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Abstrakt 

 
 Tato práce se zabývá vývojem software pro snímání a vizualizaci 

elektrookulografických záznamů. Pro komunikaci mezi jednotkou pro sběr dat BMENG DAU a 

počítačem jsou vyuţity funkce obsaţené ve sdílené knihovně. Celý software je naprogramován 

ve vývojovém prostředí MATLAB a umoţňuje plynulé vykreslování elektrookulografického 

záznamu v reálném čase. Díky shodnému frekvenčnímu pásmu je moţné v tomto navrţeném 

programu také snímat a vizualizovat elektrokardiografické záznamy či pletysmografickou 

křivku. Grafické uţivatelské rozhranní umoţňuje vykreslení celého záznamu s aktivním či 

neaktivním IIR filtrem, uloţení záznamu do souboru či jeho výsledný tisk.  

 

Klíčová slova 

 
 Elektrookulograf, biozesilovač, A/D převodník, IIR filtr, Fourierova transformace, 

DLL, MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

 This thesis deals with the development of software for reading and visualization of 

electrooculographic records. The functions used for communication between the BMENG DAU 

data acquisition unit and a computer are contained in the shared library. The whole software is 

programmed in the MATLAB development environment and enables smooth rendering of 

electrooculographic record in real time. With the identical frequency band it is possible to 

capture and visualize electrocardiographic records or a plethysmographic curve in this designed 

program. The graphical user interface allows rendering of an entire record with an active or 

inactive IIR filter, saving a record into a file or its final print. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 
  

BMENG DAU systém pořizování dat pro biomedicínské účely 

DFT diskrétní Fourierova transformace 

DLL dynamická linkovaná (sdílená) knihovna 

EEG elektroencefalogram 

EGG elektrogastogram 

EKG     elektrokardiogram 

EMG elektromyogram 

EOG    elektrookulogram 

FEKG fetální elektrokardiogram 

FFT rychlá Fourierova transformace 

FIR digitální filtr s konečnou impulzní odezvou 

GUI grafické uţivatelské rozhranní 

IIR digitální filtr s nekonečnou impulzní odezvou 

NRDF nerekurzivní digitální filtry (nemá zpětnou vazbu) 

R Ardenův index 

SPI sériové periferní rozhraní 

SPS počet vzorků za sekundu (z angl. Samples Per Second) 

Ag-AgCl chlorid stříbrný 

ft kmitočet tremoru 

upp napěťový rozkmit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam cizích slov 
 

Deterministický  signál definovaný matematickými funkcemi 

Stochastický   náhodný signál 

Drift    pomalý, klouzavý pohyb oka 

Fovea    místo na sítnici oka, kde je největší zraková ostrost 

Mikrosakády   nepravidelně se vyskytující rychlé pohyby oka 

Tremor    oční třes 

Sakadické pohyby  trhavé pohyby očí 

Ardenův index   porovnání maximální hodnoty na světle a minimální potmě 

Retinální funkce  funkce sítnice 

Patologický   chorobný, nezdravý 

Progrese exoftalmu  vysunutí oka z očnice 
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1 Úvod 

 Zrakem přijímáme více neţ tři čtvrtiny všech informací a oči jsou tedy našim 

nejdůleţitějším smyslovým orgánem. Je proto velmi důleţité pravidelné oční vyšetření. Na 

správnou funkci oka, a tedy i kvalitu samotného vidění, mají značný vliv přídavné orgány, mezi 

které řadíme okohybné svaly. Pohyb oka a jeho postavení řídí šest externích okohybných svalů. 

Diagnostická metoda slouţící ke snímání očních pohybů se nazývá elektrookulografie, fungující 

na principu měření klidového potenciálu na sítnici. Tato metoda se vyuţívá k mnoha 

objektivním vyšetřením, jako je třeba hodnocení funkce okohybných svalů, či určení kvality 

spánku. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je vyvinout software, pro snímání a vizualizaci 

elektrookulografických záznamů, ve kterém bude moţné zaznamenat a případně i 

diagnostikovat oční pohyby. Nejdříve je důleţité se blíţe seznámit s teorií vzniku 

elektrookulografických záznamů. První tři kapitoly se věnují teoretické části, zaměřující se na 

úvod do problematiky, objasnění pojmu biosignál a samotné bliţší seznámení se 

s elektrookulografií. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá zpracováním biosignálů. Objasňuje pojem předzpracování 

signálu a samotné zpracování, do kterého patří metody aplikované v počítači, jako je návrh 

filtru a zpracování biosignálu ve frekvenční oblasti. 

 Pátá kapitola jiţ blíţe popisuje pouţitou analogovou část elektrookulografu, která je 

sloţena z biozesilovače a A/D převodníku. Pátá kapitola se zabývá samotným návrhem software 

pro vizualizaci. Specifikuje způsob komunikace mezi analogovou částí a počítačem a jiţ 

zobrazuje a popisuje naměřené výsledky. Sedmá kapitola je určená pro testování vyvinutého 

software. Poslední kapitola shrnuje výsledky této práce. 
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2 Biologické signály  

 V ţivém organismu vzniká speciální druh signálu, který odborně nazýváme 

biologickým signálem neboli zjednodušeně biosignálem. Vyvolat jej mohou samotné ţivotní 

projevy organismu nebo můţe být vyvolán uměle, kdy například fyzikálním působením 

dráţdíme organismus z vnějšího prostředí. Mezi nejznámější biosignály se řadí ty signály, které 

jsou vyvolány ţivotními projevy organismu. To mohou být například elektrokardiografické 

signály ze srdce, elektroencefalografické z mozku, elektromyografické ze svalů a mnoho 

dalších. K uměle vyvolaným můţeme například uvést bioimpedanční signály orgánů a tkání, 

které měříme přiváděním elektrického proudu do tkáně a následným měřením její impedance.  

                                                          [1]  

2.1  Klasifikace biosignálů 

 Biosignály jsou nejčastěji děleny na signály spojité a diskrétní. Spojitostí v čase nebo 

prostoru se vyznačují spojité signály, diskrétní signály definujeme jen v diskrétních bodech 

prostoru nebo časových úsecích. Z biologických objektů jsou nejčastěji získávány spojité 

signály. Abychom dále mohli signály zpracovat v elektronické podobě, musíme provést 

digitalizaci signálu neboli vzorkování v čase a kvantování v úrovni (velikosti signálu). 

 Dále rozeznáváme signály deterministické a stochastické neboli náhodné. 

Deterministické signály jsou definovány matematickými funkcemi a vyjadřují se graficky. 

Příkladem deterministických signálů jsou signály periodické, které mají základní tvar vlny a 

periody opakující se v čase. Biosignály jsou většinou neperiodické, deterministické signály, 

které se označují jako téměř periodické. Například intervaly R-R na záznamu 

elektrokardiografu, pomocí nichţ hodnotíme tepovou frekvenci, nejsou nikdy konstantní. 

