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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce „Možnosti integrace komerční elektroniky do dopravních 

prostředků“ je rešerše a analýza možností použití levné komerční elektroniky ve vozidlech za 

účelem sledování zdravotního stavu řidiče namísto originální vozidlové elektroniky. Čtenář je 

v této práci seznámen s fyziologickými funkcemi člověka a principy jejich měření. Dále jsou 

popsány současné senzorické možnosti komerční elektroniky. Na základě těchto rešerší je 

vybrána vhodná fyziologická funkce a senzorika, pomocí které se bude měřit. V praktické části 

je popsáno měření této fyziologické funkce. Měření je zpracováno a výsledky jsou porovnány 

pomocí metody QFD. Výsledkem je určení toho, který ze zkoumaných senzorů je nejvhodnější 

pro sledování zdravotního stavu řidiče. 
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ABSTRACT 

The subject of this thesis „Possibilities of Integration of Commercial Electronics into Vehicles“ 

is research and analysis of possibilities of using cheap commercial electronics in vehicles for 

a purpose of monitoring driver's health condition in place of original vehicle electronics. Reader 

is introduced to human physiological functions and principles of their monitoring. This is 

followed by research and analysis of current sensory capabilities of commercial electronics. 

Based on this research, suitable physiological function and sensors are chosen for 

experimental evaluation. In the practical part of this work, there is description of the experiment. 

The experiment is evaluated and its results are compared using QFD method. Outcome of this 

process is determining, which of the evaluated sensors are the best suited for driver’s health 

condition monitoring. 
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1. Úvod 

Automobilový průmysl prochází v současné době rychlými změnami, které vycházejí ze 

změny vztahu k automobilům. Současný uživatel automobilu (nikoliv nutně řidič) má na vozidlo 

jiné nároky než uživatel před deseti či více lety. Ve vozidle se tráví čím dál tím více času 

a současná doba požaduje, aby tento čas byl alespoň do jisté míry produktivní. To zčásti 

umožňují asistenční systémy, které dávají posádce (včetně, možná bohužel, řidiče) možnost 

věnovat část své pozornosti i jiné činnosti, než je řízení. Tento trend se bude s narůstající 

autonomií vozidel stále prohlubovat. I přesto je ale hlavním úkolem asistenčních systémů 

vozidla zajistit bezpečnost řidiče, ne jeho pohodlí. (1) 

Tato změna s sebou však kromě poměrně častých etických otázek, například jestli je stroj 

kompetentní k řízení vozidla nese i problémy, které jsou v současnosti poměrně málo 

diskutované. V posledních několika letech narůstá podíl účastníků fatálních dopravních nehod, 

kteří byli po smrti ještě před samotnou nehodou a byli tedy, s nejvyšší pravděpodobností, 

„viníky“ dopravní nehody. Příčinou úmrtí je v takovém případě pravděpodobně akutní zhoršení 

zdravotního stavu (srdeční nebo mozková příhoda a podobné zdravotní události).  

Častým, ne však novým, problémem, který je způsoben zdravotním stavem řidiče, je 

problematika odebírání řidičských oprávnění osobám, které jsou kvůli zdravotní indispozici 

z pohledu zákona dlouhodobě neschopné ovládat vozidlo. Takovými osobami mohou být 

například epileptici, narkoleptici, ale i řidiči, kterým byl průkaz odebrán na základě preventivní 

lékařské prohlídky (často starší osoby). 

Problematika se v tuto chvíli štěpí na dvě části. Tou první je ochrana zdraví ostatních 

účastníků silničního provozu, kteří jsou v případě úmrtí nebo indispozice řidiče v přímém 

ohrožení života. V tomto případě se může jednat i o tak smutně častou událost, jako je usnutí 

řidiče za volantem. 

Druhou částí je umožnění řízení i osobám, které v současnosti řídit nemohou, nebo 

nechtějí. Například osoba, která prodělá epileptický záchvat, po určitou dobu nesmí řídit. Po 

uplynutí této doby je řízení povoleno, ale jsou lidé, kteří i přesto neřídí ze strachu o sebe 

i ostatní. 

Jak bylo napsáno výše, vozidla v současnosti disponují nástroji, které dokáží snížit 

následky nehody, nebo jí dokonce zcela zabránit. Co většině dnešních vozidel chybí, jsou 

cesty, jakými sledovat řidiče, a připravit tak sebe i jeho na zhoršení zdravotního stavu. To 

může mít podobu upozornění řidiče na blížící se epileptický záchvat, což dá řidiči možnost 
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odstavit vozidlo mimo vozovku, nebo připravení systémů jako je sledování jízdního pruhu 

a bezpečného zastavení ve chvíli, kdy řidič není schopný pokračovat v ovládání vozidla. 

