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1. CADRUL MOTIVAŢIONAL AL TEZEI DE ABILITARE
1.1 Introducere
Conceptul de cadru universitar este unul complex şi extrem de dinamic. Acesta
implicǎ, pe de-o parte, competenţa ştiinţificǎ validatǎ prin studii şi comunicǎri, sau
nevoia de perpetuǎ profesionalizare; pe de altǎ parte, ideea de profesor nu poate exista
fǎrǎ vocaţia de dascǎl, care creazǎ emulaţie în rândul studenţilor, gata de sacrificii în
numele unei satisfacţii greu de cuantificat şi care se manifestǎ doar pe termen lung.
Astfel, dezvoltarea unei baze solide de cercetare în domeniul ingineriei medicale,
având ca suport fundamentul didactic al ingineriei electrice, este o chestiune de mare
actualitate în societatea contemporanǎ. Iar acest deziderat poate fi atins prin experienţa
profesionalǎ şi umanǎ a cadrelor didactice implicate în acest domeniu.
Ingineria biomedicală este acea ramură a bioingineriei care se referă la toate
procedurile terapeutice şi investigatorii care se fac cu sprijin tehnic, dar şi la producerea
aparaturii şi asistenţa acesteia în timpul utilizării. Aceasta cuprinde toate aplicaţiile
diferitelor ramuri ale ingineriei care pot fi folosite la rezolvarea problemelor pe care le
întâmpină medicina: fiecare „intersecţie” a unui domeniu ingineresc (spre exemplu, cel
electric) cu o latură a medicinii (cardiologie, neurologie, imagisticǎ), constituie o
potenţială arie de dezvoltare a unor aplicaţii.
Ingineria biomedicală presupune înţelegerea perfectă a funcţionării organismului
uman în vederea creării şi dezvoltării unor aparate şi instrumente folosite la
diagnosticarea şi vindecarea bolilor, sau înlocuirea organelor afectate. De aceea, inginerul
biomedical are un dublu rol: cercetare/concepere de aparatură medicală şi întreţinere a
aparaturii medicale (este persoana care gestionează întreaga dotare medicală, ocupânduse de întreţinere, de siguranţa folosirii acesteia, dar şi de instruirea continuă a
personalului medical care deserveşte aceste aparate).
În plus, dacǎ se are în vedere prioritizarea cercetǎrii la nivel mondial, în care se
investesc sume consistente în tot ceea ce înseamnǎ îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii, a tehnicilor
de îngrijire şi reabilitare a pacienţilor, atunci domeniul ingineriei medicale devine unul critic,
care necesitǎ atenţie în orice societate. Iar dezvoltarea acestui domeniu poate fi realizatǎ doar
prin cultivarea activitǎţilor didactice şi încurajarea cercetǎrii prin studiile doctorale.
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1.2 Evoluţie profesionalǎ şi competenţe
Candidatul a absolvit Facultatea de Electrotehnicǎ (UTC-N), specializarea
Mǎsurǎri Electrice în anul 1999 şi apoi un program de Studii Aprofundate în domeniul
Metrologiei, în anul 2000.
Activitatea didactică a candidatului în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a
început în luna februarie a anului 2000, când a ocupat prin concurs postul de Preparator
în colectivul Catedrei de Măsurări Electrice, Facultatea de Electrotehnică, având ca
atribuţii didactice lucrǎrile de laborator în domeniul mǎsurǎtorilor.
În urma concursului desfǎşurat în luna mai 2002, candidatul a ocupat postul de
Asistent în cadrul Catedrei de Electrotehnică (aceeaşi Facultate), unde exista un colectiv
de cercetare şi o mare emulaţie în domeniul ingineriei medicale. De la acea datǎ şi până
în prezent, acesta şi-a desfăşurat activitatea fără întrerupere în cadrul Catedrei de
Electrotehnicǎ (Departamentului de Electrotehnicǎ şi Mǎsurǎri) ca Şef de lucrǎri din anul
2005 şi mai apoi ca şi Conferenţiar, din anul 2007.
Orizontul informaţional al candidatului în domeniul ingineriei medicale a fost
extins prin experienţa economicǎ şi industrialǎ acumulatǎ în timpul colaborǎrii (între anii
2003 - 2004) cu o firmǎ privatǎ din domeniu (SC TEMCO SRL), specializatǎ în
producerea, mentenanţa şi comercializarea aparaturii medicale.
Activitatea didacticǎ a candidatului s-a conjugat cu partea de cercetare din timpul
stagiului doctoral (1999-2005), interval în care a beneficiat de douǎ stagii la universitǎţi
din strǎinǎtate: Universitatea din Patras, Grecia (2000) şi Universitatea Tehnicǎ din
Belfort şi Monbeliard , Franţa (2002).
Tot efortul intelectual al acestor ani a fost încununat de cel mai important moment
în devenirea profesionalǎ şi ştiinţificǎ, reprezentat de obţinerea titlului ştiinţific de doctor
inginer, în anul 2005;
Din momentul ocupǎrii postului de Asistent şi pânǎ în prezent, activitatea
didactică a candidatului s-a axat pe disciplinele Introducere în Ingineria Biomedicală,
Mǎsurarea Parametrilor Biologici, Procesarea Semnalelor Biomedicale şi Transferul
Datelor Biomedicale (A 1.2).
De-a lungul anilor, în abordarea acestor cursuri, candidatul a urmărit dezvoltarea
unor programe analitice de actualitate, în concordanţă cu ceea ce se studiază în domeniu
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pe plan mondial, având în conţinut principii teoretice fundamentale, dar şi elemente de
aplicabilitate; toate aceste discipline, prin structura programei, fac apel la elemente de
matematică, noţiuni de electrotehnică/electronică şi cunoştinţe de programare (LabVIEW,
Matlab, PC-DSP, NeuroSim).
De asemenea, candidatul a fost implicat în procesul de dotare a Laboratorului de
Inginerie Medicalǎ cu aparatură de ultimă generaţie. În acest sens, prin Universitate, s-a
achiziţionat pentru laboratorul de Inginerie Medicală un chit multifuncţional de prelevare
şi prelucrare a semnalelor medicale, iar prin efortul personal al candidatului s-a mai reuşit
achizitionarea unui al doilea chit, produs de aceeaşi firmă (Vernier, SUA), prin
bunăvoinţa unei firme private care a subvenţionat această investiţie pentru Universitate.
Eforturile profesionale şi ştiinţifice depuse s-au concretizat în numeroase articole
publicate în reviste sau susţinute la conferinţe (peste 75 de lucrǎri), 4 cărţi, contracte de
cercetare, dar şi o bogatǎ activitate de inventicǎ.
Recunoaşterea prestigiului profesional s-a materializat în calitatea de Profesor
invitat al Universitǎţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (A 3.2.1, A 3.2.2), dar şi a stagiilor
efectuate la Univeritatea din Viena (2009, 2010) şi la Universitatea Tehnicǎ din Atena
(2011). Tot în acest sens, candidatul a fǎcut parte din comisii doctorale în cadrul
Universitǎţii Tehnice din Cluj-Napoca sau la Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie
„Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca (A 3.5.1 – A 3.5.6) şi este membru în comitetele de
organizare ale unor conferinţe internaţionale de prestigiu (A 3.3.1 – A 3.3.4) sau recenzor
(A 3.3.5 – A 3.3.7).
Interesul manifestat de candidat în domeniul achiziţiei, prelucrǎrii şi transferului
de semnal s-a concretizat în câştigarea unui grant în competiţia naţionalǎ (PN II –
Proiecte de Cercetare Exploratorie 2008) (A 2.3.1), dar şi în 7 brevete de invenţie (4
naţionale –OSIM şi 3 europene - EPO) (A 2.1.3 – A 2.1.9), care au câştigat peste 20 de
premii şi medalii de aur la numeroase saloane internaţionale de inventicǎ.
O carte la care candidatul este co-autor (A 1.1.1) a obţinut Premiul „Gheorghe
Cartianu” al Academiei Române (2010) (A 3.6.1), iar un articol al sǎu a fost premiat în
anul 2013 de cǎtre UEFISCDI (A 3.6.2).
În plus faţǎ de ceea ce înseamnǎ munca depusă în contractele de cercetare,
activitatea managerialǎ a candidatului este evidenţiatǎ şi de ocuparea funcţiei de Director
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Adjunct al Extensiei UTC-N la Bistriţa (A 3.4.1) sau de cele trei programe Erasmus
coordonate (A 1.3).
Având în vedere performanţele profesionale expuse anterior (contracte, cǎrţi
publicate, inventicǎ), dar luând în considerare şi activitatea de mentorat desfǎşuratǎ (peste
35 de lucrǎri de diplomǎ şi de disertaţie îndrumate, coordonator al studenţilor la
concursurile ştiinţifice), obţinerea Abilitǎrii urmeazǎ ca o dezvoltare organicǎ a activitǎţii
profesionale a candidatului.
Pornind de la competenţele şi rezultetele obţinute în mǎsurarea, procesarea şi
transferul semnalelor medicale, materialul prezentat în capitolele urmǎtoare este
structurat pe patru direcţii:
 Metode moderne de investigare a semnalelor cardiace (EKG, ritm
cardiac);
 Studiul relaţiei EMG-temperatură în timpul efortului;
 Implementarea unor tehnici/metode de transfer al semnalului EKG;
 Sisteme de asistare pentru persoanele cu disabilitǎţi.
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2. METODE DE INVESTIGARE A SEMNALELOR CARDIACE
2.1 Introducere
Organismele vii sunt alcătuite dintr-o multitudine de sisteme componente, corpul
uman incluzând printre altele sistemul nervos, sistemul cardiovascular şi pe cel musculoscheletal. Fiecare sistem este la rândul său format din mai multe subsisteme, care sunt
responsabile de anumite procese fiziologice; spre exemplu, sistemul cardiac are rolul de a
pompa sânge prin corpul uman, facilitând astfel livrarea nutrimentelor şi a oxigenului
(furnizat de către sistemul pulmonar), prin intermediul sângelui la celule.
Procesele fiziologice sunt fenomene complexe, care includ stimulare nervoasă şi
hormonală; în cele mai multe cazuri, acestea sunt însoţite sau se manifestă ca semnale, ce
reflectă natura lor. Aceste semnale pot fi de mai multe tipuri, cum ar fi biochimice
manifestate sub forma hormonilor, electrice – percepute ca potenţiale sau curenţi slabi şi
fizice - care apar sub formǎ de presiune sau temperatură.
Sistemele biologice pot sǎ se afle sub efectul unui stres de naturǎ externǎ, sau pot fi
influenţate de factori interni. În aceste condiţii, este foarte important ca pentru un sistem
dat, perturbaţiile sǎ producǎ efecte minore, cu consecinţe minime asupra sǎnǎtǎţii.
Bolile sau defectele care apar într-un sistem biologic duc la alterarea proceselor
fiziologice normale şi în consecinţǎ, conduc la procese patologice care afectează performanţa,
sănătatea şi buna funcţionare a sistemului. Un astfel de proces patologic este asociat cu
semnale care diferă de acelea corespunzătoare funcţionării normale a sistemului. Astfel, prin
înţelegerea funcţionării sistemului de interes, este posibilă observarea semnalelor provenite
de la acesta, putându-se deci evalua starea sa.
O altă problemă fundamentală în analiza semnalelor biomedicale constă în
depistarea informaţiei de interes: sunt semnale biologice (EKG) pentru care informaţia de
interes este codificată în forma, amplitudinea semnalului (morfologia complexului
PQRST), ritmicitate şi spectru; apoi, existǎ alte semnale în cazul cărora informaţia de
interes este „codificată” în amplitudinea semnalului şi spectru (EMG), sau altele pentru
care informaţia rezidǎ în principal în spectrul de frecvenţe (ritmurile semnalului EEG).
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În consecinţǎ, la analiza şi procesarea unui semnal EKG trebuie discutate mai
multe aspecte, care sǎ faciliteze procesul medical de diagnosticare. Aceste aspecte vor fi
dezbǎtute în cele ce urmeazǎ.
2.2 Analiza ritmicitǎţii semnalului EKG
De cele mai multe ori, abordarea aspectelor de ritmicitate ale inimii vizeazǎ
calculul variabilitǎţii ritmului cardiac (HRV - Heart Rate Variability), adicǎ a intervalelor
dintre douǎ vârfuri R-R consecutive, conform figurii 2.1.