 Stochastické (náhodné) signály jsou na rozdíl od deterministických popsány jen 

pravděpodobnostními funkcemi a statickými charakteristikami. Náhodné signály dělíme na 

stacionární nebo nestacionární. U stacionárních signálů zůstávají statistiky nebo frekvenční 

spektra stejná, u nestacionárních se s časem mění. Mezi biosignály tohoto dělení patří například 

elektromyografické signály nebo signály spánkového elektroencefalogramu. 

 Klasifikace biosignálů z fyzikálního hlediska se odvíjí od hlavních měřených 

fyzikálních veličin. Nerozhoduje zde tedy druh dané veličiny, díky níţ signál snímáme. Do 

dělení biosignálů podle fyzikálního hlediska patří signály bioelektrické, biomagnetické, 

bioimpedanční, bioakustické, biomechanické a biochemické. V rámci této bakalářské práce se 

zabývám snímáním pouze bioelektrických signálů, a tudíţ jsou jako jediné podrobněji 

popsány dále. 

[1] [2]  

2.2  Bioelektrické signály 

 Bioelektrické signály jsou vytvářeny nervovými a svalovými buňkami jako 

elektrochemické procesy uvnitř i vně buněk. Stimul, který je silnější neţ prahová hodnota 

podráţdění, působí na nervovou nebo svalovou buňku, a ta na základě toho vyvolá akční 

potenciál neboli tok iontů buněčnou membránou. Díky mimobuněčným mikroelektrodám jsme 
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schopni změřit celkový akční potenciál. Elektrické pole v biologické tkáni můţe vzniknout tak, 

ţe akční potenciály podráţděných buněk jsou převáděny na buňky okolní. Povrchové elektrody 

umístěné na samotném orgánu nebo organismu nám umoţňují snímat rozdíly mezibuněčných 

potenciálů jako časový průběh biologického signálu. Příkladem toho snímání jsou signály EKG, 

EEG, EMG, FEKG, EGG, EOG a další.  

 Při snímání a zpracování bioelektrických signálů je pro nás nejdůleţitější napěťový 

rozsah - rozkmit (neboli napětí špička-špička, značené upp) a vyuţívané frekvenční pásmo. 

Přehled typických hodnot vybraných biosignálů v lékařské diagnostice je uveden v tabulce (viz 

Tab. 1).  

[1] [2] 

Biosignál 
Napěťový rozsah 

(upp) 
Frekvenční pásmo Elektroda 

Elektrokardiogram EKG 0,5 – 5 mV 0,05 – 100 Hz plošná 

Elektroencefalogram 
EEG 

2 – 200 μV 0,5 – 200 Hz plošná 

 Elektromyogram EMG 0,05 – 5 mV 2 – 500 Hz plošná - sval 

  0,01 – 2 mV 5 Hz – 10 kHz jehlová - vlákno 

Elektrogastogram EGG 10 – 1000 μV 0 – 1 Hz plošná - kůže 

  0,5 – 80 mV 0 – 1 Hz plošná - žaludek 

Elektrookulogram EOG 10 μV - 3,5 mV 0 – 100 Hz plošná 

Elektroretinogram ERG 0,5 – 1 mV 0 – 200 Hz mikroelektroda 

Fetální EKG, FEKG 10 – 300 μV 0,2 – 100 Hz plošná 
 

   

Tab. 1: Typické hodnoty vybraných biosignálů. [2] 

 Z tabulky výše je patrné, ţe vybrané hodnoty biosignálů elektrookulografie a 

elektrokardiografie jsou snímány ve stejném frekvenčním pásmu, proto tedy ke snímání a 

vizualizaci elektrookulografických záznamů, můţeme při jiném zapojení snímacích elektrod a 

stejném přístrojovém vybavení, snímat a vizualizovat i elektrokardiografické záznamy. 
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3 Elektrookulografie 

 Elektrookulografie je diagnostická metoda slouţící ke snímání očních pohybů. Oko se 

chová jako elektrický dipól, kdy přední pozitivní pól reprezentuje rohovka s kladným 

elektrickým potenciálem a zadní negativní pól představuje sítnice se záporným elektrickým 

potenciálem. Principem této metody je technika měření klidového potenciálu na sítnici 

Výsledný signál se nazývá elektrookulogram. 

[3] 

3.1  Oční pohyby 

 Postavení a pohyby očního bulbu řídí šest externích okohybných svalů. Tyto svaly 

umoţňují sledování pohyblivých objektů, nebo jejich fixaci při pohybech hlavy (např. 

v jedoucím autě). Oko není nikdy naprosto v klidu. Existují tři samovolné druhy pohybů, které 

můţeme při fixaci oka zaznamenat, tj.: 

 Drift - pomalý, klouzavý pohyb oka, kdy se zraková osa vychýlí během aţ 200 ms 

maximálně aţ o 6’. Na sítnici se pak obraz posune v rozmezí 10 – 15 čípků a 

nedostane se tudíţ mimo foveu (místo na sítnici oka, kde je nejvyšší zraková 

ostrost). Kaţdé z očí vykonává drift nezávisle a asymetricky. 

 Mikrosakády - nepravidelně se vyskytující rychlé pohyby oka (neovlivnitelné vůlí) 

s amplitudou 2’ aţ 50’ a trváním 10 – 20 ms. Mikrosakády jsou zřejmě důleţité pro 

vracení zrakové osy zpět do základní polohy. 

 Tremor (oční třes) - má nejmenší amplitudu (20 – 30’’), ale značně velkou 

frekvenci. Kmitočet tremoru ft se pohybuje v rozmezí 60 – 130 Hz. Plynule a 

efektivněji tyto nepostřehnutelné jemné chvění očí probíhají v beztíţném stavu 

(výkon zraku se ve vesmíru podstatně zvyšuje). 

 

 Naopak při vnímání pohyblivých objektů, musí oko sledovat objekt tak, aby sítnice 

dostávala souvislý proud světla z objektu. Oko při tom vykonává dva volní typy pohybů: 

 Sledovací pohyby očí – pokud se objekt pohybuje pomalu ve srovnání s pohybem 

hlavy, oči sledují objekt bez přerušení. Tyto pomalé sledovací pohyby mají úhlovou 

rychlost maximálně 30 – 40’ za sekundu. 

 Sakadické pohyby – jedná se o trhavé pohyby, které nastávají tehdy, kdyţ se objekt 

pohybuje rychle. Jejich trvání je asi 20 ms a rychlost sakád dosahuje aţ 900’ za 

sekundu.  

 

Zpravidla je interval pomalých sledovacích pohybů přerušen náhlým sakadickým pohybem, 

který obnoví postavení objektu vůči fovea centralis. 

 [4] [5] 
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3.2  Vznik a snímání elektrookulogramu  

3.2.1 Snímání elektrookulogramu 

 Měření polohy oka v horizontální a vertikální rovině se provádí pomocí elektrických 

potenciálů snímaných povrchovými elektrodami. Umístění měřících elektrod a jejich propojení 

s operačními zesilovači je znázorněno na obrázku níţe (viz Obr. 1). Pro snímání horizontální 

sloţky EOG se elektrody umisťují na vnější koutky obou očí (elektrody 1 a 5), pro snímání 

vertikální sloţky EOG jsou elektrody umístěny nad a pod okem (elektrody 2,3 a 6,7). Elektroda 

umístěná uprostřed čela (referenční elektroda 4) slouţí ke snímání unipolárních potenciálů 

elektrookulografu.  