Všechny tyto problémy spojuje otázka toho, jak bude zdravotní stav řidiče sledován. 

Některá (dražší) vozidla disponují interiérovými kamerami, které jim umožňují rozpoznat 

změněný stav řidiče, mikrospánek, nestandardní pozici v sedadle atd. Problémem je, že tyto 

nástroje sledování nejsou spolehlivé a zároveň jsou poměrně drahé. Z toho plyne téma mé 

diplomové práce. 

2. Cíle diplomové práce 

Zadáním této práce je prověření možnosti využití komerční (běžně dostupné a levnější) 

elektroniky za účelem sledování fyziologických funkcí řidiče. Pokud by komerční elektronika 

byla natolik přesná a spolehlivá, že by na jejím základě mohly akční prvky systému (asistenční 

systémy ve vozidle) reagovat na zdravotní stav řidiče, byla by odstraněna překážka v podobě 

vysoké ceny současných systémů pro sledování zdravotního stavu řidiče. 

Cílem je tedy ověření možnosti integrace komerční elektroniky do vozidel za účelem 

sledování zdravotního stavu řidiče namísto originální vozidlové elektroniky. 

Toto sledování zdravotního stavu by mohlo vést například ke zlepšení odezvy 

asistenčních systémů na nebezpečné zdravotní události řidiče. 

Pro splnění tohoto hlavního cíle je nutné splnit několik dílčích cílů: 

1. Rešerše a analýza fyziologických funkcí člověka a způsobů jejich měření za 

účelem definování fyziologických funkcí vhodných pro měření. 

2. Rešerše a analýza senzorických možností komerční elektroniky za účelem 

definování vhodných senzorů pro měření. 

3. Na základě výstupů definovaných v bodech 1. a 2. bude následovat provedení 

měření vybrané fyziologické funkce nebo funkcí pomocí vybrané komerční 

elektroniky. 

4. Porovnání výsledků měření z bodu 3. s dedikovanou vozidlovou elektronikou. 
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Postup rešerše teoretické části práce zobrazuje následující diagram. Číslování 

odpovídá číslování kapitol, ve kterých je problematika řešena. 

 

Obrázek 1 Diagram postupu rešerše teoretické části 

 

3. Fyziologické funkce a principy jejich měření 

Pro splnění prvního dílčího cíle, tedy určení fyziologických funkcí, které je vhodné v rámci 

této práce měřit, je nutné provést analýzu jejich i principů jejich měření. Ačkoliv v úvahu 

připadá i dlouhodobější forma měření, kdy by vozidlo mohlo sbírat informace o dlouhodobém 

stavu řidiče, mým cílem je především odhad a posouzení řidičovy schopnosti ovládat vozidlo 

v krátkém časovém úseku po zahájení měření. 



11 
 

Za tímto účelem je nutné sledovat a odhadovat takové stavy, které budou mít okamžitý 

dopad na řidičovu schopnost vozidlo řídit. Před sledováním příznaků běžných nemocí musí 

být dána přednost sledování akutních zdravotních problémů (mdloby, infarkt a podobně). 

Pro vyhodnocení řidičova stavu bude tedy nutné sledovat jeho základní fyziologické 

funkce. Ty jsou následující (2): 

1. Vědomí 

2. Tělesná teplota a její udržování 

3. Krevní tlak a jeho udržování 

4. Tepová frekvence 

5. Dýchání 

V následujících kapitolách budou popsány tyto fyziologické funkce a principy jejich 

měření. 

3.1 Vědomí 

Vědomí je definováno jako funkce lidské mysli, která přijímá a zpracovává informace. 

Zpracovaná informace je buď uložena, nebo zahozena s pomocí následujících nástrojů: 

1. Lidské smysly 

2. Schopnost uvažování 

3. Představivost a emoce 

4. Paměť 

Smysly informaci přijmou, představivost a emoce ji zpracují, pomocí schopnosti uvažovat 

se informace posoudí a paměť informaci buď uloží, nebo zahodí. (3) 

Čím více informací je člověk schopný přijmout a zpracovat, tím více si je vědom svého 

okolního světa. (3)  

Stav, kdy osoba adekvátně reaguje na podněty, se nazývá vigilita (bdělost). S touto 

definicí vědomí souvisí také psychiatrická definice vědomí, tedy schopnost uvědomit si sama 

sebe jako individualitu a vymezit se proti okolnímu světu. (4) 

Poruchy vědomí jsou dvojího druhu. Pokud se jedná o změnu vigility, jedná se 

o kvantitativní poruchu. V případě poruchy schopnosti uvědomění si sebe sama se jedná 

o poruchu kvalitativní. (4) 
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3.1.1. Kvantitativní poruchy vědomí 

Kvantitativní poruchy vědomí se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé patří 

například: 

1. Synkopa – porucha vědomí, která zároveň rychle nastupuje i rychle polevuje. 

Z tohoto důvodu je obzvlášť nebezpečná v situaci, kdy řidič ovládá vozidlo. 