Fig. 2.1: Măsurarea intervalelor R-R, în vederea determinării HRV
Metoda utilizatǎ în studiile noastre implicǎ folosirea transformatei Hilbert în
analiza aspectelor de periodicitate/ritmicitate ale semnalului EKG. Astfel, pentru un
semnal sǎnǎtos, vectorcardiograma obţinutǎ (reprezentarea transformatei Hilbert în
funcţie de semnalul EKG analizat) trebuie sǎ parcurgǎ cu exactitate şi ritmicitate o
traiectorie bine delimitatǎ în plan bidimensional.
Astfel, s-a luat ca punct de reper vectorcardiograma obţinutǎ prin analiza unui
semnal EKG ideal, sintetizat printr-un set de ecuaţii:
x  x  y

y  y  x
z  

[a  e

i
i{ P , Q , R , S , T }

i



 i 2
2 bi 2

 ( z  z0 )]

a)

b)

Fig. 2.2: Setul de ecuaţii (a) care genereazǎ o traiectorie în spaţiu tridimensional (b)
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Punctele distincte din ciclul EKG (P, Q, R, S şi T) sunt descrise de evenimente care
corespund unor maxime şi minime în direcţia z. Aceste evenimente sunt plasate la unghiuri
fixe de-a lungul cercului unitate şi sunt date de unghiurile θP, θQ, θR, θS, si θT (a se vedea
figura 2.2b). Atunci când traiectoria se apropie de unul din aceste evenimente, este
îndepărtată în sus sau în jos de cercul limită, iar apoi este trasă din nou înspre cercul limită.
Datele rezultate în urma rezolvǎrii sistemului de ecuaţii au fost procesate în
LabVIEW; astfel, într-o primǎ fazǎ s-au obţinut valorile eşantioanelor semnalului ideal
EKG, dupǎ care s-a aplicat transformata Hilbert.
În final, s-a obţinut vectorcardiograma aferentǎ, conform figurii 2.3.

a)

b)
Fig. 2.3: Semnalul EKG „ideal” (simulat) (a) şi vectorcardiograma aferentǎ (b)

Se remarcǎ faptul cǎ ritmul cardiac pentru semnalul ideal (simulat) este aproape
staţionar şi tinde cǎtre o traiectorie (ciclu) limitǎ.
Aceeaşi metodǎ a fost aplicatǎ în continuare şi pe semnale reale, cu sau fǎrǎ
patologii cardiace.
În primul rând, în vederea comparǎrii cu rezultatele obţinute pentru semnalul
ideal, metoda a fost aplicatǎ unui semnal real, provenit de la o pacientǎ de 82 de ani, care
prezenta ritm sinusal:
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a)

b)
Fig. 2.4: Semnalul EKG real (femeie, 82 de ani, ritm sinusal) (a); vectorcardiograma aferentǎ (b)

În afara unor componente aleatoare vizibile pe graficul vectorcardiogramei
(originea acestora poate sǎ se gǎseascǎ în momentul achiziţiei semnalului), pentru acest
semnal EKG (ritm sinusal) se poate observa aceeaşi tendinţa ca şi în cazul semnalului
ideal, simulat: ritmul cardiac tinde spre un ciclu limitǎ.
Apoi, metoda a fost aplicatǎ pentru un semnal patologic, prelevat de la un subiect
de 35 de ani (bǎrbat), care prezenta o afecţiune a arterei coronare şi care necesita pacing
ventricular intermitent.
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a)

b)
Fig. 2.5: Semnalul EKG real (bǎrbat, 35 de ani, pacing ventricular intermitent) (a);
vectorcardiograma aferentǎ (b)

În cazul semnalui patologic, se remarcǎ faptul cǎ nu mai prezintǎ niciun caracter
de ritmicitate, periodicitate, vectorcardiograma nemaiurmǎrind o traiectrie bine definitǎ
în plan bidimensional.
În consecinţǎ, nu mai este valabilǎ tendinţa observatǎ în exemplele anterioare
(semnalul ideal şi cel real, cu ritm sinusal) şi nu se mai poate afirma cǎ ritmul cardiac
tinde spre un ciclu limitǎ.
2.3 Analiza timp-frecvenţǎ a semnalului EKG
Existǎ cazuri când o parte a informaţiei dintr-un semnal nu poate fi sesizată în
totalitate în domeniul timp, ci doar în domeniul frecvenţă; de pildă, pentru semnalul
EKG, manifestări patologice (abateri de la morfologia tipică) pot fi uneori mai uşor de
diagnosticat prin analiza în domeniul frecvenţă. În plus, forma semnalului în domeniul
timp poate sǎ difere de la un ciclu la altul al semnalului.
Astfel, multe semnale biomedicale prezintǎ ritmuri şi periodicitǎţi mai uşor de
perceput în termeni de frecvenţǎ decât în unitǎţi de timp. Spre exemplu, activitatea
cardiacǎ este mult mai uşor de exprimat în „bǎtǎi pe minut” (deci un marker al frecvenţei
cu care are loc), decât în termeni legaţi de durata unei bǎtǎi (intervalul R-R exprimat în
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secunde): un ritm cardiac este mult mai bine perceput dacǎ este exprimat ca fiind de 72
bǎtǎi/minut, decât dacǎ i se menţioneazǎ durata R-R corespunzǎtoare ca fiind de 0,833 s;
în cazul semnalului EEG, percepţia este la fel mult mai bunǎ la exprimarea ritmului alfa
ca fiind de 11,5 Hz, decât echivalenţa sa din domeniul timp de 0,087 s.
De aceea, utilizarea transformatei Fourier faciliteazǎ – prin distribuţia de energie
şi putere a semnalului în domeniul frecvenţǎ, dar şi prin analiza fazei acestuia – o mai
bunǎ analizǎ şi descriere a caracteristicilor semnalului.
Analiza spectralǎ devine o problemǎ delicatǎ la investigarea semnalelor atunci când
discuţia ia în calcul staţionaritatea lor. Astfel, dacǎ transformata Fourier oferă doar conţinutul
spectral al semnalului şi nicio informaţie cu privire la momentele la care apar diversele
componente spectrale (motiv pentru care se aplică cu precǎdere la analiza semnalelor
staţionare), problemele devin destul de complicate în cazul investigǎrii semnalelor nestaţionare.
Cum însă majoritatea semnalelor biomedicale sunt nestaţionare (EKG, EEG), se
impune găsirea unor metode noi de investigare a acestora: o componentă spectrală care
intervine la un moment dat, poate fi de mare interes (spre exemplu, în cazul EEG, poate fi
vorba despre răspunsul creierului la un anumit stimul).
Aceste considerente de staţionaritate impun analiza semnalului EKG prin
algoritmul STFT şi apoi evidenţierea anumitor corespondenţe dintre semnalul EKG din
domeniul timp, spectrogramǎ şi graficul de fazǎ al semnalului.
În acest sens, s-au analizat 23 de înregistrǎri holter EKG „ante finem”, pentru
pacienţi cu diferite afecţiuni cardiace şi diverse trecuturi medicale; datele au fost
prelucrate apoi în Matlab, în final obţinându-se spectrograma şi graficul fazei semnalului.
Dupǎ cum se ştie, folosirea unui algoritm de tip STFT implicǎ alegerea unei
ferestre, rezoluţia în domeniile timp şi frecvenţă depinzând de fereastra aleasă, şi nu de
frecvenţa semnalului investigat. Astfel, cu cât fereastra va fi mai largă, rezoluţia în
domeniul frecvenţă va fi mai bună, dar cea în domeniul timp va fi mai slabă. Cum în
cazul de faţǎ intereseazǎ în primul rând informaţia din domeniul frecvenţǎ, s-a ales o
fereastrǎ de tip Hamming, având lǎţimea de 512 puncte.
Dintre cele 23 de semnale EKG, pentru prezentarea rezultatelor semnificative, s-a selectat
un număr 6 de înregistrări, de la pacienţi de vârste diferite şi cu o istorie clinică diversă; în cele ce
urmează, se prezintă fiecare semnal ales, împreună cu spectrograma aferentă şi graficul fazei.
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Fig. 2.6: Semnal EKG (ritm sinusal),

Fig. 2.7: Semnal EKG (ritm sinusal),

spectrogramǎ şi diagramǎ de fazǎ

spectrogramǎ şi diagramǎ de fazǎ
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Fig. 2.8: Semnal EKG (ritm sinusal),

Fig. 2.9: Semnal EKG (ritm sinusal),

spectrogramǎ şi diagramǎ de fazǎ

spectrogramǎ şi diagramǎ de fazǎ
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Fig. 2.10: Semnal EKG (ritm sinusal cu pacing

Fig. 2.11: Semnal EKG (fibrilaţie atrialǎ),

intermittent), spectrogramǎ şi diagramǎ de fazǎ

spectrogramǎ şi diagramǎ de fazǎ

Din analiza graficelor anterioare, se constată - atât pe spectrograme, cât şi pe
diagramele de fază - prezenţa unei interferenţe de frecvenţă ridicată (în jurul valorii de
3,25 kHz), survenită probabil în momentul achiziţiei datelor, care parazitează semnalul
util. Este uşor de observat faptul că această interferenţă este mult mai uşor de sesizat în
domeniul frecvenţă decât în domeniul timp.
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Apoi, se constată faptul că anumite evenimente din domeniul timp (observabile în
forma semnalului EKG) pot fi sesizate doar în faza semnalului; astfel, dacă evenimentele
materializate în forme de undă cu amplitudini mari (deci cu conţinut energetic mare), pot
fi observate în spectrogramă, altele sunt „vizibile” doar în diagrama de fază,
materializându-se în schimbări succesive de fază.
În acest fel, prin exemplele de semnale EKG studiate, s-a pus în evidenţǎ importanţa
analizei fazei unui semnal EKG, ca şi complement la analiza semnalului în domeniul timp şi
a spectrogramei. Dacă în semnalul din domeniul timp pot fi sesizate anumite schimbări
morfologice sau de perioadă, investigaţia devine mai complexă la studiul spectrogramei, care
pune în evidenţă doar modificări cu conţinut mare energetic din semnal. De aceea, analiza
fazei semnalului oferă informaţii utile şi asupra evenimentelor cu conţinut energetic redus,
care nu sunt sesizabile nici pe semnalul din domeniul timp, nici pe spectrogramă.
2.4 Înlǎturarea interferenţelor din semnalul EKG
2.4.1 Filtrarea interferenţelor de naturǎ tehnicǎ din semnalul EKG; calculul
pulsului
În momentul achiziţiei semnalelor medicale, există riscul ca informaţia utilă
provenită de la pacient să fie „contaminată” de anumite interferenţe induse de
amplificatorul de instrumentaţie, de sistemul de înregistrare a semnalelor sau de undele
electromagnetice provenite de la aparatura electronică dintr-un spital; la acestea se mai
adaugǎ în numeroase cazuri şi zgomotul de la reţea (50 sau 60 Hz) şi armonicile acestuia,
interferenţa de 50/60 Hz fiind consideratǎ un artefact de înaltă frecvenţă, dacă ţinem cont
că spectrul semnalului EKG este prin excelenţă unul de joasă frecvenţă (pânǎ la 100 Hz).