[4] 

 

Obr. 1: Umístění snímacích elektrod a jejich propojení s operačními zesilovači. [4] [7] 

 Existují dva základní typy zapojení elektrod, a to bipolární a unipolární. Při bipolárním 

snímání jsou vyuţívány dvě elektrody stejných rozměrů, umístěné co nejblíţe k sobě (jejich 

vzdálenost musí být menší neţ délka vlny podráţdění). U unipolárního snímání je první 

elektroda maloplošná a působí jako aktivní, druhá elektroda je velkoplošná, ale neaktivní 

(indiferentní). Aktivní elektroda se umisťuje do elektricky aktivní oblasti, čili oblast, kde se 

sleduje biosignál. Neaktivní elektroda se umisťuje do elektricky neaktivní oblasti (u EOG je 

umístěná uprostřed čela). 

 EOG na rozdíl od jiných biopotenciálů vyţaduje stejnosměrný zesilovač, kdy 

maximálnímu vstupnímu napěťovému signálu 2 mV odpovídá kmitočtový rozsah obvykle 30 

Hz. Elektrody pouţívané pro snímání v elektrookulografii musí rozlišovat napěťové hodnoty 

řádově v μV, uţívají se proto elektrody Ag-AgCl. 

[1] [4] 

3.2.2  Vznik elektrookulogramu 

 Rozdíl elektrických potenciálů rohovky a sítnice závisí na poloze oční osy. Při upřeném 

pohledu očí vpřed se zmíněný dipól nachází symetricky mezi elektrodami, čili výsledný 

elektrookulografický signál je nulový. Při stočení oka na levou stranu se rohovka v blízkosti 
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levé elektrody stává pozitivní, čili i výsledný signál je pozitivní. Potenciálové rozdíly v oku 

popsané v tomto odstavci znázorňuje obrázek níţe (viz Obr. 2).  

[4] 

 

Obr. 2: Potenciálové rozdíly v oku. [5] 

 Stimuly vyvolávající sledovací pohyby jsou buď optické, nebo akustické. K optickým 

stimulům patří programově řízené svítivé diody nebo prouţky konstantního jasu rozmístěné po 

půlkruhu. Akustické stimuly jsou tónové impulsy nebo impulsy šumivého napětí, které jsou po 

zesílení postupně přepínány na jednotlivé reproduktory reproduktorové řady. Měření se opakují 

cyklicky, buď po jedné, nebo dvou minutách. 

[4] 

3.3  Příklady způsobu snímání očních pohybů 

 Obrázek níţe (viz Obr. 3) uvádí příklad elektrograficky snímaných horizontálních 

pohybů pro pravé (R) a levé (L) oko. Tyto pohyby jsou vyvolány zábleskem na pravé nebo levé 

straně pro tři různé amplitudy (5°, 10° a 20°). V současné době se analýza EOG nejčastěji 

provádí z 20s úseků. 

 [4] 

 

Obr. 3: Příklad elektrograficky snímaných horizontálních pohybů pro pravé (R) a levé (L) 

oko. [4] 
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 Dalším příkladem snímání je snímání potenciálu, který se mění podle osvětlení. 

Elektrody jsou umístěny na vnitřním a vnějším koutku a pohybem oka do stran se vyvolá 

zmíněný potenciál. Porovnáním maximální hodnoty na světle a minimální potmě se vypočítá 

tzv. Ardenův index, který je uţíván ke zhodnocení retinální funkce (funkce sítnice). Normální a 

patologické hodnoty Ardenova indexu a vzorec pro výpočet Ardenova koeficientu R jsou 

uvedeny níţe (viz Obr. 4). 

[4] [8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Ardenův index. [8] 

Ardenův koeficient R: 

                                              
                               

                           
                                   (3.1)    

 

3.4  Artefakty v elektrookulogramu 

 Označením artefakt se v biomedicíně rozumí proces nebo jevy, které nemají 

fyziologický původ ve vyšetřovaném orgánu, neboli nejsou cílem vyšetřování. Artefakty mohou 

zavinit chybné čtení EOG záznamu a tím pak ovlivnit i diagnostiku. 

 Artefakty v elektrookulogramu můţeme rozdělit do tří skupin: 

 Artefakty způsobené elektrodami 

 Artefakty způsobené vodiči 

 Artefakty způsobené vyšetřovaným 

3.4.1 Artefakty způsobené elektrodami 

 Jedním z artefaktů způsobených elektrodami můţe být odpor kontaktu. Odpor kontaktu 

mezi elektrodou a povrchem kůţe můţe být značný a můţe se i během vyšetření měnit. Tento 

kontakt je ovlivněn teplotou ve vyšetřovací místnosti a také pocením vyšetřovaného. Proto 

důkladným očištěním kůţe a aplikací vodivého gelu sníţíme zvyšování odporu během zápisu. 

 Elektrody vytvářejí v kontaktu s okolím elektrické články různého napětí, které ruší 

záznam potenciálů a vytvářejí parazitní proudy. Změny těchto parazitních napětí jsou pomalé a 
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neruší tam, kde změny registrovaných potenciálů jsou rychlé. Tyto parazitní proudy můţeme 

eliminovat filtrací. 

 Abychom alespoň částečně zamezili rušivým vlivům, pouţíváme elektrody z drahých 

kovů nebo jejich slitin a jejich povrch pokrýváme nerozpustnou solí, v našem případě chloridem 

stříbrným (elektrody Ag-AgCl). 

3.4.2 Artefakty způsobené síťovým brumem 

 Do této skupiny artefaktů patří síťový brum, který vzniká parazitními indukcemi 

elektromotorických sil, které dosahují frekvence elektrické sítě 50 Hz a které mají svůj původ 

v různých spojích elektrické instalace. Odstraníme jej dobrým autonomním uzemněním 

zapisovacího přístroje a filtrací. 

 Dále mohou vzniknout parazitní elektrostatické náboje, vznikající nahodile na spojích 

mezi elektrodami a EOG zapisovačem. K vyloučení těchto parazitních nábojů se doporučuje 

pouţívat vhodné kabely a je moţné je zmírnit aplikací frekvenčních filtrů (viz dále 

Elektromagnetická kompatibilita). 

3.4.3 Artefakty způsobené pohybem 

 Souhrnně se nazývají biologické artefakty. Patří zde jednak pohybové artefakty, mrkání 

a výjimečně i artefakty z EKG a EMG, které jsou v praxi u této metody ekvivalentní přibliţně 

1° natočení oka. 