Synkopa se těžko predikuje a sama je příznakem dalších problémů (může 

ukazovat na problémy se srdcem). Nejúspěšnější metodou pro diagnózu 

synkopy je anamnéza, která z pochopitelných důvodů není vhodným 

nástrojem v rámci této práce. Dalšími kroky je EKG (elektrokardiografie) 

a měření krevního tlaku. (5) 

2. Epileptický záchvat – z fyziologického hlediska je epileptický záchvat náhlá 

a přechodná porucha funkce neuronů v definované části mozku. Tato porucha 

se projeví částečným až úplným porušením vědomí. (6) Doba trvání je v rámci 

sekund až minut, záchvaty, jejichž délka je v hodinách, jsou výjimečné. 

Diagnóza epileptického záchvatu se provádí pomocí EEG 

(elektroencefalografie). (7) V některých případech se záchvat projeví také 

abnormálními hodnotami EKG. (8)  

Dlouhodobé poruchy vědomí jsou například: 

1. Somnolece – při této poruše se osoba nachází ve stavu zvýšené ospalosti. (4) 

2. Koma – jedná se o nejzávažnější poruchu vědomí. (4) 

Osoba trpící dlouhodobou kvantitativní poruchou vědomí by neměla řídit vozidlo, a proto 

se v rámci této práce není třeba těmito poruchami zabývat. 

3.1.2. Kvalitativní poruchy vědomí 

U kvalitativních poruch vědomí se vigilita zachovává, ale dochází k poruše jiných funkcí. 

Hlavní dělení kvalitativních poruch je následující. (4) 

1. Obluzené vědomí 

a. Zmatenost 

b. Delirium 

2. Mrákotné stavy 

Ve stavu obluzeného vědomí dochází ke špatnému vykládání skutečnosti. Může docházet 

k iluzím a halucinacím. Příčiny zmatenosti jsou neurologické, ale příčiny deliria jsou především 

systémové. (4) 
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Mrákotné stavy jsou podobné deliriu, ale liší se rychlým nástupem a rychlým odezněním. 

Příčiny jsou například epilepsie, trauma hlavy, úžeh a podobně. (4) 

3.1.3. Principy měření 

Jak bylo napsáno výše, pro diagnózu poruch vědomí se používají dva nástroje – EEG 

a EKG. V této kapitole budou oba krátce popsány. 

3.1.3.1. EEG 

Elektroencefalografie – zkráceně EEG – je metoda zachycující elektrickou aktivitu 

s původem v mozku. Využívá se především pro sledování pacientů s podezřením na záchvaty, 

epilepsii a podobně. Například u epilepsie, až na výjimky, všichni pacienti vykazují 

charakteristické změny EEG. EEG se dá použít také pro diagnostiku migrén, sledování 

pacientů v kómatu a podobně. (9) Zároveň se jedná o jeden z nejspolehlivějších způsobů, jak 

detekovat ospalost. (10) 

Principem EEG je zaznamenávání napětí v měřené oblasti. To se provádí umístěním 

elektrod na povrch lebky. Počet elektrod se liší podle počtu kanálů a podle způsobu snímání 

EEG signálu. Pro snímání existují dva režimy. V unipolárním režimu se napětí měří jako rozdíl 

mezi aktivní elektrodou a elektrodou referenční. Bipolární režim měří rozdíl mezi dvěma 

aktivními elektrodami. (11) 

Výstup EEG je v podstatě výstupem diferenčního zesilovače na daném kanálu. Ten je 

používaný, protože amplitudy napětí sledovaných elektrodami se pohybují v desítkách 

mikrovoltů. V minulosti se EEG měření provádělo ve Faradayově kleci pro eliminaci rušení. 

Použití diferenčního zesilovače proces měření usnadňuje. (9) 

3.1.3.2. EKG 

Podobně jako EEG, i EKG – elektrokardiografie – funguje na principu snímání elektrických 

potenciálů. Na rozdíl od EEG jsou při EKG snímány potenciály svalů. 

Moderní EKG používá dvanáct elektrod umístěných na těle pro snímání činnosti srdce. 

