samotném kódu. Pro optický interferometr a Braggovu mřížku FBGT jde o soubory ve formátu
TDMS a pro FBGS s příponou „.strain“. Toto vložení je uvedeno pod názvem např. „Nový soubor
dat Optický interferometr“. Pod grafy tepové aktivity, detekce tepové frekvence a volitelným filtrem
je posuvník pro možnost náhledu celého signálu. Dále je možnost přepisování velikostí oken u
jednotlivých grafů a získat tak užší nebo širší náhled průběhu signálu.
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Obr. 16.74 okno aplikace pro OI.

Pro EKG je poslední okno aplikace, ve kterém je vykresleno menši množství grafů. Konkrétně jde o
už filtrovaná data v grafu s názvem EKG, ke kterému patří i vykreslené frekvenční spektrum v grafu
s názvem Frekvenční spektrum EKG. Posledním vykresleným grafem je Změna tepové frekvence.
U grafů EKG a změna tepové frekvence je opět použit posuvník pro možnost prohlédnutí celého
EKG záznamu. V uživatelském přístupu je pouze možnost pro načtení souboru ve formátu CSV
s použitým oddělovačem desetinných míst ve formě teček.

Obr. 16.75 okno aplikace pro EKG.
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17 Závěr
Celá diplomová práce byla koncipována tak, aby vznikl celkový přehled obecně o optických
vláknech, použití optických vláken v medicíně, především na standartních popř. i lůžkách
intermediální péče v nemocnicích.
Cílem této práce bylo vyzkoušet a následně vyhodnotit různé typy optických vláken
v definovatelném prostředí za přítomnosti referenčního měření. Byla použita optická vlákna
v podobě optického interferometru a Braggových vláknových mřížek, kdy jedna z mřížek měla jiný
obal a předpokládala se u ní tedy nižší citlivost. Dále bylo použito jako referenční měření zhotovené
EKG i se třemi svody, které bylo možné použít jako nalepovací na hrudním nebo končetinové. Pro
zpracování všech signálů bylo využito vývojového prostředí LabVIEW. Tyto hodnoty lze pak dále
zpracovat ve statistickém programu RKword, podle kterého lze posoudit kvalitu takto detekovaných
dat. Veškeré dosažené výsledky jsou uvedeny v následující kapitole. Výsledkem celé této práce je
aplikace opět zhotovena ve vývojovém prostředí LabVIEW, která vykresluje všechny dosud
naměřené signály a lze v ní pomocí uživatelského rozhraní nastavovat jiné úrovně filtrování popř.
pak načíst jiná data.

17.1 Diskuze dosažených výsledku
Po vykreslení nezpracovaného signálu je okamžitě vidět dechová frekvence. Nutno dodat, že optický
interferometr je pro snímání dechu příliš citlivý a na rozdíl od mřížek je na tento signál
nasuperponovaná i tepová aktivita v podobě balistokardiografického průběhu. Po zpracování dat,
kdy se z naměřeného neupraveného signálu podařilo odfiltrovat redundantní část frekvenčního
spektra, což u všech optických senzorů znamenalo ponechat jen spektrum od 20 do 100 Hz, bylo
dosaženo křivky podobné fonokardiografickému záznamu. Tato křivka udává první a druhou ozvu
srdeční, které odpovídají postupnému zavírání srdečních chlopní. U Braggovy mřížky značené jako
FBGT, jsou tyto ozvy obě viditelné ve většině případů. U optického interferometru jsou viditelné
také, ale v některých chvílích S2 převyšuje S1 a dochází tak k nedokonalé detekci. U Braggovy
mřížky značené FBGS jsou S1 a S2 v dosti případech zarušeny v jeden průběh nebo nelze detekovat,
kdy skočilo S2 a začalo nové S1. Z tohoto důvodu se jeví jako nejlepší Braggova mřížka FBGT,
protože má velmi pravidelný průběh a velký rozdíl amplitud S1 a S2, které jdou pak jednoduše
detekovat bez případných chyb.
Tento signál by měl být už jen z principu zpožděn za EKG, protože fyziologicky nejdříve proběhne
elektrický impuls srdcem a pak následuje odpovídající uzavření chlopní. Z důvodu velké přesnosti
optických vláken a nepřesnému mechanickému synchronizačnímu impulsu není možné určit přesnou
dobu, o kolik je signál zpožděn.
Při zpracování dat z optického interferometru je k diskuzi fakt, že při odfiltrování dolního spektra
0,7 Hz. Jde o frekvenční spektrum dechu. Poté je výstupem takto zpracovaných dat signál nápadně
podobný signálu z balistokardiografu. Při další filtraci, už obdobně jako u mřížek (20 až 100 Hz
filtrem typu pásmová propust) se opět vkreslil signál podobný fonokardiografu.
Celkově lze tvrdit, že optická vlákna jsou vhodné pro měření tepové a dechové frekvence, když se
pro toto měření vytvoří téměř ideální podmínky.
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17.2 Perspektivy do budoucna
Pro monitorování reálných pacientů v prostředí nemocnic popř. další péče, jsou optická vlákna až
moc citlivá na okolní podněty. Veškeré pohyby pacienta nebo rušivé zvuky budou na záznamu patrné
a budou poškozovat tu část záznamy, kdy se pacient pohnul, popř. si odkašlal atd. Optický senzor
zachytávají i kroky po místnosti, takže v případě otevřených oddělení, ke kterým nemocnice na
intenzivních jednotkách spějí, bude pro senzory nevhodné. Zajímavé by bylo využití pro kontinuální
měření krevního tlaku obdobně jako u piezoelektrických snímačů, což by mohlo vést k zvýšení
komfortu pacienta.
V současné době se hovoří o myšlence, využít optická vlákna v jiném medicínském směru, jako je
např. ortopedie, rehabilitace, praktické medicíny apod. Vlákna jsou natolik citlivá, že se diskutuje
možnost využití jejich senzitivity pro snímání mechanických změn v kloubech nebo pohybech
orgánů v dutině břišní.
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