[4][6] 

3.5       Vyuţití elektrookulografie v diagnostice 

 Elektrookulografii lze vyuţít k mnoha objektivním vyšetřením. Jedním z nich je 

například hodnocení funkčního stavu okohybných svalů. Dále k hodnocení asymetrie, 

eventuálně progresi exoftalmu (vysunutí oka z očnice). Podrobně jsou také zpracovány záznamy 

pohybů očí ve spánku (EOG je součástí polygrafických dat pro hodnocení spánku), dále 

záznamy pohybů očí kojenců či dětí v předškolním věku. Patologický EOG můţe být také 

projevem některých cévních poruch a retinopatií. 

 Zvláštní charakter mají pohyby očí při čtení, kdy se oči pohybují podél řádek formou 

rychlých skoků. Mezi nimi se provádí fixace, která trvá od 0,15s do 0,5s. Amplituda a kmitočet 

pohybu očí závisí na formátu textu (rozměr stránky, charakter rozmístění textu na stránce, i na 

typu písma). Kromě těchto parametrů dále výsledné EOG ovlivňuje také stupeň porozumění 

obsahu textu čtenářem. 

 Analýza EOG umoţňuje změřit rychlost mrkání, dobu trvání mrknutí, amplitudu 

mrknutí, dále rychlost a frekvenci sakád a další pohyby očního bulbu. 

 Díky EOG zaznamenáváme také významné informace o pacientovi během anestézie 

nebo u řady respiračních, kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Charakteristické 

změny ve fixaci zraku a sakadických pohybů očí se téţ projevují u Alzheimerovy choroby a 

jiných forem demence. Amplituda a rychlost sakád mají například vyšší hodnoty při postupu 

Alzheimerovy choroby. 

 V budoucnu lze očekávat významnější uplatnění elektrookulografie i v jiných oblastech 

neţ diagnostických. Zajímavým odvětvím je např. vyuţití EOG společně s EMG a EEG při 
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konstrukci elektronických pomůcek, které umoţňují manipulovat s externími zařízeními, např. 

kursorem na počítačovém monitoru nebo s invalidním vozíčkem.       

[4][5] 

4 Zpracování biosignálů      

4.1  Funkční bloky lékařských elektronických přístrojů 

 Abychom lépe pochopili samotné zpracování biologických signálů, je důleţité se blíţe 

seznámit s principiálním funkčním blokovým schématem diagnostických přístrojů (viz Obr. 5). 

 

Obr. 5: Blokové schéma diagnostického přístroje. [2] 

 Snímač neboli elektroda snímá odpovídající biosignály. Výstupní signály z elektrod 

většiny sledovaných veličin jsou analogové na nízkých úrovních. Pro jejich další zpracování, 

ukládání i přenos je nutné jejich předzpracování, neboli zesílení, filtrace a digitalizace. 

V blokovém schématu jsou to bloky zesilovač a A/D převodník. 

[2] 

4.2  Předzpracování biosignálu     

4.2.1 Zesílení signálu 

 Zesilovač je základním funkčním blokem kaţdého elektronického přístroje pro 

zpracování biosignálů. Zesilovače biosignálů by měly splňovat tyto funkce: 

 zvyšovat úroveň snímaného signálu 

 impedančně přizpůsobovat zdroj signálu vstupním obvodům přístroje 

 potlačit rušivé signály 

 Pro zvýšení úrovně snímaného signálu se převáţně pouţívají operační zesilovače se 

speciálním zapojením označované jako biologické nebo lékařské izolační zesilovače. 

 Pro potlačení rušivých (součtových) signálů na vstupu zesilovače se pouţívá rozdílový 

či diferenční stupeň. Hodnotícím parametrem těchto zesilovačů je diskriminační činitel 

definovaný jako poměr zesílení pro rozdílová a součtová vstupní napětí. U kvalitních 
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biologických zesilovačů je diskriminační činitel aţ 120 dB. Zisk takových zesilovačů bývá aţ 

110 dB. Vstupní odpor je v rozmezí 10
6
 – 10

10
Ω. Stejnosměrný unikající (svodový) proud, 

uzavírající se obvodem pacienta, musí být co nejmenší. 

 Řada aplikací biologických zesilovačů v lékařských elektronických systémech vyţaduje 

galvanické oddělení vstupních obvodů (pacient) od následujících obvodů přístroje. 

4.2.2 Elektromagnetická kompatibilita 

 Funkce citlivých analogových vstupních obvodů všech lékařských elektronických 

přístrojů můţe být při provozu postiţena řadou rušivých signálů. Na prvním místě se nachází 

rušení z elektrické rozvodné sítě přes obvody napájení. Frekvence těchto rušivých signálů je 50 

Hz a je moţné ji potlačit zařazením filtru typu pásmová zádrţ (notch filter), která pracuje na této 

frekvenci. 

 Druhým souborem rušivých signálů jsou rušení vyvolaná kapacitní nebo induktivní 

vazbou do citlivých vstupních obvodů. Třetí oblastí jsou rušení indukovaná do obvodu pacienta 

ze zdrojů elektromagnetické energie nejrůznějšího původu. 

 K potlačení uvedených rušení se vyuţívá stejných metod jako u řešení problémů 

elektromagnetické kompatibility u ostatních technických zařízení a systémů. Aplikují se tak 

frekvenční filtry typu horní propusti pro nízkofrekvenční rušení, nebo typu dolní propusti pro 

vysokofrekvenční rušení. 

4.2.3 Digitalizace signálu 

 K číslicovému zpracování jakéhokoli analogového signálu se pouţívá A/D převodník. 

Převod analogového signálu na digitální vyţaduje časové vzorkování analogového signálu a 

kvantování jeho velikosti. Při vzorkování i kvantování dochází k jisté ztrátě informace. Tuto 

ztrátu lze sníţit aplikací dostatečně vysoké vzorkovací frekvence a malým kvantizačním 

krokem. 

 Vzorkovací frekvence pro uvaţovaný analogový signál se řídí Shannon – Kotelníkovým 

teorémem, podle něhoţ musí být tato frekvence více neţ dvojnásobná, neţ jsou nejvyšší sloţky 

ve spektru uvaţovaného signálu. Pokud není splněna tato podmínka, můţe překrytím 

frekvenčních pásem vzniknout chyba vzorkování – aliasing. Nevhodnou volbou kvantizačního 

kroku můţe vzniknout kvantizační chyba. 

[2] 

4.3  Číslicové filtry 

 Návrh číslicových filtrů tvoří společně s Diskrétní Fourierovou transformací a 

spektrální analýzou základ klasického číslicového zpracování signálu. Lze je popsat přenosem, 

frekvenční charakteristikou, impulsní odezvou nebo diferenční rovnicí. 

 Číslicový filtr je algoritmus nebo obvod, který mění spektrum vstupního diskrétního 

signálu. Můţe být realizován speciálním obvodem nebo programem v počítači.  

 Číslicové filtry navazují na pasivní a aktivní analogové filtry a lze je navrhovat buď 

přímo (FIR), nebo převedením analogového prototypu (IIR). 
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Níţe je uvedeno porovnání analogových a číslicových (digitálních) filtrů. 