To je umožněno sledováním svalové aktivity způsobené šířením akčního potenciálu 

myokardem. Používá se kombinace unipolárních a bipolárních svodů. (12) 

Výstupem EKG je záznam elektrického potenciálu (v milivoltech) na časové ose. Vzniká 

tak EKG křivka, jejíž části odpovídají jednotlivým částím cyklu srdeční aktivity. 
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Obrázek 2 Ukázka části EKG křivky (13) 

Na obrázku výše je možné vidět jednu celou vlnu ze záznamu EKG. P vlna představuje 

depolarizaci srdečních síní, PQ interval odpovídá převádění vzduchu na komory ze síní. QRS 

komplex představuje depolarizaci komor a vzdálenosti mezi dvěma R peaky odpovídají době 

mezi dvěma tepy. Při T vlně se komory repolarizují. (12) 

Pomocí EKG záznamu je možné diagnostikovat srdeční arytmii nebo sledovat stav 

infarktu myokardu. Z EKG křivky je také možné dopočítat tepovou frekvenci. Z tepové 

frekvence vychází její variabilita (dopočítaná z rozdílu mezi po sobě jdoucími R peaky). Tato 

variabilita koreluje s řadou chronických zdravotních problémů. (14) 

3.2. Tělesná teplota 

Teplota jako ukazatel zdravotního stavu člověka upozorňuje na dlouhodobější zdravotní 

problémy, nikoliv na ty akutní (15). Chronicky nízká tělesná teplota může být způsobena 

užíváním drog a alkoholu, případně cukrovkou nebo problémy se štítnou žlázou. (16) 

3.2.1. Měření teploty 

Kromě tradičních metod měřeny teploty je v automobilním kontextu zajímavé využít 

bezkontaktní měření teploty. To je možné provést pomocí několika nástrojů. Nejčastějším 

typem jsou bezkontaktní infračervené teploměry. Takový teploměr měří teplotu pomocí 

záznamu infračerveného záření měřeného povrchu. Zachycené IR (infračervené) záření je 

přeměněno na napětí. Podle míry vygenerovaného napětí teploměr vypočte měřenou teplotu. 

(17) 

3.3. Krevní tlak 

Krevní tlak je definovaný jako tlak působící na stěny cév, kterými protéká krev. Jeho 

hodnoty se liší podle místa měření, nejvyšší hodnoty jsou v místech velkých tepen, nejnižší 

v žílách. 
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Problémy může způsobovat jak krevní tlak příliš vysoký nebo příliš nízký. Vysoký krevní 

tlak nadměrně namáhá srdce a tepny. (18) Nízký krevní tlak představuje menší problém, pouze 

ve výjimečných případech může osoba s nízkým krevním tlakem pocítit mírnou závrať. (19) 

Tlak se průběžně mění a dosahuje dvou extrémů. Jedná se o systolický tlak (tlak během 

stlačení srdce) a diastolický tlak (tlak během plnící fáze). Jednotky krevního tlaku jsou 

milimetry rtuťového sloupce (mmHg) a pro zdravého člověka se pohybují okolo 120 mmHg pro 

systolický a 80 mmHG pro diastolický. (20) 

3.3.1. Měření krevního tlaku 

Existuje několik možností měření krevního tlaku (12) 

1. Přímo – senzor je zaveden přímo do tepny, používá se pro měření pacientů ve vážném 

stavu. 

2. Nepřímo – pomocí tonometru, který se skládá z manžety a nástroje pro nafouknutí. 

Manžeta se nasadí pacientovi na paži a nafukuje se tak dlouho, dokud není přerušen 

průchod krve tepnou. Zároveň je na paži sledován tep a jsou zaznamenány hodnoty, 

při kterých je proudění krve poprvé slyšet (systola) a při kterých zmizí (diastola). (21) 

3. Automaticky – měření provádí digitální přístroje. 

a) Auskultační – podobný princip jako pro nepřímou metodou měření popsanou výše, 

pouze s použitím digitálního přístroje. 

b) Oscilometrická – tepna osciluje omezeným průtokem krve spolu s manžetovým 

tlakem. Tlak je monitorován tlakovým senzorem. Metoda je používána ambulantně 

(„holter“). 

3.4. Tepová frekvence 

Tepová frekvence (pulz) udává rychlost, jakou srdce bije. Běžné hodnoty se pohybují od 

60 do 100 tepů za minutu. Obecně platí, že v čím je člověk lepší kondici, tím nižší má tepovou 

frekvenci.  

Sledováním tepové frekvence je možné odhalit několik zdravotních komplikací. Jedná se 

o: 

1. Tachykardie – tepová frekvence v klidu přesahuje 100 tepů za minutu, při hodnotách 

nad 150 je nutná léčba. 

2. Bradykardie – opačný problém, tepová frekvence nepřesahuje hodnotu 60 tepů za 

minutu, může se jednat o následek infarktu nebo jiného kardiovaskulárního 

onemocnění. 
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3. Fibrilace – nepravidelnosti v tepové frekvenci, extrémní případy mohou ohrožovat na 

životě. 