Fig. 2.12: Semnal EKG contaminat de zgomote

Fig. 2.13: Semnal EKG contaminat de

(artefacte) de înaltă frecvenţă

zgomotul de la reţea (50Hz)
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Ecranarea cablurilor şi legarea la pământ a carcaselor reduce considerabil
posibilitatea interferenţelor de natură electromagnetică, iar interferenţele de 50 şi 60 Hz
pot fi înlăturate printr-o filtrare adecvată. De exemplu, lăţimea benzii de interes pentru
semnalul EKG este între 0,05 şi 100 Hz, dar include componenta de 50, respectiv 60 Hz.
Astfel, simpla filtrare cu un filtru „trece-jos” nu este viabilă, iar filtrarea semnalului cu
un filtru cu banda de trecere sub 50/60 Hz poate netezi şi complexele QRS şi afecta de
asemenea segmentele PQ şi ST. Aşadar, soluţia ideală pentru filtrarea semnalului EKG
constă în înlăturarea componentei de 50/60 Hz, fără însă a se afecta celelalte componente
ale semnalului.
Plecând de la un semnal EKG contaminat de zgomotul de la reţea, putem pune în
evidenţă dualitatea planurilor timp-frecvenţă în analiza semnalelor: cu toate că rezultatul
interferenţei este evident în domeniul timp, vizualizarea componentei dată de interferenţă
şi modalităţile de înlăturare a acesteia sunt mult mai uşor de implementat pentru
domeniul frecvenţă.
Una dintre cele mai simple şi totodatǎ importante operaţii aplicate unui semnal
EKG este cea de calcul al pulsului unui subiect uman. Dar, deoarece de multe ori, la
achiziţia unui semnal, acesta poate fi contaminat de zgomot alb (una dintre interferenţele
de facturǎ tehnicǎ dintre cele mai întâlnite), înainte de calculul propriu-zis al pulsului,
semnalul trebuie pre-procesat printr-o filtrare adecvatǎ, care sǎ înlǎture aceastǎ
interferenţǎ.
În acest sens, s-a considerat un semnal EKG real, achiziţionat cu ajutorul unui
holter EKG, care a fost parazitat în momentul prelevǎrii de zgomot alb (fig. 2.14):

Fig. 2.14: Semnal EKG, contaminat de zgomot alb
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Deoarece zgomotul alb este un zgomot de bandǎ infinitǎ, soluţia propusǎ pentru
înlǎturarea optimǎ a interferenţei constǎ într-un filtru medie alunecǎtoare, urmat de un
filtru Butterworth, în configuraţie trece-bandǎ.
Filtrul medie alunecǎtoare este un filtru FIR cu şapte coeficienţi în configuraţie
trece-jos, caracterizat de o fazǎ liniarǎ şi având frecvenţa de tǎiere fl=85 Hz.
Din punct de vedere matematic, acesta este caracterizat de urmǎtoarea ecuaţie:
y( n ) 

1
x( n )  x( n  1 )  .... x( n  6 ) ,
7

(1)

şi având funcţia de transfer descrisǎ de:

H ( ) 

1
(1  e  j
7

1,   0

 7 

sin 


 ...  e  j 6 )   1  j 3
 2 
7 e
 

sin  

2


(2)

Filtrul Butterworth utilizat este unul predefinit în bibliotecile programului
LabVIEW, fiind un filtru IIR de ordinul 6, în configuraţie trece-bandǎ, cu frecvenţele de
tǎiere la fl=6 Hz şi fh=270 Hz. Acesta necesitǎ un efort computaţional mai mic decât
filtrele FIR şi, faţǎ de acestea din urmǎ, oferǎ un roll-off mai abrupt.
Rezultatele filtrǎrii sunt prezentate în figura 2.15:

a)

b)
Fig. 2.15: a) Semnlul EKG dupǎ filtrarea cu filtrul medie alunecǎtoare;
b) Semnalul „curat”, dupǎ filtrarea Butterworth
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Asupra acestui semnal filtrat se pot apoi efectua operaţiile necesare determinǎrii
corecte a pulsului.
Aplicarea unei detecţii simple a vârfului R, bazatǎ doar pe o valoare prag poate fi
în anumite cazuri comodǎ; spre exemplu, pentru un semnal ideal, sintetizat matematic
(vezi figura 2.16a), alegerea unei valori prag pentru detecţia vârfului R este suficientǎ, de
vreme ce semnalul nu are o accentuatǎ derivǎ ascendentǎ sau descendentǎ a liniei de
bazǎ. Astfel, orice parte din semnal care depǎşeşte valoarea pragului setat este etichetatǎ
ca o undǎ R, pulsul fiind apoi calculat uşor prin numǎrarea vârfurilor R în intervalul unui
minut.
Chiar şi în practicǎ (deşi este o situaţie destul de rar întâlnitǎ), existǎ situaţii în
care o astfel de abordare simplǎ a problematicii detecţiei vârfului R poate fi o soluţie
(vezi figura 2.16b, cu un semnal EKG real care se preteazǎ unui astfel de algoritm).

Fig. 2.16: Detecţia undei R pentru un semnal simulat (a), şi pentru un semnal real (b),
doar prin folosirea unei valori prag

În anumite situaţii clinice, datoritǎ unor varii motive (interferenţe de naturǎ
tehnicǎ sau biologicǎ), pot sǎ aparǎ semnale EKG cu o puternicǎ derivǎ ascendentǎ sau
descendentǎ a liniei izoelectrice. În cazul acestor semnale, o simplǎ detecţie pe baza unei
valori de prag nu este funcţionalǎ, deoarece poate sǎ ducǎ la „pierderea” unor vârfuri R,
sau la detecţii false (identificarea unor unde P şi T ca vârfuri R).
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Fig. 2.17:
a) „Pierdere” a undei R
(folosindu-se doar valoarea de prag)

b) Detecţie falsǎ pe baza valorii de prag
(identificarea unor unde P şi T ca vârfuri R)

Cu alte cuvinte, existǎ posibilitatea ca, folosindu-se detecţia pe bazǎ de valoare de
prag, sǎ se omitǎ vârfuri R, sau sǎ se identifice eronat maximele locale din semnal
(undele P şi T) ca fiind vârfurile R (care reprezintǎ maximele absolute ale semnalului
EKG).
Astfel, cu toate cǎ existǎ studii apǎrute în ultimii ani care recomandǎ utilizarea
transformatei Wavelet pentru detectarea cu mare acurateţe a vârfului R din semnal, cel
mai robust algoritm dedicat acestei probleme este cel conceput de Pan şi Tompkins.
Acest algoritm implicǎ trei paşi distincţi, dupǎ cum urmeazǎ:


Transformare liniarǎ, care accentueazǎ informaţia importantǎ din semnal
şi care cuprinde: filtrarea (douǎ filtre în cascadǎ, trece-jos şi trece-sus
pentru îndepǎrtarea artefactelor) şi diferenţierea (pentru a evidenţia pantele
abrupte ale complexului QRS din semnal, eliminând componentele
undelor P şi T);



Transformare neliniarǎ: ridicare la pǎtrat (pentru a amplifica frecvenţele
înalte conţinute în complexul QRS);



Integrator de tip fereastrǎ mobilǎ.

Fig. 2.18: Paşii algoritmului Pan-Tompkins

20

Desigur, în partea finalǎ a algoritmului existǎ o etapǎ decizionalǎ, care implicǎ
stabilirea unor valori adaptive de prag (superioare şi inferioare), calculate pe baza
estimǎrii vârfurilor de semnal şi zgomot. Pentru început, vârfurile de semnal şi zgomot
sunt filtrate cu filtre IIR trece-jos; apoi, ieşirile acestor filre IIR trece-jos sunt ponderate
pentru calcularea valorii de prag superioare. Valoarea de prag inferioarǎ se calculeazǎ ca
fiind jumǎtate din cea superioarǎ.

a) Filtrarea
Cele douǎ filtre în cascadǎ (trece-jos şi trece-sus) sunt filtre IIR, care permit
trecerea frecvenţelor cuprinse între 5 şi 15 Hz, bandǎ care evidenţieazǎ energia
complexelor QRS.
Filtrul trece-jos este folosit la rejectarea interferenţelor de la reţeaua de alimentare
şi este descris matematic de urmǎtoarea ecuaţie:
y( n ) 

1
2 yn  1  yn  2  xn  2 xn  6  xn  12
32

(3)

Filtrul trece-sus este implementat ca un filtru trece-tot, din care se scade un filtru
trece-jos de ordinul I.
Rezultatele filtrǎrii sunt prezentate în figura 2.19:

Fig. 2.19: Rezultatele filtrǎrii semnlului EKG

b) Diferenţierea
Aceastǎ operaţie este descrisǎ matematic de ecuaţia:
y( n ) 

1
2 x( n )  x( n  1 )  x( n  3 )  2 x( n  4 ) ,
8

(4)

iar rezultatul diferenţierii se prezintǎ în figura 2.20:

21

Fig. 2.20: Rezultatul diferenţierii semnlului EKG

c) Ridicarea la pǎtrat
Eşantioanele semnalului obţinut dupǎ diferenţiere sunt ridicate la pǎtrat, punct cu
punct:
y( n )  x( n )2 .

(5)

Aceastǎ transformare vizeazǎ convertirea semnalului la valori pozitive, înainte de
integrare; în acest fel se vor evidenţia doar componentele de frecvenţǎ ridicatǎ, obţinute
dupǎ etapa de diferenţiere.

Fig. 2.21: Rezultatul ridicǎrii la pǎtrat a semnalului obţinut dupǎ diferenţiere

d) Integrator de tip fereastrǎ mobilǎ
Panta complexului QRS nu poate fi utilizatǎ ca o metodǎ singularǎ pentru
detectare vârfului R, deoarece existǎ complexe QRS patologice, caracterizate de o
amplitudine mare şi o duratǎ lungǎ în timp, dar şi de o pantǎ nu foarte abruptǎ. Apoi,
dupǎ operaţia de ridicare la pǎtrat, existǎ mai multe vârfuri aparţinând aceluiaşi complex
QRS.
Pentru depǎşirea acestor probleme, în acest stadiu al algoritmului, semnalul este
netezit cu un filtru integrator de tip fereastrǎ mobilǎ. Lǎţimea ferestrei trebuie sǎ fie
suficient de micǎ încât sǎ acopere un singur complex QRS, fǎrǎ a suprapune şi unda T
care urmeazǎ, dar şi suficient de mare încât sǎ acopere un complex QRS patologic.
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Din punct de vedere matematic, integratorul este descris de ecuaţia 6:
y( n ) 

1
x( n  ( N  1 )  x( n  ( N  2 ))  ...x( n )) ,
N

(6)

unde N este numǎrul de eşantioane care alcǎtuiesc fereastra mobilǎ (în cazul de faţǎ,
N=32).

Fig. 2.22: Semnalul obţinut dupǎ aplicarea integratorului de tip fereastrǎ mobilǎ

La final, dupǎ etapa decizionalǎ (stabilirea valorii de prag), semnalul apare
conform figurii 2.23:

Fig. 2.23: Vârfurile R detectate în semnal

Evenimentele detectate ca fiind vârfuri R (reprezentate în figura 2.23) sunt apoi
numǎrate, pentru calcularea pulsului pacientului.
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2.4.2 Filtrarea interferenţelor de natură fiziologică din semnalul EKG
Prelevarea semnalelor biomedicale este mult mai dificilă dacă ţinem cont de
interferenţele fiziologice. S-a menţionat la începutul capitolului faptul că organismul
uman este un conglomerat complex de sisteme şi procese, mai multe astfel de procese
putând fi active în acelaşi moment, având ca rezultat producerea mai multor semnale, de
diferite tipuri.
Dintre aceste interferenţe fiziologice, se pot aminti:


Electromiograma EMG asociată tusei, strănutului şi respiraţiei
poate afecta electrocardiograma EKG;



Electrogastrograma EGG care interferează cu EKG-ul precordial;



EKG –ul care interferează cu electroencefalograma EEG;



Zgomotele căilor respiratorii şi ale plămânilor care contaminează
zgomotele provenite de la inima (Phonocardiograma - PCG) şi
invers.

În cazul pacienţilor maturi, printr-un instructaj strict şi făcându-se apel la posibilităţile
de autocontrol, se poate reduce riscul acestor interferenţe de natură fiziologică (fapt mai puţin
probabil pentru investigaţiile care au ca subiecţi copii). În plus, aceste interferenţe fiziologice
nu sunt caracterizate de vreo formă de undă specifică sau conţinut spectral, sunt dinamice
(variind în timp) şi nestaţionare, motiv pentru care filtrele simple „trece-bandă” nu sunt
eficace la înlăturarea lor.
O situaţie de o complexitate aparte o reprezintă interferenţa dintre EKG –ul
matern şi cel fetal. În acest sens, figura următoare (2.24) prezintă un EKG înregistrat de
pe abdomenul unei femei gravide, alături de un alt semnal EKG înregistrat concomitent
de pe pieptul femeii respective. Prin compararea celor două semnale, se observă că EKGul abdominal prezintă numeroase vârfuri (complexe QRS) corespunzătoare semnalului
matern (care apar la aceleaşi momente de timp cu cele din EKG-ul prelevat de pe pieptul
femeii), dar şi câteva vârfuri de o amplitudine mai mică şi cu o frecvenţă de repetare mai
mare. Cu alte cuvinte, complexele QRS non-materne reprezintă EKG-ul provenit de la
fetus. De asemenea trebuie remarcat faptul că la cele două EKG-uri materne (prelevate de
pe piept şi abdomen), complexele QRS au forme diferite datorită proiecţiei vectorului
electric cardiac pe axe diferite.
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Fig. 2.24: Semnal EKG prelevat de la o femeie însărcinată, în două configuraţii ale electrozilor:
a) electrozii plasaţi în zona pieptului
b) electrozii plasaţi în zona abdomenului

În primul caz, semnalul reprezintă EKG-ul matern, în timp ce ultima prelevare de
semnal (b) conţine o combinaţie dintre EKG-ul matern şi cel fetal.
Zgomotele de joasă frecvenţă şi driftul liniei izoelectrice pot fi cauzate în cazul
semnalelor EKG de tuse şi de respiraţia cu mişcare amplă a pieptului, sau la mişcarea
mâinilor sau picioarelor, când pe acestea sunt amplasaţi electrozi. De asemenea, contactul
neadecvat al electrozilor cu suprafaţă pielii sau polarizarea electrozilor pot fi surse de
zgomot de joasă frecvenţă. Driftul liniei izoelectrice poate fi cauzat şi de variaţia de
temperatură a instrumentaţiei şi amplificatoarelor folosite. Un drift accentuat al liniei
izoelectrice poate să cauzeze tăierea de către amplificatoarele convertorului analog/digital
a vârfurilor pozitive şi negative din semnalul EKG.