 

Číslicové filtry:  

 Vysoká přesnost 

 Nemají drift 

 Mohou mít lineární fázi (FIR) 

 Moţnost adaptivní filtrace 

 Výpočet probíhá během 

periody vzorkování 

 Filtrace nízkých frekvencí 

Analogové filtry: 

 Menší přesnost 

 Drift vlivem změn součástek 

 Nelineární fáze 

 Nemoţnost adaptivní filtrace 

 Obtíţná simulace a návrh 

 Vhodné pro vysoké frekvence 

 

 Existuje dvojí rozdělení číslových filtrů. První dělení je podle délky impulsní odezvy h 

(n) a patří zde filtry s konečnou impulsní odezvou FIR a filtry s nekonečnou impulsní odezvou 

IIR. Druhé dělení vychází ze struktury blokového schématu. Jsou to filtry nerekurzivní NRDF 

(nemají zpětnou vazbu) a filtry rekurzivní, které mají zpětnou vazbu a jsou to většinou IIR 

filtry. Některé publikace dělí číslicové filtry na konvoluční (FIR) a rekurzivní (IIR). 

 Číslicový filtr lze sestavit ze tří základních bloků. Nazýváme je sčítačka, násobení 

konstantou a posledním blokem je jednotkové zpoţdění. Všechny bloky jsou znázorněny na 

obrázku níţe (viz Obr. 6). 

[9] 

 

Obr. 6: Základní bloky číslicových filtrů, kdy je a) sčítačka, b) násobení konstantou,              

c) jednotkové zpoţdění. [9] 

4.3.1 FIR filtry 

 FIR filtry neobsahují zpětnou vazbu, jedná se tedy o nerekurzivní (konvoluční) filtry, 

které jsou vţdy stabilní. Jsou matematicky jednoduše popsatelné, ale na rozdíl od IIR filtrů 

nemají ekvivalent v analogové technice.  

 Jsou tvořeny zpoţďovacími linkami, kterých je vţdy o 1 méně, neţ je řád filtru. Řád 

filtru FIR v tomto případě ovšem není totéţ co řád filtru analogového. V digitálním filtru FIR 

musíme volit řád několikanásobně větší. Za zpoţďovacími linkami následují 

násobičky s koeficienty filtru a součtový člen. Níţe je znázorněn matematický popis FIR filtru a 

také jeho samotná realizace (viz Obr. 7). 
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Obr. 7: Realizace FIR filtru. [10] 

 Filtry FIR mají oproti IIR několik výhod. Nemění fázi s ohledem na přenášenou 

frekvenci signálů a tím jsou vhodné i pro signály s větší šířkou pásma. S tím souvisí i skupinové 

zpoţdění signálu. Zásadní nevýhodou je ovšem velký počet zpoţďovacích linek a násobiček, 

které obsahují.  

4.3.2 IIR filtry 

 IIR filtry vyţadují alespoň jednu zpětnovazební smyčku, jsou to tedy rekurzivní filtry. 

Oproti FIR filtru jiţ není třeba tak velkého počtu zpoţďovacích linek, a proto je moţné jej 

pouţít i na kratší data (inicializace není tak dlouhá). Nevýhodou tohoto filtru je závislost fáze 

výstupního signálu na frekvenci. Nehodí se proto na širokopásmové signály. Je vhodný pro 

filtrování pomalu měřených dat. Níţe je znázorněn matematický popis IIR filtru a také jeho 

samotná realizace (viz Obr. 8). 

[9][10] 

      
 

  
                                

                                                                                                            

 

 

 Obr. 8: Realizace IIR filtru. [10] 
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4.4  Zpracování biosignálu ve frekvenční oblasti 

 Biosignály mohou být reprezentovány jak v časové, tak i frekvenční oblasti. Převáţná 

část biosignálů se získává a také zpracovává v časové oblasti. Pro analýzu jsou vyuţívány 

signály ve frekvenční oblasti. 

 Základní matematickou operací, kterou vyuţíváme k transformaci biosignálů z časové 

do frekvenční oblasti je Fourierova transformace. Pro celou řadu biosignálů je mnohem 

výhodnější provádět filtraci a spektrální analýzu ve frekvenční oblasti, neboť v ní mohou být 

snadno analyzovány i obtíţně identifikovatelné spektrální sloţky signálu v časové oblasti.  

4.4.1 Diskrétní Fourierova transformace 

 K převodu diskrétních hodnot biosignálů z časové do frekvenční oblasti a naopak se 

často vyuţívá Diskrétní Fourierovy transformace (DFT) a inverzní DFT. Pokud spojitý 

periodický signál f (t) nahradíme časovou posloupností N vzorků f (nT), při splnění 

vzorkovacího teorému, potom můţeme stanovit odpovídající soubor N vzorků spektra. 

Diskrétní Fourierovu transformaci zapisujeme ve tvaru: 

                    
 

   
             

  
    

                           
                        (4.3) 

 

kde T0  je perioda vzorkovaného signálu 

        k udává řád harmonického frekvenčního spektra  

        n značí pořadové číslo vzorku 

        N představuje soubor vzorků signálu 

4.4.2 Rychlá Fourierova transformace 

 Rychlá Fourierova transformace (FFT) je výkonným algoritmem pro výpočet DFT. Má 

jednodušší algoritmus výpočtu. Dosaţené výsledky obou těchto algoritmů jsou ovšem stejné, 

rozdíl je pouze v potřebném výpočetním čase. Princip tohoto urychlení spočívá v rozkladu 

posloupnosti na posloupnosti s lichými a sudými prvky původní posloupnosti. Tento rozklad 

posloupností na podposloupnosti lze provádět rekurzivně, dokud nezískáme posloupnost 

obsahující jen jeden prvek. Koeficient Fourierovy transformace této podposloupnosti je sám 

tento prvek. Abychom mohli bez problémů rekurzivně rozkládat posloupnosti, je třeba, aby 

signál, který chceme transformovat, měl právě 2
n
 vzorků. 

 Princip přeřazené posloupnosti o osmi prvcích je naznačen na obrázku níţe (viz Obr. 9). 

[2][11] 

 

 

 

 

Obr. 9: Přeskládání vstupní posloupnosti osmi prvků. [11] 
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 Na obrázku výše můţeme vidět, ţe původní index byl 01234567, zatímco nový index 

přeskládáním vstupní posloupnosti je nyní 04261537. Při vyjádření hodnot indexů ve dvojkové 

soustavě je patrné, ţe hodnota nového indexu vznikne překlopením jednotlivých bitů kolem 

prostředního bitu (vzhledem k velikosti posloupnosti N). 

 Samotné skládání jednotlivých podposloupností provádí specializovaný algoritmus tzv. 

Motýlkový algoritmus. Ten provádí postupné skládání prvků z liché a sudé posloupnosti do 

dvou po sobě jdoucích prvků nové posloupnosti (viz Obr. 10).  

[11] 

 

Obr. 10: Motýlkový algoritmus na posloupnosti N=8. [11] 

5 Analogová část elektrookulografu 

 Jak je jiţ uvedeno v předchozí kapitole, tak kaţdý diagnostický přístroj je sloţen 

z biozesilovače, který zvyšuje úroveň snímaného signálu a potlačuje rušivé signály a z A/D 

převodníku, který digitalizuje analogový signál a umoţňuje poté jeho další číslicové zpracování. 