Abnormální tepová frekvence může způsobovat řadu problémů od únavy a závratí, přes 

mdloby až po zástavu srdce (v extrémních případech). I lehčí případy jako únava a závrať 

mohou být nebezpečnou komplikací pro řidiče a možnost sledování a vyhodnocování 

srdečního tepu za jízdy může zvýšit bezpečnost na silnicích. (22) S tepovou frekvencí souvisí 

také její variabilita.  

3.4.1. Variabilita tepové frekvence 

Variabilita tepové frekvence (HRV – z anglického Heart Rate Variability) je hodnota 

reprezentující časovou odlišnost jednotlivých dob mezi údery srdce (většinou 

v milisekundách). Řízení srdečního rytmu je funkcí autonomního nervového systému, 

sledování HRV tedy umožňuje do jisté míry určit, jak dobře tento systém funguje. 

Vyšší hodnoty HRV jsou spojeny s dobrým zdravotním stavem. Ukazují totiž na rychle se 

adaptující autonomní nervový systém. Špatné hodnoty HRV souvisí s dlouhodobým vysokým 

stresem, špatným spánkovým režimem a celkově špatným životním stylem. (23) 

Experiment z roku 2004 ukazuje na vliv kombinované fyzické a mentální zátěže na 

kardiovaskulární odezvu. Stres byl vyvolán zadáním specifického úkolu. Úkol, na kterém byli 

probandi testováni, spočíval v zadávání náhodných čísel do počítače během časového limitu. 

Během prvních dvou částí byl experimentátor ke kolegům nepřátelský a neutrální k probandům 

a test zahrnoval i memorizaci slov. Během poslední, kontrolní, fáze byl experimentátor 

přátelský, memorizace neprobíhala a další příčiny stresu byly, pokud možno, eliminovány. 

Na konci každé části probandi vyplnili dotazník posuzující subjektivní úroveň stresu. Tato 

data byla porovnána s měřeným HRV. Výsledky ukazují, že změny HRV dobře odráží úroveň 

stresu. (24) 

Proběhly také průzkumy zaměřené na zkoumání korelace mezi úrovní fyzické zdatnosti 

a kognitivním výkonem. Během jednoho experimentu byly dvě skupiny studentů (cca 20-30 let) 

pověřeny třemi aktivitami vybranými tak, aby zvýšily úroveň jejich stresu. 

Tyto skupiny byly rozděleny podle jejich fyzické zdatnosti – nízká a vysoká. 

Celkem se experimentu v obou skupinách účastnilo 28 osob, počet byl rovnoměrně 

rozdělený mezi osoby s nízkou a s vysokou fyzickou zdatností. 

Spouštěče stresové odezvy byly: 
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• Testování reakční doby na vizuální stimuly 

• Příprava probandů na reakci na chystanou událost 

• Rozlišení doby trvání dvou vizuálních stimulů 

Během těchto aktivit bylo HRV účastníků měřeno dvěma elektrodami na hrudi. 

Výsledky jsou: 

• Vysoce fyzicky zdatná skupina měla obecně lepší reakční rychlost, což je pro potřeby 

této práce vedlejší. 

• Nejnižší hodnoty HRV vznikly v souvislosti s úkolem na rozlišení délky dvou vizuálních 

stimulů, což naznačuje, že vnímání stimulů má na stres větší vliv než udržování pozornosti. 

(25) 

V budoucnu by tedy mohlo sledování HRV být zakomponováno do systému sledování 

stresu řidiče.  

Existuje několik způsobů, jak vypočítat HRV. Nejčastěji používané metody jsou založeny 

na střední kvadratické odchylce rozdílů po sobě jdoucích časových vzdáleností tepů srdce 

a liší se počtem vzorků, které berou v úvahu. (26) 

3.4.2. Měření tepové frekvence 

Kromě klasické metody (přímé počítání tepů) a vyhodnocení EKG, které bylo popsáno 

v kapitole 3.1.3.2, existuje několik postupů. Ten nejčastější je založený na principu 

fotopletysmografie (PPT). Tato metoda spočívá v měření změn objemu kapilár pomocí zdroje 

IR světla a jeho senzoru. Během cirkulace krve dochází k mírnému zvětšení objemu krve 

v kapilárách. Tato změna způsobí, že fotodioda zaznamená změnu v původně vyzářeném 

světle. Tato změna odpovídá jednomu tepu. 