Fig. 2.25: Semnal EKG contaminat de zgomote (artefacte) de joasă frecvenţă
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Înregistrǎrile reale EKG sunt întotdeauna parazitate de zgomote şi artefacte. În
cazul simulǎrilor de naturǎ cardiacǎ, pe lângǎ modelarea sursei şi a mediului de
propagare, este foarte important sǎ beneficiem de modele de zgomot realiste, care sǎ
respecte caracteristica de nestaţionaritate.
Cele mai întâlnite zgomote de amplitudine ridicatǎ care nu pot fi înlǎturate printro simplǎ filtrare de bandǎ sunt deriva liniei izoelectrice, artefacte musculare de tip
potenţiale EMG şi mişcarea electrozilor; în cazul EKG-ului fetal înregistrat de pe
abdomenul matern, zgomotelor amintite anterior li se adaugǎ EKG-ul matern, mişcǎrile
fetale, contracţiile uterului matern, schimbǎrile de conductivitate în volumul conductor al
organismului matern datoritǎ dezvoltǎrii stratului de vernix caseosa în jurul fetusului.
Toate aceste zgomote sunt puternic nestaţionare şi cu spectru colorat.
În consecinţǎ, având în vedere aceste tipuri de interferenţe de naturǎ biologicǎ, s-a
implementat un algoritm de filtrare al EKG-ului matern pentru electrocardiografia fetalǎ,
având ca punct de plecare semnale sintetizate matematic şi folosindu-se zgomote oferite
de baza de date MIT-BIH, cu diferite rapoarte semnal/zgomot.
Ca şi parametri iniţiali ai scenariului simulat, s-a considerat amplitudinea EKGului matern de douǎ ori mai mare decât a celui fetal, iar frecvenţa cardiacǎ fetalǎ de douǎ
ori mai mare decât cea maternǎ. Cu toate cǎ în situaţiile reale aceste rapoarte au alte
valori, în cazul de faţǎ au fost preferate cele menţionate din raţiuni de simplificare a
modelului.
Pentru realizarea filtrǎrii, s-a apelat la filtrarea adaptivǎ, implementându-se
algoritmul „Convex Variable Step Size” - o versiune modificatǎ a „Least Mean Square
Algorithm”:
hˆ (k  1)  hˆ (k )  2 (k )e(k )x(k )

(7)

unde μ este pasul fixat al algoritmului:
A , if

2
 (k )  2 Be (k ), if
C , if


|e( k )| E1
E 0 | e( k )  E1
| e ( k )  E 0|

(8)

La fel ca şi în cazul altor metode cu pas variabil, vor exista 3 regiuni: în douǎ
dintre acestea (cele de la extremitǎţi), algoritmul LMS acţioneazǎ cu gradienţi diferiţi, iar
în cea medianǎ, se aplicǎ algoritmul LMF.
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Rezultatele prezentate (figura 2.26) aratǎ cǎ cele douǎ electrocardiograme (matern
şi fetal) au fost identificate şi separate cu succes.

Fig. 2.26: Semnalul EKG combinat (sus), semnalul EKG matern (mijloc)
şi semnalul EKG fetal (jos)
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2.5 Metodǎ pentru determinarea ritmului cardiac fǎrǎ contact fizic cu
pacientul
În ultimii ani, eforturile inginereşti s-au concentrat pentru elaborarea unor metode
de monitorizare a ritmului cardiac sau a celui respirator, fǎrǎ a implica un contact fizic
cu pacienţii (subiecţii), prin intermediul unor senzori.
Avantajele pe care le prezintǎ o astfel de abordare sunt evidente în situaţii în care
subiectul investigat este victima unui incendiu (prezentând arsuri severe pe suprafaţa corpului),
a unei avalanşe sau a unui cutremur, sau dacǎ mǎsurǎtoarea vizeazǎ aplicaţii militare –
descoperirea inamicilor ascunşi dupǎ ziduri sau evaluarea stǎrii combatanţilor pe câmpul de
luptǎ.
Realizarea acestui deziderat (mǎsurarea fǎrǎ contact, de la distanţǎ a parametrilor vitali)
are ca punct de plecare algoritmi de procesare şi analizǎ a schimbǎrii fazei semnalului
recepţionat de un sistem radar Dopler cu emisie continuǎ. Un astfel de sistem radar va transmite
o purtǎtoare nemodulatǎ şi va recepţiona semnalul reflectat, care va fi modulat în fazǎ.
Mişcarea permanentǎ a corpului uman datoratǎ ritmului cardiac şi respiraţiei va
produce o modulaţie în fazǎ a semnalului reflectat; astfel, partea de recepţie a sistemului
radar va evalua ritmul cardiac şi pe cel respirator al subiectului, pe baza estimǎrii
parametrilor modulaţiei în fazǎ.
Cercetǎrile noastre au vizat detectarea cu mare acurateţe a ritmului cardiac pentru
perioade de mǎsurare foarte scurte şi pentru un raport semnal/zgomot mic, prin
implementarea unui algoritm bazat pe estimarea spectralǎ parametricǎ de tip MUSIC
(MUltiple Signal Clasification).
La realizarea acestui studiu s-a folosit un radar Dopler cu emisie continuǎ,
evaluându-se în banda de 2,4 GHz variaţiile de fazǎ ale parametrului reprezentat de
raportul dintre semnalul reflectat de „ţintǎ” (recepţionat de sistemul radar) şi cel transmis.
Apoi, aceste date au fost procesate în Matlab (înlǎturarea componentei continue, filtrare
„trece-sus”, estimare spectralǎ parametricǎ prin algoritmul MUSIC şi estimare spectralǎ
non-parametricǎ, printr-un algoritm de tip FFT). Pseudospectrul obţinut va fi evaluat
pentru domeniul de frecvenţe cuprins între 0,2...3,5 Hz, în vederea detectǎrii vârfurilor
spectrale asociate ritmului cardiac sau respiraţiei. Validarea rezultatelor s-a realizat prin
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utilizarea unui sistem de referinţǎ, anume kitul de laborator VERNIER, care efectuează
mǎsurarea ritmului cardiac prin contact direct cu subiectul aflat sub investigaţie.
Standul experimental de mǎsurare este prezentat în figura 2.27:

Fig. 2.27: Standul de mǎsurare
Semnalul transmis de un sistem radar Dopler cu emisie continuǎ poate fi exprimat
conform ecuaţiei (9):
ST (t) = A cos[2πfpt + θ(t)] .

(9)

Dacǎ „ţinta” prezintǎ o oscilaţie periodicǎ x(t), conform principiului Dopper,
semnalul reflectat va avea o fazǎ variabilǎ, conform relaţiei (10):

(t ) 

4x(t )



,

(10)

unde λ reprezintǎ lungimea de undǎ corespunzǎtoare frecvenţei purtǎtoarei fp.
Semnalul recepţionat este o versiune atenuatǎ, întârziatǎ şi modulatǎ în frecvenţǎ
a semnalului transmis, conform expresiei (11):
4x(t )


S R (t )  AR cos 2f p t  t  
  (t  t )




(11),

unde AR este amplitudinea semnalului recepţionat.
Parametrul Δt reprezintǎ timpul de propagare dintre antena de emisie şi cea de
recepţie şi se exprimǎ conform relaţiei (12), în funcţie de distanţa d pânǎ la ţintǎ:

29

t 

4d

.



(12)

Faza semnalului util, care conţine informaţii despre mişcarea „ţintei”
(subiectului), dar şi asupra distanţei pânǎ la „ţintǎ”, se poate scrie conform relaţiei (13):

(t ) 

4x(t )



 2

d



  n (t ) ,

(13)

unde θn(t) este zgomotul de fază al oscilatorului local.
În cazul de faţǎ, „ţinta” este un subiect uman, iar procesarea semnalului obţinut
are în vedere estimarea oscilaţiilor x(t), asociate cu mişcarea periodicǎ a inimii. În plus,
respiraţia cauzeazǎ o mişcare periodicǎ a suprafeţei corpului uman, cu o frecvenţǎ de
0,2...0,4 Hz; amplitudinea datǎ de aceastǎ mişcare este cea mai mare la nivelul pieptului,
unde poate avea valori cuprinse între 4...12 mm.
Ţinând cont de aceste oscilaţii ale corpului uman, semnalul recepţionat de
sistemul radar Doppler poate fi scris conform relaţiei (14):

RBB (t )  RH (t )  RB (t )  RC (t )  I ANT (t )  I MIX (t )  N 1 (t )  N AWGN (t ) ,

(14)

f

unde: RH(t) reprezintǎ componenta datoratǎ ritmului cardiac;
RB(t) reprezintǎ componenta datoratǎ respiraţiei;
RC(t) reprezintǎ componenta datoratǎ unor reflexii cauzate de alte pǎrţi ale
corpului uman sau mediu;
IANT reprezintǎ componenta datoratǎ cuplajului dintre cele douǎ antene (transmisie
şi recepţie);
IMIX reprezintǎ componenta datoratǎ izolǎrii imperfecte dintre oscilatorul local şi
etajul IF (frecvenţei intermediare).
Considerând faptul cǎ θ(t) reprezintǎ suma tuturor componentelor de zgomot,
relaţia (14) poate fi rescrisǎ astfel:
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 4y (t )

 4x(t )

RBB (t )  AH cos 
  H  1 (t )  AB cos 
  B   2 (t )   (t ) (15)
 

 


Pentru estimarea corectǎ a fiecǎrei componente din relaţia (15), este necesarǎ
cunoaşterea proprietǎţilor dielectrice ale corpului uman, dar şi a parametrilor de circuit ai
sistemului radar.
Conform datelor furnizate de literatura de specialitate, pentru frecvenţa de 2,4
GHz, nivelul componentei date de ritmul cardiac (RH(t)) este net inferior celui datorat
componentei de respiraţie (RB(t)) şi celui datorat zgomotelor (motiv pentru care acest
semnal este dificil de identificat şi recuperat); în plus, nivelul semnalului asociat
respiraţiei este la rândul lui net inferior celui datorat zgomotului rezultat din reflexii.
Conform formatului impus de cǎtre arhitectura unui sistem în cuadraturǎ,
semnalul util este descompus în cele douǎ componente (I şi Q), din care apoi este extrasǎ
faza, conform expresiei (16):

(t )  arctan

RBB (t ) I
RBB (t ) Q

(16)

Informaţia utilǎ Φ(t), eşantionatǎ cu o frecvenţǎ de 100 Hz, a fost apoi procesatǎ
în Matlab unde, cu ajutorul algoritmului MUSIC de estimare spectralǎ s-a calculat ritmul
cardiac (valorile acestuia sunt inferioare frecvenţei de 3,5 Hz, de vreme ce ritmul cardiac
nu poate depǎşi în mod normal pragul de 210 bǎtǎi/minut).
Odatǎ filtrate interferenţele de naturǎ biologicǎ (mişcǎri ale corpului uman, care
produc schimbǎri de fazǎ neperiodice), algoritmul MUSIC va pune în evidenţǎ acele
componente spectrale datorate ritmului cardiac şi respiraţiei, şi va împrǎştia energia
spectralǎ a semnalelor neperiodice.
Algoritmul MUSIC utilizeazǎ descompunerea semnalului analizat într-un
subspaţiu de semnal (util) şi într-un subspaţiu de zgomot. Acest tip de estimare spectralǎ
se bazeazǎ pe un model conform cǎruia semnalul analizat este compus dintr-un numǎr
finit P de sinusoide de frecvenţe fp, cǎrora li se adaugǎ un zgomot gaussian w(n), conform
relaţiei (17):
P

x ( n)    p e

j 2nf p

 w(n)