Tyto dva bloky tedy slouţí k předzpracování signálu a v této bakalářské práci tvoří analogovou 

část elektrookulografu. Posledním blokem je počítač, který nám slouţí k samotnému zpracování 

a zobrazení signálu, a také k práci s naměřenými daty, jako je jejich přenos a uchovávání (viz 

Obrázek 5: Blokové schéma diagnostického přístroje).  

5.1  Biozesilovač 

 V této bakalářské práci je pouţit biozesilovač z bakalářské práce slečny Váchalové 

Nikoly [12]. Blokové schéma biozesilovače je sloţeno ze vstupního předzesilovače, 

hornopropustného filtru, izolačního zesilovače, dolnopropustného filtru, filtru síťového rušení 

50 Hz a zesilovače s proměnným zesílením. 

 Vstupní předzesilovač má diferenční vstup a slouţí k potlačení souhlasného rušivého 

napětí. Vstupní odpor předzesilovače musí mít velmi vysokou hodnotu, řádově v MΩ, aby se na 

vstupu neprojevil přechodový odpor elektrod. Při pouţití povrchových Ag/AgCl elektrod je 

tento přechodový odpor roven přibliţně 100kΩ. Základním prvkem vstupního předzesilovače je 

přístrojový zesilovač. 
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 Hornopropustný filtr slouţí k odfiltrování stejnosměrné sloţky. Patří zde odfiltrování 

půlčlánkového napětí, které vzniká na elektrodách a které svou velikostí přesahuje velikost 

uţitečného signálu. Tento filtr také slouţí k odstranění pohybových artefaktů, neboli pomalu se 

měnící sloţky rozdílového napětí. Dolní mezní kmitočet u EOG je 0,05 Hz. Toho docílíme 

integrátorem ve zpětné vazbě u vstupního předzesilovače. Hodnoty rezistoru a kondenzátoru 

v našem případě stanovily kritickou frekvenci na 0,048 Hz. 

 Izolační zesilovač galvanicky odděluje vstupní a výstupní část signálového řetězce. 

Toto oddělení slouţí k ochraně pacienta před napěťovým průrazem nebo unikajícím proudem. 

Dále zamezuje přenosu rušivého signálu z výstupních obvodů do vstupních obvodů.   

 Dolnopropustný filtr sniţuje vysokofrekvenční rušení a zabraňuje aliasingu při 

vzorkování. Jeho kritická frekvence je 150 Hz.  

 Filtr síťového rušení odstraňuje rušivou sloţku o frekvenci 50 Hz vznikající 

z elektrorozvodné sítě. Jedná se o filtr typu pásmová zádrţ (angl. notch filter).  

 Zesilovač s proměnným zesílením zajišťuje největší část celkového zesílení řetězce. 

[1] [12] 

5.2  A/D převodník 

 Analogově digitální převodník převádí analogový signál na signál digitální a umoţňuje 

poté jeho číslicové zpracování. Převodník pouţívaný v této práci je součástí systému pořizování 

dat pro biomedicínské účely BMENG DAU. Tato jednotka je zobrazena na obrázku níţe (viz 

Obr. 11). Jedná se o převodník s rozlišením 12 bitů a se dvěma analogovými kanály. 

Vzorkovací rychlost je aţ 2 kSPS (kilo Samples Per Second). Celé zařízení je napájeno přes 

USB konektor. Vstup signálu je fyzicky realizován přes 15 pin D-SUB konektor. Pro 

komunikaci mezi řídícími mikroprocesory a A/D převodníky se pouţívá sériové periferní 

rozhraní - SPI s galvanickým oddělením sběrnice. Data jsou získávána přes USB rozhraní.  

[13] 

 

Obr. 11: Jednotka pro sběr dat BMENG DAU [13] 
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6 Software pro vizualizaci 

 Hlavním cílem této bakalářské práce byl návrh software pro vizualizaci 

elektrookulografických záznamů. Tento software slouţí k zobrazení snímaného signálu, který je 

jiţ předzpracován analogovou částí celého řetězce, čili zesílen na poţadovanou hodnotu a 

digitalizován.  

 V této kapitole se tedy zabývám posledním funkčním blokem diagnostických přístrojů, 

tedy počítačem, který slouţí k samotnému zpracování a zobrazení elektrookulografu. Patří zde 

také práce s naměřenými daty, jako je jejich přenos a uchovávání. 

6.1  DLL – dynamická linkovaná knihovna 

 Pro komunikaci mezi jednotkou pro sběr dat BMENG DAU popsanou v předchozí 

kapitole a počítačem slouţí funkce obsaţené v DLL knihovně. 

 Dynamická knihovna je kolekce funkcí, které jsou po načtení knihovny přístupné pro 

všechny aplikace za chodu systému. Právě díky přístupnosti pro všechny programy se tato 

knihovna označuje jako sdílená (linkovaná). Tyto knihovny jsou snadno přístupné 

prostřednictvím MATLAB rozhraní příkazové řádky. Toto rozhraní umoţňuje načíst externí 

knihovnu do prostoru paměti programu MATLAB a poté přístup k některým funkcím 

exportovaným z knihovny. Není-li knihovna jiţ potřeba, musí se z paměti uvolnit, tím se šetří 

vyuţití paměti. DLL knihovna umoţňuje volání a čtení externích dat napsaných i v jiném jazyce 

(např. C, Java).  

 DLL knihovna pouţívaná v této bakalářské práci se nazývá dau.h a je napsaná v jazyce 

C. Pro jiţ zmíněnou komunikaci mezi jednotkou pro sběr dat a počítačem vyuţívá tyto funkce:  

- Load library - načtení sdílené knihovny v MATLABU  

- Lib is loaded – kontrola, je-li knihovna připojena 

- Lib functions view - výpis funkcí obsaţených v dynamické knihovně 

- Open – otevření rozhraní (připojení analogového vstupu (BMENG DAU)) 

- Flush Fifos - vyprázdnění paměti  

- Get Sample - dodání měřícího vzorku 

- Close – uzavření rozhraní 

- Unload library - odpojení dynamické knihovny 

6.2  Návrh software 

 Program pro vizualizaci elektrookulografických záznamů byl vytvořen ve vývojovém 

prostředí MATLAB R2009b. Je nutné mít nainstalovanou jiţ zmíněnou sdílenou knihovnu, 

která umoţňuje komunikaci mezi jednotkou pro sběr dat a počítačem. Diskrétní signál získaný 

z A/D převodníku je vykreslován v reálném čase, kdy byl aplikován algoritmus, který zajišťuje 

plynulé vykreslování nekonečného mnoţství vzorků. Vzorky vykreslované v reálném čase se 

zároveň ukládají do paměti a tudíţ je poté moţné jejich pozdější zobrazení. To umoţňuje 

uloţení nebo tisk celého záznamu a jeho pozdější načtení. 