Při použití dvou různých vlnových délek a dvou měřících bodů je možné pomocí této 

metody měřit i saturaci hemoglobinu kyslíkem (pulzní oxymetrie). (27) 

3.5 Dýchání 

Zdravý dospělý člověk dýchá průměrně 12 až 20krát za minutu.  Vyšší frekvence nádechů 

může ukazovat na celou řadu zdravotních problémů. 
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Problémy, které mohou zvýšenou rychlost nádechů způsobovat, jsou jednak dlouhodobé, 

jako například plicní infekce, nebo i akutní, jako astmatický záchvat, panický záchvat, 

komplikace cukrovky a podobně. (28) 

3.5.1. Měření frekvence nádechů 

Kromě tradičního počítání počtu zvednutí hrudníku je možné použít i metodou příbuznou 

EKG, tedy sledování elektrické aktivity svalů činných při dýchání, další variantou jsou také 

tlakové senzory, nebo kombinace těchto dvou postupů. (29) 

Bezkontaktní metody, zajímavé v kontextu automobilového průmyslu, jsou založené na 

videodetekci. Jedna z takových metod je založená na použití kamery s možností rozeznání 

vzdálenosti objektů v jejím zorném poli. Po kalibraci (identifikaci osoby a přiřazení referenčních 

bodů k částem těla) software počítá nádechy podobně jako lidský ošetřovatel. (30) 

4. Komerční elektronika a její senzorické možnosti 

Pro splnění druhého dílčího cíle, tedy definování senzoriky vhodné pro použití při měření, 

je nutné provést rešerši současného stavu komerční, nositelné elektroniky a jejích 

senzorických schopností. 

Nositelná elektronika v současnosti prochází transformací. Zatímco v začátcích byly sport 

testery a podobná zařízení určeny hlavně pro sportovce, dnes má tato technologie čím dál tím 

větší uplatnění. S rozvojem internetu věcí (Internet of Things – IoT) se zvětšuje potenciál pro 

propojování běžných součástí našeho života (chytré hodinky, mobilní telefony a podobně) 

s dalšími platformami. (31) 

Nejčastěji prodávaným typem nositelné elektroniky jsou chytré hodinky. Pro rok 2020 se 

předpokládá objem prodeje okolo sta milionů kusů. Další typy nositelné elektroniky (oblečení, 

modulární a podobně) mají řádově nižší očekáváné objemy prodejů, jak ukazuje následující 

graf. (32) 
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Obrázek 3 Graf předpokládaných objemů prodeje různých druhů nositelné elektroniky (32) 

Na tomto grafu je patrné, že chytrá zařízení v podobě hodinek v prodeji dominují. 

S postupným vývojem materiálů a technologií je možné čekat i větší uplatnění senzorů 

umístěných přímo v oblečení.  (32) 

Jelikož komerční elektronika je nejčastěji nošena na zápěstí, je nutné ji přizpůsobit tak, aby 

senzoricky a ergonomicky odpovídala této skutečnosti.  

Výhodou komerční elektroniky je její všudypřítomnost. Podle údajů webu statista.com 

s každým rokem narůstá počet nositelné elektroniky připojené k internetu. (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 4 Počet kusů nositelné elektroniky připojené k internetu (32) 
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Na grafu je možné vidět, že se počítá se stoupajícím trendem i v příštích letech. Hlavním 

faktorem růstu těchto čísel je především podíl chytrých hodinek. (33)  

Dá se předpokládat, že tento typ technologie bude nabývat stále silnější roli v běžném 

životě. Dnes se tato zařízení vybavená měřením tepové frekvence již zcela běžně využívají 

pro sport nebo pouhé orientační sledování stavu jejich nositele, ale v budoucnu by mohla být 

využita pro sledování zdravotního stavu řidiče. To je opět podmíněno spolehlivostí takového 

měření. 

4.1. Současný stav komerční elektroniky 

Současná aplikace komerční elektroniky (např. při sportu) počítá s využitím dalších 

aplikací pro následné vyhodnocení měření. Zatímco jednoduché úkony (sledování tepové 

frekvence a upozornění na překročení dané hodnoty, sledování počtu kroků atd.) zvládají 

zařízení sama, pro složitější vyhodnocování je nutné připojení zařízení do back-endu. (32) 

 

Obrázek 5 Metoda sběru a vyhodnocení dat komerční elektronikou (32) 

Výše uvedené schéma zjednodušeně nastiňuje proces vyhodnocení komplexních dat 

fitness náramku poskytovaných a naměřených uživatelem. Veškerá data o aktivitě jsou 

naměřena neseným zařízením, to je po připojení předá chytrému telefonu. Telefon data odešle 

na cloudové úložiště, ze kterého jsou zpracována a výsledky jsou předány zpět uživateli. 