(17)

p 1
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Plecând de la matricea de autocorelaţie Rx, semnalul este descompus într-o serie de
vectori ai valorilor proprii (eigenvectors) şi valori proprii (eigenvalues); valorile proprii
corespunzǎtoare semnalului util vor fi întotdeauna mai mari decât cele corespunzǎtoare
zgomotului, ceea ce înseamnǎ cǎ, ordonând descrescǎtor valorile proprii, matricea de
autocorelaţie Rx a semnalului x(n) va permite descompunerea semnalului în douǎ spaţii
ortogonale: un subspaţiu de semnal (util) şi într-un subspaţiu de zgomot. Astfel, într-o
situaţie idealǎ, pseudospectrul obţinut va prezenta un numǎr P de maxime locale la
frecvenţele fp, care corespund sinusoidelor din care este compus semnalul de analizat. În
realitate, datoritǎ numǎrului finit de observǎri ale semnalului x(n), se utilizeazǎ o estimare a
matricii de autocorelaţie, ceea ce face ca performanţele estimǎrii spectrale parametrice sǎ
depindǎ în mare mǎsurǎ de alegerea corectǎ a modelului semnalului analizat.
Conform ecuaţiei (17), semnalul util va conţine cel puţin douǎ sinusoide (una
corespunzǎtoare ritmului cardiac şi alta corespunzǎtoare respiraţiei), iar interferenţele vor
fi reprezentate de zgomotul termic, zgomotul rezultat din reflexiile datorate mediului şi
de zgomotele datorate circuitelor sistemului radar.
Parametrul principal al algoritmului MUSIC este dimensiunea P a subspaţiului de
semnal; o valoare supradimensionatǎ a acestuia poate duce la false vârfuri, iar o valoare
subdimensionatǎ produce o netezire a spectrului, ceea ce înseamnǎ pierdere de informaţie
utilǎ (pierdere de componente spectrale). La implementarea algoritmului, valorile lui P s-au
ales între 64 şi 128.
Pseudospectrul obţinut a fost evaluat pentru banda corespunzǎtoare ritmului
cardiac (0,8…1,6 Hz), cu o rezoluţie de 0,00625 Hz (analizǎ în 128 de puncte). Vârfurile
pseudospectrului corespund componentelor spectrale asociate ritmului cardiac (frecvenţa
vârfului coincide cu frecvenţa cardiacǎ).
Având în considerare algoritmul descris anterior, s-au efectuat mǎsurǎtori pe 5
subiecţi, perioada fiecǎrei mǎsurǎtori fiind de 30 de secunde (prin segmentarea acestor
perioade, s-au obţinut segmente suprapuse cu perioade cuprinse între 8 şi 28 de secunde).
Rezoluţia în domeniul frecvenţǎ pentru analiza de tip FFT depinde de durata
înregistrǎrii; astfel, pentru a se obţine o bunǎ rezoluţie, este necesar un segment de timp
consistent (spre exemplu, o rezoluţie de 0,01 Hz necesitǎ o înregistrare de 100 de
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secunde). În schimb, analiza spectralǎ bazatǎ pe algoritmul MUSIC oferǎ rezoluţie bunǎ
în domeniul frecvenţǎ, chiar şi pentru segmente de timp reduse.
Avantajele pe care le oferǎ algoritmul MUSIC au fost evidenţiate de douǎ
mǎsurǎtori, una de 5 secunde şi cealaltǎ de 10 secunde (în ambele cazuri, frecvenţa de
referinţǎ a fost mǎsuratǎ cu kitul Vernier, aceasta având o valoare de 1,58 Hz).
A. Înregistrare de 5 secunde:

Fig. 2.28: Estimarea ritmului cardiac prin algoritmii MUSIC şi FFT
(înregistrare de 5 secunde)
Se observǎ faptul cǎ la o înregistrare de 5 secunde, rezultatele sunt concludente la
utilizarea algoritmului MUSIC (ritmul cardiac estimat are o dispersie de doar 0,1 Hz faţǎ
de valoarea de referinţǎ; dimensiunea subspaţiului semnal a fost aleasǎ P=128).
De asemenea, se remarcǎ faptul cǎ algoritmul MUSIC a reuşit identificarea
corectǎ a ritmului cardiac al inimii, cu o eroare de estimare de doar 1% (o bǎtaie/minut);
în schimb, detecţia ritmului cardiac pentru aceastǎ înregistrare de 5 secunde, prin
algoritmul FFT, a eşuat.
B. Înregistrare de 10 secunde:

Fig. 2.29: Estimarea ritmului cardiac prin algoritmii MUSIC şi FFT
(înregistrare de 10 secunde)
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Se observǎ faptul cǎ la o înregistrare de 10 secunde, estimarea spectralǎ prin
algoritm FFT prezintǎ un spectru cu amplitudine comparabilǎ pentru întreaga bandǎ
analizatǎ (0,8...1,6 Hz), iar componenta de amplitudine maximǎ nu coincide cu frecvenţa
de referinţǎ (frecvenţa cardiacǎ).
La utilizarea algoritmului MUSIC, se pot identifica doar douǎ componente
spectrale relevante, iar componenta de amplitudine maximǎ coincide cu frecvenţa de
referinţǎ a ritmului cardiac.
În cazul înregistrǎrii de 10 secunde, algoritmul FFT estimeazǎ ritmul cardiac cu o
eroare de 1,25 bǎtǎi/minut (1,25 %), în timp ce eroarea pe care o introduce estimarea prin
algoritmul MUSIC este mai micǎ de 0,1 bǎtǎi/minut.
Rezultatele analizelor pentru cele douǎ înregistrǎri (de 5 secunde şi 10 secunde)
au pus în evidenţǎ capacitatea algoritmului MUSIC în separarea semnalului util de
zgomot şi identificarea corectǎ a ritmului cardiac, spre deosebire de algoritmul FFT care
are dificultǎţi în evaluarea acestui parametru vital, cu precǎdere pentru segmente mici de
semnal mǎsurat.
În figura 2.30 se prezintǎ rezultatele obţinute la implementarea celor doi algoritmi
în vederea determinǎrii ritmului cardiac, pentru un numǎr de 300 de segmente de semnal
mǎsurate pe durate de 20 de secunde (înregistrǎrile s-au efectuat asupra aceluiaşi subiect,
aflat cu faţa cǎtre sistemul de mǎsurare, la o distanţǎ de 80 cm de cele douǎ antene ale
sistemului Doppler).

Fig. 2.30: Estimarea ritmului cardiac prin algoritmii MUSIC şi FFT,
pentru 300 de segmente de înregistrare, a câte 20 de secunde fiecare
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Se observǎ faptul cǎ şi în acest caz, algoritmul MUSIC furnizeazǎ rezultate cu
acurateţe mult mai mare în comparaţie cu algoritmul FFT.
O analizǎ statisticǎ a acestor rezultate aratǎ faptul cǎ în cazul a 66% dintre
mǎsurǎtori, algoritmul MUSIC estimeazǎ ritmul cardiac cu o eroare mai micǎ de 10
bǎtǎi/minut, în timp ce algoritmul FFT furnizeazǎ aceleaşi performanţe pentru doar 23%
dintre mǎsurǎtorile efectuate.
În plus, eroarea medie de estimare a ritmului cardiac pentru cele 300 de segmente
de semnal este de 8,96 bǎtǎti/minut pentru algoritmul MUSIC şi de 15,06 bǎtǎti/minut
pentru algoritmul FFT.
Acurateţea detectǎrii ritmului cardiac cu ajutorul algoritmului MUSIC depinde de
raportul semnal-zgomot de la ieşirea radarului şi de alegerea corectǎ a a dimensionǎrii
subspaţiului semnal (alegerea parametrului P). Soluţia identificatǎ pentru îmbunǎtǎţirea
raportului semnal-zgomot constǎ în filtrarea semnalului la ieşirea din radar şi în
efectuarea mǎsurǎtorilor având pacientul orientat cu spatele la antenǎ; cercetǎrile şi
rezultatele prezentate în lucrare au demonstrat faptul cǎ îmbunǎtǎţirea acestui raport
depinde în primul rând de poziţionarea pacientului (cu spatele la sistemul de mǎsurare), şi
în micǎ mǎsurǎ de filtrarea digitalǎ aplicatǎ semnalului.
Studiile urmǎtoare vor viza testarea algoritmului MUSIC în diferite medii
(zǎpadǎ, apǎ) şi în prezenţa diferitelor obstacole (ziduri de materiale şi grosimi diferite),
dar şi pentru un numǎr mare de subiecţi.
Toate aceste rezultate au fost validate în comunitatea ştiinţificǎ prin publicarea în
reviste cotate ISI sau prezentarea lor în cadrul unor conferinţe de prestigiu din domeniul
ingineriei medicale (A.2.1.1, A 2.1.12, A 2.1.17, A 2.2.6, A 2.2.8, A 2.2.13, A 2.2.15, A
2.2.16, A 2.2.17). În plus, anumite rezultate cuprinse în acest capitol au fost premiate de
de către UEFISCDI în anul 2013 (A.3.6.2).
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3. STUDIUL ASUPRA RELAŢIEI EMG-TEMPERATURĂ
ÎN TIMPUL EFORTULUI
3. 1 Introducere
Musculatura acţionează pentru organism ca un radiator fiziologic cu rol de a
controla temperatura din interiorul corpului. Muşchii de profunzime sunt mai calzi decât
cei aflaţi spre suprafaţa corpului, iar temperatura de repaus a muşchilor este mai
apropiată de cea interioară a organismului, pentru persoanele cu cantitate mare de ţesut
adipos şi mai scăzută pentru persoanele slabe.
Viteza de conducţie nervoasă şi potenţialele de acţiune sunt dependente de
temperatura ţesutului muscular. Astfel, o parte din variaţia amplitudinii (şi spectrului)
semnalului EMG prelevat în diferite ocazii şi situaţii poate fi datorată diferenţelor de
temperatură din musculatură.
EMG-ul de suprafaţă este adeseori folosit, prin intermediul informaţiei pe care o
oferă în amplitudine (şi frecvenţă), pentru a determina efortul dezvoltat de un muşchi sau
gradul de oboseală al acestuia, în timpul exerciţiilor izotonice sau izometrice. O componentă
importantă a activitătii musculare, atât în izotonie cât şi în izometrie, este dezvoltarea de
căldură, materializată în creşterea temperaturii muşchiului solicitat. Cu cât solicitarea şi
efortul muşchiului vor fi mai mari, cu atât temperatura înregistrată la suprafaţa muşchiului
va fi mai mare. În plus, aceasta poate avea valori diverse în diferiţi muşchi sau pentru zone
ale aceluiaşi muşchi.
Din datele experimentale, s-a putut constata faptul că amplitudinea semnalului
EMG provenit de la muşchiul supus efortului creşte cu creşterea efortului respectiv,
totodată înregistrându-se şi o creştere a temperaturii respectivului muşchi. În acest sens,
fig. 3.1 şi fig. 3.2 prezintă semnalele EMG şi de temperatură pentru un efort izotonic al
bicepsului, atunci când acesta a fost supus succesiv mai multor sarcini, cu o pauză de 10
minute între înregistrări.
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Fig. 3.1: EMG-urile de suprafaţă în timpul