 Dále byl navrţen IIR filtr, jehoţ matematický popis a realizace je zmíněna níţe. IIR filtr 

je filtr, který má zpětnou vazbu s nekonečnou impulsní odezvou. Výhodou IIR filtru je jeho 

ekvivalent v analogové technice. Další výhodou je podstatně menší počet zpoţďovacích linek a 
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násobiček oproti filtru FIR, které by výrazně zpomalovaly filtrování v reálném čase. Filtr 

navrţený v tomto programu obsahuje dvě zpoţďovací linky, kdy jedna je pro dopředný směr a 

druhá pro zpětný směr. Filtr je určen pro odfiltrování rušení z elektrorozvodné sítě na frekvenci 

50 Hz. Byl zvolen filtr typu pásmová zádrţ (z angl. NOTCH), který odstraní šum na 

poţadovaném pásmu, čili nepoškodí signál na okolních frekvencích – jedná se tedy o 

úzkopásmový filtr.  

 K zobrazení signálu ve frekvenční oblasti je pouţita rychlá Fourierova transformace, 

která je popsána v předchozí kapitole. Ve frekvenční oblasti je snadněji rozpoznatelná sloţka 

rušení na frekvenci 50 Hz a tedy i ověření funkčnosti filtru. 

 Vnitřní strukturu navrţeného software popisuje stavový diagram navrţený v programu 

Enterprise Architect zobrazený na obrázku níţe (viz Obr. 12).  

 

 

 

Obr. 12: Stavový diagram 

 

 

 



 

 

18  
 

6.3  Výsledky 

 Navrţený software nabízí moţnost zobrazení signálu jak s aktivním filtrem pásmové 

zádrţe, tak i neaktivním filtrem. Zdůvodnění návrhu filtru IIR NOTCH je popsáno výše. Na 

obrázku níţe (viz Obr. 13) je znázorněna frekvenční charakteristika úzkopásmového filtru 

NOTCH, pro odstranění rušivé sloţky signálu na frekvenci 50 Hz.  

 

 

Obr. 13: Frekvenční charakteristika filtru pásmová zádrţ. 

 Vzorkovací frekvence signálu má hodnotu 2000 Hz, Nyquistova frekvence je polovina 

vzorkovací, čili 1000 Hz. Normalizovaná frekvence je potom 0,05 a vypočítá se jako 50 Hz 

lomeno Nyquistova frekvence. Díky těmto informacím je poté moţné v programu MATLAB 

vypočítat koeficienty filtru a popsat navrţený filtr přenosovou funkcí, kdy čitatel přenosu 

obsahuje vypočtené koeficienty „b“ a ve jmenovateli jsou obsaţeny koeficienty „a“: 

 

                                               
                              

                       
                                            

 

 Číslicové filtry lze také popsat diferenční rovnicí, kdy je aplikovaná substituce na 

vypočtené koeficienty zobrazené v přenosu [ a·z-2
 → y(n-2), b·z-2

  → x(n-2)]: 

 

                                                 

                                                                       (6.2) 
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 Elektrookulografický záznam horizontálních pohybů očí bez pouţití navrţeného filtru je 

zobrazen níţe (viz Obr. 14). Další obrázek (viz Obr. 15) znázorňuje výkonové spektrum tohoto 

zašuměného signálu, na kterém je patrné rušení na frekvenci 50 Hz. Dané spektrum bylo 

vytvořeno v programu MATLAB pomocí výpočtu FFT. 

 

Obr. 14: Zašuměný EOG signál. 

 

Obr. 15: Výkonové spektrum EOG signálu s aditivním šumem 50 Hz. 
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 Další obrázek (viz Obr. 16) zobrazuje výsledný elektrookulografický záznam 

horizontálních pohybů očí s pouţitím navrţeného filtru. Opět bylo vypočítáno a zobrazeno 

spektrum tohoto signálu (viz Obr. 17). Z tohoto obrázku výkonového spektra je patrné, ţe rušení 

na frekvenci 50 Hz bylo správně odfiltrováno. 

 

Obr. 16: Filtrovaný EOG signál. 

 

 Obr. 17: Výkonové spektrum EOG signálu po filtraci. 
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6.4  Grafické uţivatelské rozhraní 

 Program pro vizualizaci elektrookulografických záznamů byl navrţen v uţivatelském 

rozhraní GUI, které je součástí vývojového prostředí MATLAB. Hlavní okno programu je 

znázorněno níţe (viz Obr. 18). Umoţňuje ovládání celého programu přímo z jednoho panelu na 

obrazovce počítače.  

 Grafické uţivatelské rozhranní se skládá z hlavního grafu s popisem os. Nad grafem se 

nachází název aktuálně vykresleného grafu. Pomocí CHECK-BOXU s názvem Mříţka je moţné 

v grafu zapnout či vypnout zobrazení mříţky. Je moţné také zvolit, zda bude signál vykreslován 

s aktivním filtrem, čili bude vykreslován filtrovaný signál, nebo s neaktivním filtrem a tudíţ 

signál s aditivním šumem. Pro toto nastavení jsou opět pod grafem umístěny CHECK-BOXY 

napravo od názvu Filtr.  Na pravé straně od hlavního grafu je umístěna skupina tlačítek, pro 

ovládání vykreslování do grafu. Tlačítkem START se spustí vykreslování signálu, kdy po 

vykreslení 20 000 vzorků se kurzor pro vykreslení přesune opět na začátek grafu a začne 

překreslovat staré vzorky. Tlačítkem ZOBRAZIT GRAF se ukončí vykreslování v reálném čase 

a zobrazí se celý naměřený signál v závislosti na čase. Tlačítkem SPEKTRUM je moţné 

zobrazit spektrum naměřeného signálu.  

 Tlačítko pod grafem s názvem ULOŢIT umoţňuje uloţení aktuálního grafu do souboru 

s příponou mat, tlačítkem NAČÍST je moţné uloţený signál opět vykreslit do hlavního okna i 

po ukončení programu. Díky nastavení Toolbar Editor byly zvoleny a zobrazeny v pravém 

horním rohu programu ikony pro přiblíţení a oddálení grafu (Zoom In, Zoom Out), symbol ruky 

(Pan) umoţňující posouvání se v grafu a díky ikoně v podobě tiskárny (Print) je moţné 

naměřený signál vytisknout. Tlačítko SMAZAT vymaţe hlavní okno grafu a tlačítkem konec se 

vypne celé hlavní okno. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Hlavní okno programu. 
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7 Testování vyvinutého software 

 Vyvinutý software byl testován pro dvě různá zapojení snímacích elektrod. Jako první 

byly testovány vertikální pohyby očí a poté, při jiném zapojení elektrod, horizontální pohyby 

očí.  

7.1  Snímání vertikálních pohybů očí 

 Pro snímání vertikálních pohybů očí byly snímací elektrody zapojeny nad a pod okem, 

kdy ţlutě označená elektroda byla nad okem a červená elektroda byla umístěna pod okem. 