Takovéto měření je vhodné pro dlouhodobější sledování fyzické kondice, ale pro aplikaci 

ve vozidle je nutné okamžité vyhodnocování naměřených dat. V takovém případě by se 

řetězec zařízení od chytrého telefonu po cloudové úložiště musel nahradit on-board jednotkou 

ve vozidle, která by tyto funkce zastávala. 
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4.2. Senzory a komponenty v komerční elektronice 

4.2.1. Jednočipový počítač   

Jednočipový počítač, jinak také mikrokontroler, je klíčem pro umožnění fungování 

komerční elektroniky v rámci internetu věcí a zároveň snižuje nutný počet komponentů 

shrnutím jejich funkcí na jeden čip. 

Výhody, které vedou k jeho využívání v nositelné elektronice, jsou nízká cena, snadná 

programovatelnost, malé rozměry, kompatibilita s jinými senzory a schopnost ovládat složité 

výstupy, například grafické zobrazení dat. Díky všestrannosti umožňuje vývojářům úpravy 

podle cílených aplikací. 

Skládá se z několika částí. Obsahuje procesor pro zpracování dat a provádění příkazů, 

oscilátor, který veškerá data synchronizuje a paměť. (32) 

4.2.2. Akcelerometr 

Akcelerometry jsou běžnou součástí nositelné elektroniky. Jejich senzorické možnosti se 

liší podle druhu (inerční nebo gravitační). Možnosti měření jsou různé a záleží na jejich 

naprogramování. Aplikace může spadat do sledování běhu (maximální rychlost a zrychlení) 

nebo například sledování spánku, což může vést k detekci záchvatů. 

Jeden typ akcelerometru funguje na základě sledování pohybu předmětu s dostatečnou 

setrvačností, na základě jeho pohybu se vyhodnocuje pohyb celého akcelerometru na základě 

druhého Newtonova zákona. (34) 

Další typ akcelerometru funguje na principu piezoelektrického měření. Pohyb 

a s pohybem související zrychlení vyvolá zatížení mikroskopických krystalických struktur. Tato 

zátěž vede k rozdílu v měřeném napětí, ze kterého je možné vypočítat velikost síly, která zátěž 

způsobila. 

Kombinací více jednosměrných akcelerometrů je možné sledovat pohyb ve více osách. 

(34) 

4.2.3. Gyroskopy 

Dalším ze senzorů běžných v konzumní elektronice jsou gyroskopy. Na rozdíl od 

akcelerometrů měří výhradně úhlové zrychlení a dají se použít v kombinaci s akcelerometry 

pro redukci chyb měření. 
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Jedním z typů gyroskopů jsou vibrační gyroskopy, které měří úhlové zrychlení na základě 

Coriolisovy síly působící na vibrující prvek v gyroskopu. Změna na základě této síly vyvolá 

rozdíl potenciálů v měřícím zařízení, které se převede na elektrické napětí. (34) 

4.2.4. Globální poziční systémy (GPS) 

GPS je v současnosti běžnou součástí jak chytrých telefonů, tak další chytré elektroniky. 

Běžně se užívá pro navigaci a pro sledování pohybu během sportu. V rámci užití v automobilu 

není přítomnost GPS v komerční elektronice nutná, jelikož problematika, na kterou je 

používána, je řešena jinak. (32) 

4.2.5. Senzory srdečního tepu 

Pro snímání srdečního tepu se v komerční elektronice používají především dva postupy. 

Prvním z nich je užití elektrody (senzoru) a lidské kůže k vytvoření jednoduchého 

kondenzátoru a měření elektrické aktivity (EKG). (35) 

Druhým postupem je uplatnění fotopletysmografie. Ta se v nositelné elektronice aplikuje 

pomocí fotodiody emitující nepřetržitý proud světla. Fotopletysmografie je v současnosti velmi 

rozšířená v zařízeních nošených na zápěstí. Její princip byl popsán v předchozích kapitolách, 

v následující budou shrnuty její možnosti měření. (35) 

4.2.5.1. Fotopletysmografické měření a jeho přesnost 

Fotopletysmografické (PPG) měření odpovídá na potřeby monitorování vitálních funkcí 

člověka bez užití neintruzivních senzorů. Na rozdíl od EKG a senzorů založených na jeho 

principech, PPG senzory jsou více komfortní pro měřeného člověka, ale jeho přesnost není 

vždy tak vysoká. (35) 

PPG senzory mají oproti EKG měření několik výhod. Použitý hardware je jednodušší 

a levnější. Pro měření je nutný pouze jeden senzor umístěný na tělo, takže na rozdíl od EKG 

velmi málo omezuje pohyb nositele. 

Pokud se PPG senzor vhodně umístí, může sbírat data s velkou přesností a spolehlivostí. 

(36) 

Studie provedená v roce 2018 měla za úkol ověřit přesnost měření PPG senzorem 

v porovnání se senzorem v hrudním pásu fungujícím na principu EKG použitém jako 

reference. (35) 
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Během studie bylo pomocí PPG senzoru měřeno 199 zdravých dobrovolníků, 84 mužů 

a 115 žen. Ze 199 účastníků mělo 35 nadváhu nebo byly obézní, 53 žen bylo těhotných a 20 

z nich trpělo onemocněním koronární tepny. 