Fig. 3.2: Temperaturile bicepsului în urma

solicitării bicepsului la diferite sarcini (greutăţi)

solicitării la diverse sarcini, la suprafaţă
corpului

La efectuarea acestor măsurători s-au utilizat: un senzor de temperatură (un
termistor de 20 kΩ) conectat la interfaţa Vernier şi echipamentul body kit pentru
prelevarea semnalului EMG. Senzorul de temperatură a fost plasat într-un punct
corespunzător al bicepsului (acolo unde activitatea musculară pe timpul efortului este
semnificativă).
3.2 Studiul relaţiei EMG-temperatură la nivelul bicepsului
În continuarea observaţiilor experimentale discutate anterior, studiile efectuate în
laboratorul de Inginerie Medicală al Facultăţii de Inginerie Electrică (UTC-N) au vizat
investigarea comportamentului musculaturii antebraţului la efort izotonic pentru diverse
sarcini, din perspectivă electrică (materializată în semnal EMG) şi termică (se doreşte
evaluarea încălzirii globale a zonei studiate).
Pe parcursul experimentului, subiectul a fost supus unor teste succesive, având
mâna dreaptă pe un suport fix (o masă), braţul şi antebraţul făcând un unghi de 90 de
grade. Efortul a fost simulat cu ajutorul unui dinamometru de mână, pe care subiectul îl
strângea succesiv cu diferite forţe, iar senzorii pentru culegerea semnalului EMG au fost
plasaţi pe braţ, în zona muşchiului radial.
Camera în infraroşu cu care se culege semnalul de temperatură a fost poziţionată
fix, la o distanţă de 50 cm. deasupra antebraţului investigat (cel al mâinii drepte,
subiectul fiind dreptaci).
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Pentru prima colecţie de date (în care subiectul nu efectua niciun efort fizic), s-a
înregistrat doar distribuţia temperaturilor la nivelul antebraţului.
Pentru celelalte testări, subiectul a dezvoltat succesiv, pentru o perioadă de circa
80 de secunde la fiecare măsurătoare, o forţă de 50 N, 100 N, 150 N, respectiv 200 N; pe
aceste intervale de timp, în care s-au dezvoltat cele patru forţe, s-au înregistrat
electromiogramele aferente şi s-a făcut cartografierea termică a antebraţului.
Echipamentul folosit este unul dedicat achiziţiilor de semnale medicale – Body
kit (Marea Britanie) şi Vernier (SUA) şi o cameră foto termală în infraroşu Fluke; datele
au fost achiziţionate pe un computer şi procesate apoi în Matlab.
Pentru toate măsurătorile efectuate, s-a încercat evitarea (minimizarea) regimului
tranzitoriu, de la valoarea de forţă zero la valoarea dorită (50 N, 100 N, 150 N, 200 N).
Rezultatele măsurătorilor (regimul de forţă, semnalul EMG rezultat şi harta
termică a antebraţului) sunt prezentate în cele ce urmează, pentru cele patru valori de
forţă considerate. Fotografierea termică a antebraţului s-a făcut la jumătatea intervalului
de timp în care musculatura era testată la efort.
F = 50 N

Fig. 3.3: Forţa la care este supus muşchiul şi

Fig. 3.4: Harta termică a braţului

semnalul EMG rezultat
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F = 100 N

Fig. 3.5: Forţa la care este supus muşchiul şi

Fig. 3.6: Harta termică a braţului

semnalul EMG rezultat

F = 150 N

Fig. 3.7: Forţa la care este supus muşchiul şi

Fig. 3.8: Harta termică a braţului

semnalul EMG rezultat

Se observă odată cu creşterea sarcinii o creştere a amplitudinii semnalului EMG.
Totuşi, fenomenul de obosire a musculaturii va fi mult mai vizibil pentru o valoare a
forţei de 200 N.
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F = 200 N

Fig. 3.9: Forţa la care este supus muşchiul

Fig. 3.10: Harta termică a braţului

(200 N) şi semnalul EMG rezultat

Pentru cazul în care forţa dezvoltată a fost de 200 N (fig. 3.9), se observă clar că
pe măsură ce muşchiul începe să obosească, forţa exercitată asupra gripului
dinamometrului scade treptat, iar semnalul EMG are amplitudini din ce în ce mai mari.
Experimentele anterioare în acest domeniu au arătat rezultate contradictorii: fie o
creştere liniară a amplitudinii EMG odată cu obosirea musculaturii, fie una neliniară.
Pentru experimentul prezentat, caracteristica forţă-EMG a muşchiului radial are
următoarea formă:

Fig. 3.11: Caracteristica forţă-EMG (valoarea medie rezultată pentru fiecare caz în
parte), atunci când electrozii de culegere EMG au fost dispuşi pe muşchiul radial
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Se remarcă faptul că liniaritatea acestei caracteristici este admisă doar pentru
sarcini mici (50 N, 100 N, 150 N); continuarea experimentului cu valori mai mari ale
forţei (200 N) are ca efect pierderea liniarităţii, caracteristica urcând brusc la valori mari
ale amplitudinii EMG.
Încălzirea braţului ca urmare a efortului fizic poate fi sesizată din două
perspective, calitativă şi cantitativă.
Calitativ, creşterea temperaturii la nivelul braţului este sesizabilă prin
compararea imaginilor termice a braţului:

Fig. 3.12: Harta termică a braţului aflat în

Fig. 3.13: Harta termică a braţului supus

repaus (musculatura nu e supusă unui

unui efort de 200 N

efort)
Ignorându-se zona albă din partea stânga jos a fiecărei imagini (zonă a cărei
temperatură mai ridicată se datorează prezenţei electrodului), prin compararea celor două
imagini se vede clar un traseu luminos (alb în figura b), datorat creşterii temperaturii ca
urmare a efortului fizic. (explicat prin aportul de sânge care intră în muşchi pe parcursul
exerciţiilor şi imediat după).
O măsurare exactă a efectului termic este destul de anevoioasă, deoarece odată cu
creşterea forţei, apar contracţii musculare din ce în ce mai mari care modifică geometria
musculaturii braţului şi pot induce erori la citirea temperaturii. Tocmai de aceea, pentru
o apreciere cât mai corectă din perspectivă cantitativă a încălzirii braţului, s-a ales un
punct specific pe fiecare hartă, anume punctul „ţintă” (de focalizare) al camerei termale,
a cărui temperatură este cea mai precisă şi deci cea mai relevantă (pe ecranul camerei de
luat vederi este marcată cu o cruce, iar pe desenul următor cu o steluţă):
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Fig. 3.14: Harta termică a braţului, împreună cu cel mai semnificativ punct
Datele măsurătorilor (forţa la care a fost supus muşchiul, semnalul EMG rezultat
şi temperatura din punctul „ţintă” al camerei) sunt sistematizate în tabelul următor:
Force
(N)
EMG
(mV)
Ttarget
(ºC)

50

100

150

200

0.9293

0.9421

0.9600

1.0081

31,7

32,2

32,6

32,9

Tabel 1: Datele măsurătorilor

Caracteristica forţă-temperatură rezultată pe baza prelucrării datelor din tabelul 1
este prezentată în graficul următor:

Fig. 3.15: Caracteristica forţă-temperatură a braţului (temperatura din punctul „ţintă”)
Cele două caracteristici (forţă-EMG şi forţă-temperatură) pot fi interpretate
astfel: odată cu creşterea solicitării, musculatura oboseşte rapid (amplitudinile EMG
cresc mult), iar temperatura, după ce a crescut relativ liniar pe parcursul solicitărilor,
tinde să se stabilizeze către o anumită valoare.
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3.3 Studiul relaţiei EMG-temperatură la nivelul obrazului
Măsurarea distribuţiei termice într-o arie de interes a fost de asemenea studiată
pentru zona facială, în timpul procesului masticator. Pe parcursul acestor experimente, sa urmărit felul în care variază electromiograma şi câmpul termic, pentru alimente de
diferite consistenţe.
Electrozii pentru culegerea semnalului EMG au fost dispuşi pe obraz, în zona
musculaturii active în procesul masticator, iar din punct de vedere termic, s-a considerat
o arie de interes de formă dreptunghiulară (care cuprinde ramificaţii ale arterei faciale),
pentru care s-a monitorizat temperatura medie şi cea maximă (vezi fig. 3.16, 3.18, 3.20).
Rezultatele experimentale sunt prezentate în continuare:

Fig. 3.16: Termogramă obrazului, fără

Fig. 3.17: EMG fără masticaţie

masticaţie

Fig. 3.18: Termogramă masticaţie pufuleţi

Fig. 3.19: EMG masticaţie pufuleţi
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Fig. 3.20: Termogramă masticaţie gumă

Fig. 3.21: EMG masticaţie gumă

Valorile de temperatură şi EMG obţinute, au fost sintetizate în tabelele
următoare:
Condiţiile experimentului

Temperatură maximă (ºC)

Temperatură medie (ºC)

Fără masticaţie

34,9

34,2

Masticaţie pufuleţi

35,3

34,8

Masticaţie gumă

35,8

35.0

Tabel 2: Evoluţia valorilor de temperatură, pentru diferite condiţii experimentale

Condiţiile experimentului

EMG maxim (mV)

EMG mediu (mV)

Fără masticaţie

0,9793

0,9249

Masticaţie pufuleţi

1,436

0,9317

Masticaţie gumă

1,900

0,9392

Tabel 3: Evoluţia valorilor de EMG, pentru diferite condiţii experimentale

Din măsurătorile efectuate, se poate observa că forţa exercitată de dinamometrul
de mână în cazul anterior este în exemplul de faţă dată de nivelul de solicitare al
musculaturii masticatoare, în funcţie de consistenţa alimentelor; astfel, de la o valoare
înregistrată fără masticaţie (fără efort, deci în condiţii normale de irigare sangvină),
valorile de temperatură şi EMG cresc odată cu incrementarea efortului de masticaţie,
ceea ce implică aport sangvin suplimentar pentru ţesut.
Tematica propusă pune în evidenţă corelaţia dintre nivelul efortului la care este
supusă musculatura şi răspunsul electric al acesteia (semnalul EMG), împreună cu
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evaluarea calitativă şi cantitativă a schimbărilor termice înregistrate la nivelul zonei
investigate.
Ca urmare a aportului de sânge care încălzeşte zona în cauză, acest mod de
abordare pune în evidenţă şi traiectoriile vaselor de sânge aflate în proximitatea pielii. În
cazurile de faţă, odată cu creşterea efortului la care este supusă musculatura, pe harta
termică a antebraţului sunt vizibile artera brahială şi ramificaţiile acesteia, iar pe cea a
obrazului se observă zonele străbătute de artera facială.
Cercetările pot fi extinse în viitor pe persoane de ambele sexe şi diferite
configuraţii fizice (înălţime, greutate), diferite ca activităţi fizice acoperite (sportivi şi
inclusiv persoane cu distrofii musculare sau aflate în perioadă recuperatorie, posttraumatică), în vederea comparării rezultatelor şi stabilirii unor relaţii de cauzalitateefect.
De asemenea, tematica propusă poate fi extinsă prin studiul componentelor de
frecvenţă care apar în diverse situaţii de solicitare a muşchiului.
O parte din aceste rezultate au fost validate în comunitatea ştiinţificǎ prin
publicarea în reviste sau prezentarea lor în cadrul unor conferinţe de prestigiu din
domeniul ingineriei medicale (A 2.1.12).
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4. IMPLEMENTAREA POSIBILITǍŢILOR DE TRANSFER
AL SEMNALULUI EKG
4.1 Introducere
De-a lungul anilor, tehnologiile de comunicare şi-au demonstrat potenţialul în
vederea îmbunătăţirii calităţii, accesibilităţii şi eficienţei procesului de îngrijire a pacienţilor.
Tehnologiile de comunicaţii „wireless” şi cele din domeniul transferului de date
au permis telemedicinei să fie practicată de la distanţă, să fie mult mai fiabilă şi să
implice un cost mult mai mic decât în trecut. În acest mod, s-au creat premizele
transformării modului în care este furnizată pe tot globul îngrijirea sănătăţii, permiţânduse dezvoltarea de noi orizonturi în telemedicină.
Un mare avantaj al tehnicilor wireless îl constituie eliminarea cablurilor, aspect
extrem de important în medicinǎ, deoarece spaţiile mici şi extrem de aglomerate din
saloanele clinicilor nu recomandǎ soluţiile de monitorizare şi transmitere a datelor prin
cabluri. În acest fel, prin scǎderea numǎrului de cabluri şi conexiuni fizice, se reduce
riscul de decuplare accidentalǎ a echipamentelor. Astfel, sistemele de mǎsurare devin mai
flexibile, cu timpi de instalare mai reduşi şi o mentenanţǎ îmbunǎtǎţitǎ.
Aşadar, dezvoltarea tehnicilor de transmitere a datelor este considerată o prioritate
de prim rang în domeniul medical, urmărindu-se transferul acestora spre un alt dispozitiv
în vederea diagnosticării, sau spre un server cu rol de bază de date medicale.
Transmisiile de date medicale necesită utilizarea creativă şi inventivă nu doar a
echipamentelor de monitorizare, ci şi a tehnologiilor de comunicare şi a serviciilor organizatorice.
Ierarhizarea transmisiilor biosemnalelor, din perspectiva distanţei la care este
efectuată transmisia, poate cuprinde trei niveluri, conform figurii 4.1:
Sending
Biomedical
Signal