Zelená elektroda slouţí jako referenční. Tato elektroda je určená ke snímání unipolárních 

potenciálů elektrookulografu a při testování vertikálních pohybů očí byla umístěna na vnějším 

koutku oka. 

 Jako první byla zaznamenána filtrovaná elektrookulografická křivka, čili bez jakéhokoli 

neţádoucího rušení. Jsou na ní snadno identifikovatelné jednotlivé vlny elektrookulografu. 

Obrázek je uveden níţe (viz Obr. 19) a pro názornost jsou v něm ručně vyznačeny jednotlivé 

pohyby oka.  

 

 

Obr. 19: Filtrovaný EOG signál. 

 

 Obrázek níţe (viz Obr. 20) znázorňuje spektrum tohoto filtrovaného signálu. 
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Obr. 20: Výkonové spektrum filtrovaného EOG signálu. 

 

 Další obrázek (viz Obr. 21) byl vykreslen a poté zobrazen s neaktivním filtrem, čili je 

na něm patrné rušení z elektrorozvodné sítě. Po zobrazení grafu se stisknutím tlačítka 

SPEKTRUM zobrazilo výkonové spektrum naměřeného signálu. Toto spektrum je taktéţ 

uvedeno níţe (viz Obr. 22). 
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Obr. 21: EOG signál vykreslený bez navrţeného filtru.  

 

Obr. 22: Výkonové spektrum EOG signálu bez navrţeného filtru. 



 

 

25  
 

7.2  Snímání horizontálních pohybů očí 

 Pro snímání horizontálních pohybů očí byly snímací elektrody zapojeny na vnějších 

koutcích obou očí, kdy ţlutě označená elektroda byla umístěna na vnějším koutku levého oka a 

červená elektroda byla umístěna na vnějším koutku pravého oka. Zelená elektroda byla na čele 

mezi oběma očima.  

 Elektrookulografické křivky horizontálních pohybů očí jsou stejné jako křivky u 

předchozího snímání vertikálních pohybů očí. Jediný rozdíl, oproti předchozímu snímání zde 

nastal v popisu výsledného grafu. Kladná výchylka je nyní dána pohybem očí vlevo a záporná 

výchylka je dána pohybem očí k pravé elektrodě, čili vpravo. 

 Obrázek níţe (viz Obr. 23) je filtrovaný EOG signál snímající nepřetrţité mrkání obou 

očí. Oproti předchozímu zapojení pro snímání vertikálních pohybů očí je nyní mrknutí dáno 

negativní výchylkou v signálu s podstatně menší amplitudou neţ v předchozím zapojení 

elektrod. 

 

 

Obr. 23: Filtrovaný EOG signál snímající nepřetrţité mrkání očí. 
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8 Závěr 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření funkčního software pro sběr 

elektrookulografických dat prostřednictvím jednotky BMENG DAU. Pro komunikaci mezi 

jednotkou  BMENG DAU a počítačem byly pouţity funkce obsaţené ve sdílené knihovně. 

Hlavní předností tohoto programu je plynulé vykreslování signálu v reálném čase. Je moţné 

vykreslit signál jak s aktivním filtrem, tak i neaktivním filtrem. Filtr byl navrţen v rámci této 

práce a jeho funkčnost byla ověřena v kapitole Testování vyvinutého software. Bylo také 

navrţeno grafické uţivatelské rozhranní, které umoţňuje snadné vykreslování signálu 

v příjemném prostředí uţivatelského okna. Přínosné je také uloţení naměřeného signálu do 

souboru a jeho pozdější načtení. Program můţe být pouţit pro vykreslování 

elektrokardiografických záznamů či pletysmografické křivky. 

 Do budoucna je moţné s tímto programem dále pracovat a rozšířit jej o další funkce. 

Zajímavé je například vyuţití elektrookulografie i v jiných oblastech neţ diagnostických, 

například ovládání kurzoru myši nebo jiného externího zařízení, kde by se dalo uplatnit 

ovládání pouze očními pohyby či mrknutím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27  
 

9 Seznam pouţité literatury 

[1]  PENHAKER, M., IMRAMOVSKÝ, M., TIEFENBACH, P., KOBZA, F. 

 Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 

 Technická univerzita Ostrava, 2004. 323 s. ISBN 80-248-0751-3  

[2]  ROZMAN, Jiří a kolektiv. Elektronické přístroje v lékařství. 1. vydání. Praha: 

 Academia, 2006. 408 s. ISBN 80-200-1308-3 

[3]  Electrooculography. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Electrooculography>. 

 Last revision 17th of July 2010 [citováno 2010-10-30] 

[4]  SVATOŠ, Josef., Biologické signály I: Geneze, zpracování a analýza. 2. 

 vydání. Praha: ČVUT, 1998. 204 s. ISBN 80-01-01822-9 

[5]  Elektrookulografie - Faculty of Health and Social Studies. URL: 

 <http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/kpo/manual-

 frvs/08_elektrookulografie.pdf/view>. Poslední úpravy 13. 2. 2007 [citováno 

 2010-10-30] 

[6]  NOVOTNY, Miroslav., Vyšetřování rovnovážného ústrojí a základy 

 elektronystagmografie. 1. Vydání. Brno, 1981. 56 s. ISBN 57-853-81 

[7]  Shutterstock images - portrait of man face. URL:    

 <http://www.shutterstock.com/pic-41719555/stock-vector-portrait-of-man-    

 face.html >. [citováno 2010-10-30] 

[8]  KUCHYNKA, Pavel a kolektiv. Oční lékařství. 1. vydání. Praha: Grada    

 Publishing, a.s., 2007. 812s. ISBN 978-80-247-1163-8  

[9]  Číslicové filtry (základy). URL:   

              <http://www.rss.tul.cz/download/cms/11_cisfiltry.pdf>. [citováno 2010-11-14] 

 [10] Realizace filtrů FIR a IIR v programovacím jazyce C#. URL:    

  <http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2010050400-realizace-filtru-fir-a- 

  iir-v-programovacim-jazyce-c>. [citováno 2011-4-15] 

 [11] Filtrace snímků ve frekvenční oblasti - Rychlá Fourierova transformace.  

  <http://bartipan.net/zvi/fft.pdf>. [citováno 2011-4-15] 

 [12] VACHALOVÁ, Nikola. Realizace miniaturního zařízení pro snímání elektrické 

  aktivity srdce. Ostrava, 2010. 27s. Bakalářská práce na Fakultě elektrotechniky  

  a informatiky VŠB-TU Ostrava na katedře Měřicí a řídicí techniky. Vedoucí BP 

  Ing. Ondřej Adamec 

 [13] STANKUŠ, M., PENHAKER, M., KAŠÍK, V. Low Cost Data Acquisition  

  System for Biomedical Usage. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava,  

  3 s. 

 

 

 

 

http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/kpo/manual-frvs/08_elektrookulografie.pdf/view
http://www.rss.tul.cz/download/cms/11_cisfiltry.pdf
http://bartipan.net/zvi/fft.pdf


 

 

28  
 

10  Seznam příloh 

PŘÍLOHA I.       CD 

 