PROXIMAL

SHORT RANGE

LONG RANGE

T
R
A
N
S
M
I
S
I
O
N

Receiving
Biomedical
Signal

Fig. 4.1: Ierarhizarea transmiterii datelor medicale
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4.2 Transferul proximal al semnalelor medicale
Transferul prin Infraroşu al semnalelor biomedicale nu constituie o noutate
absolutǎ, acesta fiind realizat începând cu anii 2000; totuşi, tehnologia disponibilǎ la cea
vreme era aşa numita Slow speed Infrared, oferind viteze reduse de transfer, de pânǎ la
115kbit/s.
În schimb, versiunile recente ale tehnologiei Infraroşu, apǎrute în ultimii ani,
furnizeazǎ viteze mari pentru vehicularea semnalelor biomedicale (MIr – Medium speed
Infrared cu rata de transfer de pânǎ la 1,15 Mbps şi FIr – Fast speed Infrared cu rata de
transfer de pânǎ la 4 Mbps), ceea ce înseamnǎ cǎ se poate asigura transmisia în timp real
pentru o paletǎ largǎ de semnale medicale (incluzând şi pe cele cu variaţie foarte rapidǎ,
de pânǎ la 10 KHz - EMG sau potenţiale neuronale). Aceasta a fost motivaţia pentru care
s-a considerat utilǎ reluarea acestui subiect şi implemenatrea în LabVIEW a transferului
de biosemnal, folosind standardul FIR.
Echipamentele necesare realizǎrii aplicaţiei sunt minimale: astfel, din perspectivǎ
hardware, transferul semnalului necesitǎ 2 calculatoare şi adaptoare FIr-USB, iar ca
software – programul LabVIEW.
Serverul va identifica dispozitivul compatibil aflat „in range”, prin numele şi IDul acestuia. Apoi, datele medicale (semnalul EKG) sunt convertite în format String,
pentru a putea fi scrise la portul infraroşu.
Clientul identificǎ ID-ul serverului şi primeşte datele trimise; apoi, pentru
vizualizare, urmeazǎ reconversia acestora în format numeric.
O astfel de transmisie este prezentatǎ în figura 4.2:

Fig. 4.2: Transferul semnalului EKG prin tehnologia FIr
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4.3 Transferul semnalelor medicale pe distanţǎ scurtǎ
Transmiterea semnalelor biomedicale pe distanţǎ scurtǎ a fost implementatǎ sub
forma unei aplicaţii de transfer prin Bluetooth a unui semnal EKG de pe un computer –
server, pe un telefon mobil (Nokia 6300) - client.
Obţinerea imaginii telefonului mobil pe ecranul calculatorului a implicat
instalarea pe calculator a douǎ programe: „Series 40”, pentru a simula telefonul Nokia şi
„Blue Cove” (o librǎrie Java pentru Bluetooth, care permite interacţiunea cu sistemul de
operare – Windows XP în cazul de faţǎ), pentru comunicarea dintre calculator şi telefonul
mobil.
La realizarea conexiunii, trebuie parcurşi trei paşi succesivi:
a) „Inquiry Method” – prin care se detecteazǎ toate dispozitivele Bluetooth active;
b) „Search Service” – prin care se cautǎ profilul portului serial al dispozitivului
selectat din lista detectatǎ anterior;
c) Odatǎ ce dispozitivul ales a fost selectat şi s-a realizat „perechea”, comunicarea
cu Serverul prin Bluetooth este realizatǎ şi poate începe operaţia de trimitere a datelor,
„Streamingul”.
Realizarea transferului este prezentatǎ în figura 4.3:

a)

b)

Fig. 4.3: Transferul semnalului EKG pe telefonul mobil
a) Selectarea unui dispozitiv din lista

b) Transmiterea de pe calculator

echipamentelor Bluetooth descoperite

pe telefonul mobil a semnalului EKG
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4.4 Transferul semnalelor medicale pe distanţǎ lungǎ
Cele două soluţii abordate anterior (transferul „wireless” al datelor medicale) sunt
viabile doar pentru transferul „local” de date (în interiorul unui salon sau între încăperi
din acelaşi spital). Deoarece datele medicale trebuie diseminate la nivelul comunităţilor
internaţionale de specialişti, este necesară dezvoltarea unor tehnici de transmitere la
distanţe mari.
Soluţia propusă de această lucrare constă în crearea unui sistem flexibil şi cu cost
redus de monitorizare şi transfer al datelor medicale; s-au utilizat următoarele
echipamente:


Terminale (server şi client);



Limbajele de programare Java, PHP, MYSQL, HTML;



Semnalul EKG.

Pentru administrarea bazei de date şi vizualizarea semnalelor transmise/stocate pe
server, s-a creat o pagină web, accesibilă de la orice browser web, de către orice utilizator
aflat în baza de date.
Din motive de securitate, s-au creat trei niveluri de acces în baza de date
medicale:


Acces pentru administratorul bazei de date;



Acces pentru vizualizarea semnalelor medicale stocate pe server şi stabilirea
unui diagnostic;



Acces pentru vizualizarea diagnosticului şi tratamentelor prescrise.

Pacienţii au acces în baza de date doar de ordinul trei (diagnosticul şi tratamentul
prescris de specialist), iar medicii au acces de ordinul doi – pot vizualiza orice semnal
stocat în baza de date prin citirea fişierului aferent numelui pacientului şi apoi emite
diagnosticul şi tratamentul necesar.
Partea administrativă revine administratorului sistemului, care poate modifica
diverse date ale pacientului (nume, vârstă), sau adăuga înregistrări noi în baza de date;
acesta nu are dreptul să modifice diagnosticul emis de către specialist.
Conexiunea cu serverul se face prin accesarea unei ferestre care conţine toate
câmpurile necesare pentru stabilirea legăturii: user-name, parolă, IP-ul serverului şi portul
pe care serverul caută conexiunea. Odată trimise aceste date din câmpurile menţionate
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anterior (butonul Connect), în cazul în care nu există erori, se verifică user-name-ul şi
parola, conexiunea dintre client şi server realizându-se pe portul şi cu IP-ul indicate în
câmpurile aferente:

Fig. 4.4: Interfaţa grafică cu utilizatorul

Dacă persoana conectată are acces de ordinul doi, atunci va putea accesa o listă de
pacienţi care sunt logaţi la server, în vederea analizării şi diagnosticării semnalelor
medicale. După selectarea unui pacient din lista disponibilă, se va deschide o nouă
fereastră, care conţine toate informaţiile disponibile relative la pacientul respectiv:

Fig. 4.5: Nivel de acces de ordinul doi: a) lista de pacienţi
b) pacientul selectat, împreună cu semnalele achiziţionate şi câmpul pentru diagnostic

Datele sunt serializate (transformate în cod binar) şi apoi transmise direct de la un
client la alt client, sau de la un client la server; în final, datele serializate sunt
transformate în valori zecimale pentru a fi afişate, sau sunt stocate pe server.
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Vizualizarea semnalelor pacientului accesat se va face într-o nouă fereastră:

Fig. 4.6: Semnalul EKG (stocat pe server) al unui pacient din listă

Pentru transmisia semnalelor la distanţă mare, soluţia propusă oferă câteva
avantaje: flexibilitate, acces ierarhizat pe niveluri de securitate şi cost redus. Astfel, pe
lângă partea de achiziţie de semnal medical (prezentă în orice spital), este nevoie în plus
doar de un server (pentru stocarea datelor) şi terminale (legate într-un LAN sau internet),
de unde să poată fi accesate semnalele stocate pe server. Flexibilitatea şi costul redus sunt
date de faptul că structura şi configurarea sistemului se fac doar prin soft, nefiind
necesară o modificare fizică a structurii sistemului.
Aşadar, noile tehnici de comunicare oferă noi perspective în telematica sănătăţii,
nu numai în ceea ce priveşte consultaţiile în spitale, ci şi pentru pacienţi, prin extinderea
telemedicinei la domiciliul acestora. Deoarece subiectul evoluează în mediul lui natural,
această metodă conferă o doză sporită de obiectivitate actului medical.
Toate aceste rezultate prezentate au fost validate în comunitatea ştiinţificǎ prin
publicarea în reviste sau prezentarea lor în cadrul unor conferinţe de prestigiu din
domeniul ingineriei medicale (A 2.1.10, A 2.1.16, A 2.1.18, A 2.1.22, A 2.2.5, A 2.2.7, A
2.2.17, A 2.2.18).
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5. ELEMENTE DE REABILITARE
ŞI ASISTENŢǍ A PACIENŢILOR
5.1 Sistem de monitorizare a încǎrcǎrii progresive a membrului inferior, în
recuperarea post-traumaticǎ
Preocupǎrile în domeniul reabilitǎrii au avut în vedere crearea unui sistem de
monitorizare wireless a încǎrcǎrii membrului inferior, prin mǎsurarea forţei de apǎsare la
nivelul tǎlpii; prin acest demers, s-a vizat evitarea încǎrcǎrii exagerate a piciorului, în
cazul pacienţilor aflaţi în cadrul unui proces de recuperare post-traumatica. Astfel,
sistemul permite pacientului să înceapă un tratament controlat al încărcării piciorului, pe
perioada reabilitării, într-un spital sau la domiciliu propriu.
Sistemele deja existente pentru mǎsurarea forţei de apǎsare la nivelul tǎlpii
folosesc mǎrci tensometrice sau traductoare rezistive sensibile la forţǎ. În cazul
monitorizǎrii încǎrcǎrii membrului inferior, informaţia de interes constǎ în valoarea
maximǎ de apǎsare. Dar, datoritǎ distribuţiei variabile în timp a acestei forţe la mişcǎrile
normale de pǎşire sau sprijin, precum şi datoritǎ distribuţiei spaţiale neuniforme a
acesteia la nivelul tǎlpii, implementarea unui sistem bazat pe traductoare de forţǎ ar
necesita mǎsurarea simultanǎ în mai multe puncte, la nivelul tǎlpii.
Solutia propusǎ are menirea de a elimina acest dezavantaj, prin mǎsurarea
presiunii plantare într-o retea de trei camere flexibile, plasate sub trei zone anatomice de
apǎsare maximǎ a tǎlpii; mǎsurarea se face cu ajutorul unui senzor de presiune, iar
valoarea obţinutǎ este convertitǎ în valoare de forţǎ.
În acest mod, monitorizarea forţei maxime de apǎsare a membrului inferior se
face folosind doar un singur traductor de presiune; informaţia obţinutǎ este convertitǎ
într-o valoare de forţǎ pe baza unui algoritm de calibrare implementat pe un
microcontroller, iar comunicarea valorilor mǎsurate cǎtre medicul specialist se desfǎşoarǎ
printr-o interfaţǎ radio. De asemenea, existǎ posibilitatea de alarmare a pacientului prin
semnale luminoase şi acustice, în situaţia depǎşirii valorilor de prag prestabilite de medic
şi memorate în blocul de mǎsurare.
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Fig. 5.1: Schema de amplasare a componentelor sistemului
Sistemul de monitorizare este construit în jurul unu bloc de mǎsurare şi control,
BM, dotat cu o interfaţǎ radio IR, o memorie nevolatilǎ pentru date de calibrare şi valori
de prag, precum şi cu un Avertizor acustic şi luminos. Alimentarea tuturor
subsistemelor se face prin blocul de alimentare A.
Informaţia provenitǎ sub forma unui semnal electric analogic de la traductorul de
presiune SP este convertitǎ într-o valoare numericǎ prin circuitul Convertor A/D, transformatǎ
într-o valoare de forţǎ prin intermediul unui algoritm implementat pe unitatea de procesare
Microcontroller şi apoi comparatǎ cu valorile prag, stocate în memoria blocului de mǎsurare.
În cazul în care valoarea maximǎ a forţei Fmax, mǎsuratǎ pe un interval de timp programabil
Tmas, la frecvenţǎ de eşantionare programabilǎ Fs, depǎşeşte valoarea prag curentǎ FP, blocul
de mǎsurare şi control genereazǎ cǎtre blocul Avertizor acustic şi luminos semnalele de
comandǎ pentru un traductor acustic şi un traductor luminos. Astfel, se evitǎ încărcarea
excesivă a piciorului în perioada recuperatorie post-traumatică (aceste sisteme de tip „feedback” auditiv şi vizual pentru pacient sunt integrate în cadrul unui singur dispozitiv).
Sistemul prezintǎ avantajul cǎ, prin utilizarea unei reţele de camere elastice CE1,
CE2 şi CE3, care comunicǎ între ele prin tubulatura T la care este cuplat şi traductorul de
presiune SP, valoarea sesizatǎ de traductorul de presiune SP este întotdeauna valoarea
maximǎ curentǎ, datoritǎ echilibrǎrii presiunii din cele trei camere flexibile.
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Funcţionarea sistemului este controlatǎ printr-o listǎ de parametri (T, Fs, FP, D),
care sunt memoraţi într-o tabelǎ de valori pǎstratǎ în memoria nevolatilǎ a blocului
Microcontroller. Valorile curente ale acestor parametri pot fi citite sau modificate prin
comunicarea fǎrǎ fir cu blocul de mǎsura, prin intermediul interfeţei IR implementate
prin blocul RF Transceiver. De asemenea, valorile mǎsurate pot fi transmise continuu
spre alte sisteme la o frecvenţǎ Fs/D, unde D este parametrul de decimare.
Deoarece transmisia continuǎ duce la creşterea consumului de curent din
acumulatorul ACC, blocul Microcontroller inactiveazǎ aceastǎ funcţie, atunci când în
tabela de valori pentru parametri valoarea corespunzǎtoare lui D este 0.
Blocul de alimentare A constǎ dintr-un acumulator ACC şi un bloc Încǎrcǎtor. Acesta
din urmǎ conţine un circuit electronic cu funcţiile de control al încǎrcǎrii, monitorizare curent
consumat şi control al transferului de energie prin cuplaj inductiv cu un dispozitiv de încǎrcare.
Prin prelucrarea valorilor rezultate din monitorizarea curentului consumat de baterie, furnizate
de blocul Încǎrcǎtor, blocul Microcontroller detecteazǎ iminenţa unei situaţii de epuizare a
acumulatorului ACC şi genereazǎ prin blocul Avertizor acustic şi luminos o secvenţǎ
specificǎ de avertizare a utilizatorului.
Prototipul realizat este prezentat în figura următoare:

Fig. 5.2: Prototipul-pantof, având ataşat dispozitivul de atenţionare sonoră şi luminoasă
Atunci când sistemul este configurat pentru o monitorizare continuǎ, dupǎ
transmiterea datelor cǎtre computerul gazdǎ, informaţia va fi arhivatǎ astfel încât aceasta
sǎ poatǎ fi accesatǎ de cǎtre un specialist atunci când este nevoie.
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Fig. 5.3: Semnal achiziţionat în Matlab, în timpul mersului
Pentru ca sistemul propus să fie accesibil, ideea a avut la bază următoarele
concepte: sistemul să fie compact, să aibă un cost redus al componentelor electronice.
Odată ce medicul a prescris anumite niveluri de încărcare acceptabile (nivele de forţă de
apăsare pe piciorul vizat), acestea sunt încărcate în memoria unui microcontroller; pe
măsură ce pacientul face progrese, nivelurile sunt incrementate.
Toată informaţia obţinută pe durata tratamentului poate fi folosită de către medic
şi în a evalua progresul pacientului în intervalul de timp ales. Astfel, se dă posibilitatea
specialistului să verifice atât respectarea recomandărilor, cât şi să ajusteze tratamentul
într-un fel care se potriveşte cel mai bine evoluţiei specifice a fiecărui pacient.
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5.2 Interfaţǎ om-computer, bazatǎ pe semnalul EOG
Implementarea unei metode eficiente de comunicare, ca o alternativǎ la folosirea
vorbirii, gesticularea mâinilor sau a mişcǎrilor capului, este de foarte mare ajutor la
îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii persoanelor cu disabilitǎţi severe, cum ar fi paralizia şi
paraplegia.
Aşa numitele Interfeţe Computer-Om (HCI – Human Computer Interface) au
potenţialul de a facilita subiecţilor cu traume grave controlul computerelor sau a altor
echipamente, într-un mod direct, cu ajutorul bioelectriciţǎţii şi nu prin intermediul unor
mijloace fizice.
Astfel,

interfaţa

bazatǎ

pe

potenţialele

generate

de

creier

(semnalul

Electroencefalogram - EEG) poartǎ numele de Interfaţǎ Creier-Computer (BCI – „Brain
Computer Interface”), iar în cazul în care interfaţa este controlatǎ de ochi, elementul
central al aplicaţiei devine electrooculografia şi semnalul ataşat acesteia –
Electrooculograma. Desigur, aplicaţiile de control al unor interfeţe prin mişcarea globului
ocular îşi au sorgintea în aplicaţii militare, care ulterior au fost implementate şi în
industria producǎtoare de jocuri video.
Electrooculografia evalueazǎ diferenţa de potenţial dintre cornee şi retinǎ, ochiul
putâd fi perceput ca un dipol (polul pozitiv este reprezentat de retinǎ iar cel negativ de
cornee), al cǎrui câmp electric se modificǎ odatǎ cu rotirea ochiului. Semnalul EOG
înregistrat (mǎsurat prin plasarea electrozilor în poziţii corespunzǎtoare în jurul ochilor) a
fost folosit la controlul unei interfeţe, subiectul putând astfel sǎ-şi exprime nivelul de
durere, starea emoţionalǎ, sǎ comute canalul TV sau sǎ scrie un text.
Experimentele efectuate au folosit la achiziţia semnalului echipamentul KL-72001
BIOMEDICAL MEASUREMENT SYSTEM, împreunǎ cu modulul dedicat acestor
mǎsurǎtori - KL-75003 ELECTRO-OCULOGRAM EOG MODULE, iar procesarea
propriu-zisǎ a fost efectuatǎ în LabVIEW.
Algoritmul dupǎ care s-a realizat aceastǎ aplicaţie este prezentat în figura 5.4:
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Fig. 5.4: Algoritmul de clasificare a semnalului EOG – schema bloc
Algoritmul clasifică mişcarea pentru fiecare canal, iar clipirile voluntare decid
momentul când se va activa un anumit buton. În consecinţǎ, se analizeazǎ momentul
clipirii, pentru a se identifica în ce tip de mişcare s-a produs, în acest fel luându-se decizia
de activare a unui buton.
Mişcările SUS-DREAPTA, JOS-DREAPTA, SUS-STÂNGA, JOS-STÂNGA se
clasifică prin combinarea rezultatelor de la ambele canale; dacă ambele canale
înregistrează simultan o mişcare SUS, respectiv DREAPTA, decizia algoritmului de
clasificare este SUS-DREAPTA.
Diferenţierea clipirilor voluntare de cele involuntare implicǎ o discuţie legatǎ de
canalele pe care sunt detectate acestea. Astfel, toate tipurile de clipiri sunt decelabile pe
EOG-ul vertical; în schimb, EOG-ul orizontal le înregistrează doar cele voluntare. Cu alte
cuvinte, toate clipirile care sunt detectate pe canalul orizontal sunt identificate ca
momente de activare a unur butoane de pe interfaţă, iar toate clipirile înregistrate pe
canalul vertical vor fi eliminate (în acest fel nu se vor induce erori în algoritmul de
clasificare a mişcărilor).
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Pentru început, pacientul trebuie sǎ studieze posibilitǎţile de exprimare pe care i le
pune la dispoziţie interfaţa. Odatǎ decizia luatǎ, acesta trebuie sǎ fixeze butonul negru
(OK), sǎ privească spre butonul pe care doreşte să îl acceseze, să îl activeze printr-o
clipire şi apoi să revină la butonul de referință [OK].
Astfel, din meniul principal al interfeţei, pacientul poate accesa mai multe
submeniuri (STARE, TEXT, CONTROL PAT, TV, DESENARE, ASISTENTĂ AJUTOR), prin deplasarea ochilor pe butonul dorit de pe interfaţǎ, clipirea pe acesta
(validarea) şi apoi revenirea la butonul OK.

Fig. 5.5: Interfaţa aplicaţiei
Butonul care activează alarma vizuală şi sonoră de chemare a asistentei (de
culoare roşie pe interfaţǎ) este prioritar faţă de celelalte secţiuni ale interfeţei, fiind cel
mai uşor de accesat din meniul principal, prin poziţionare şi dimensiune.
Spre exemplu, pentru comunicarea stǎrii emoţionale a pacientului, se va accesa
butonul de stare (prin clipire), decizia fiind validatǎ prin revenirea pe butonul OK; dupǎ
deschiderea submeniului, se va alege una dintre stǎrile descrise de emoticoane (tot prin
clipire):
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Fig. 5.6: Etapele alegerii unei stǎri
Revenirea la meniul principal al interfeţei (ieşirea din fiecare submeniu) se face
cu ajutorul butonului EXIT.
Meniul TEXT permite pacientului sǎ comunice cu cei din jur, prin intermediul
limbajului scris. Astfel, dupǎ accesarea submeniului, se va accesa grupul de litere care
conţine prima literǎ din cuvânt în acelaşi fel ca la activarea oricǎrui buton din meniul
principal, dupǎ care numǎrul de clipiri va indica poziţia literei alese din grupul respectiv.
Dupǎ alegerea ultimei litere, se va selecta (tot prin intermediu unei clipiri) butonul OK.
La fel se va proceda şi pentru accesarea submeniului TV, de unde se poate ajusta
volumul sau schimba canalul.

a)

b)

Fig 5.7: Scrierea unui text a) şi gestionarea meniului TV b)
Astfel, interfaţa om computer bazatǎ pe semnalul EOG faciliteazǎ – prin toate
opţiunile pe care le oferǎ – comunicarea dintre persoanele cu disabilitǎţi severe şi cei din
jur, asigurându-le o autonomie minimalǎ în interacţiunea cu societatea.
Toate aceste rezultate prezentate au fost validate în comunitatea ştiinţificǎ prin
brevete de invenţie, publicarea în reviste, sau prezentarea lor în cadrul unor conferinţe de
prestigiu din domeniul ingineriei medicale (A 2.1.4, A 2.1.22, A 2.2.19, A 2.2.20).
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6. DIRECŢII DE CERCETARE ULTERIOARĂ
ALE ASPECTELOR LEGATE DE ORGANISMUL UMAN
Analiza aspectelor legate de organismul uman, prin aplicarea unor algoritmi
specifici ingineriei şi implementarea hardware şi software a acestora, este un deziderat al
cercetărilor desfăşurate de comunitatea academică din cadrul specializării de Inginerie
Medicală, Facultatea de Inginerie Electrică, UTC-N.
În acest sens, cei patru ani de şcolarizare în cadrul facultăţii oferă o pepinieră
solidă corpului profesoral pentru selectarea celor care au aptitudini, capacitate ştiinţifică
şi voinţa de a continua perfecţionarea profesională în cadrul studiilor Masterale.
Apoi, în această succesiune organică, accederea la posibilitatea de a forma tineri
specialişti în bioinginerie prin intermediul studiilor doctorale este un deziderat firesc al
tuturor celor care sunt real implicaţi în activitatea didactică şi cea de cercetare.
Desigur, toate direcţiile prezentate pe parcursul acestei teze de abilitare pot fi
continuate şi aprofundate astfel:
 Studiul şi proiectarea de noi filtre pentru rejecţia zgomotelor de natură tehnică;
 Implementarea transformatei Wavelet şi a Modelelor Ascunse Markov la
separarea EKG-ului mater de cel fetal;
 Studiul securităţii transferului de date medicale şi influenţa factorilor de mediu
(intensitate luminoasă, ceaţă) pentru transferul prin infraroşu;
 Implementarea transformatei Wavelet pentru studiul componentelor spectrale ale
semnalului EMG;
 Studiul unor modele matematice care să aproximeze creşterea aportului sangvin în
musculatura supusă efortului şi implicit distribuţia câmpului termic de la suprafaţa
corpului;
 Modelarea variaţiei presiunii în vasele de sânge, la modificarea parametrilor
cateterului şi compararea acestor rezultate cu cele obţinute „in vivo”;
 Aprofundarea chestiunilor de reabilitare, protezare şi asistare a persoanelor cu
dizabilităţi.
În plus, dinamica ştiinţelor exacte, în care apar mereu noi tehnologii şi algoritmi,
oferă un potenţial solid pentru investigaţii şi demersuri făcute în sprijinul îmbunătăţirii
calităţii vieţii şi a actului medical.
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