Měření bylo prováděno zároveň PPG i EKG senzorem během řady běžných aktivit (např. 

chůze, běh, cyklistika, posilovna, práce v domácnosti, sedavá činnost). 

Podle výsledků byl PPG senzor nejvíce 10 tepů od referenční hodnoty v 92 % času během 

(pohybově) nepravidelných aktivit (např. posilovna), 95 % času během náročných aktivit 

(běhání) a až 98 % pro sedavou činnost. 

Korelační koeficient mezi PPG senzorem a referenčním signálem byl 0.98. Průměrně byla 

chyba měření ± 3 tepy za minutu, což je přijatelné pro řadu klinických aplikací. 

Podobné výsledky byly naměřeny i pro osoby trpící onemocněním koronární tepny, ale 

vzorek byl příliš nízký na možné vytvoření závěrů. (35) 

Od PPG senzoru není možné očekávat stejnou míru přesnosti jako od hrudního pásu, 

přesnost je ale natolik vysoká, že je možné ho použít pro sledování fyziologických funkcí 

člověka. (37) 

5. Závěr teoretické části 

Na základě dat nasbíraných v teoretické části práce je nutné navrhnout experiment, 

během kterého bude komerční elektronikou měřena jedna z fyziologických funkcí. 

Pro rozhodnutí, o jakou fyziologickou funkci se bude jednat, byla vypracována SWOT 

analýza shrnující klady a zápory jednotlivých fyziologických funkcí a způsobů jejich měření. 

Analýza a její výsledky jsou shrnuty v tabulkách níže. 
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Obrázek 6 SWOT – Vědomí 

Kladem sledování vědomí je jeho komplexní popis stavu řidiče. Nevýhodou je špatné 

sledování v jiných než klinických podmínkách a nízká schopnost současné komerční 

elektroniky vědomí sledovat (EEG). V budoucnu, pokud technologie dovolí, se může jednat 

o důležitou součást vybavení vozidla, ale v současnosti klady jen lehce převyšují zápory. 

 

Obrázek 7 SWOT - Tělesná teplota 

Tělesná teplota je sice lehko měřitelná, ale pro problematiku řešenou v této práci není 

příliš podstatná, protože nestandardní hodnoty tělesné teploty ukazují spíše na problémy 

v řádu dní (běžné nemoci) než na akutní problémy. Příležitost pro měření teploty bude 

v budoucnu, kde by mohla přispívat ke komplexnímu sledování zdravotního stavu řidiče, ne 

pouze jako vstup pro reakci asistenčních systémů vozidla. 

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Silné stránky (Strengths) Váhy Hodnocení Slabé stránky (Weaknesess) Váhy Hodnocení

Skvěle popisuje schopnost člověka řídit 

vozidlo
1 4

Velmi špatně se sleduje v jiných než 

klinických podmínkách
0,8 -4

Nákladné vybavení 0,2 -1

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

4 -3,4

0,6

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Příležitosti (Opportunities) Váhy Hodnocení Hrozby (Threats) Váhy Hodnocení

Po propojení se systémy vozidla by byla 

umožněna rychlá reakce na změny stavu 

řidiče

1 4

V budoucnosti by mohly být některé příznaky 

(epileptický záchvat) sledovány jinak a jejich 

sledování na úrovni mozkové aktivity nemusí 

být nutné

1 -1

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

4 -1

3Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení

Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Silné stránky (Strengths) Váhy Hodnocení Slabé stránky (Weaknesess) Váhy Hodnocení

Velmi snadno se měří 0,7 1

Ukazuje na dlouhodobější problémy 

(nemoc), ne na akutní problémy, které by 

muselo vozidlo řešit

0,8 -2

Známé hranice dobrých a potenciálně 

škodlivých hodnot
0,3 1 Různé běžné teploty pro různé osoby 0,2 -1

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

1 -1,8

-0,8

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Příležitosti (Opportunities) Váhy Hodnocení Hrozby (Threats) Váhy Hodnocení

Kombinace s jinými technologiemi pro 

komplexní sledování řidiče
1 1

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 0

1 0

1Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení

Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení
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Obrázek 8 SWOT - Krevní tlak 

Krevní tlak je sice dobrým ukazatelem zdravotního stavu řidiče a jeho dlouhodobé 

sledování může přispět k diagnóze kardiovaskulárních nemocí, ale v současné době pouze 

málo komerční elektroniky dovoluje krevní tlak měřit, a i tato měření nejsou přesná. (38) 

V budoucnu mohou lepší a levnější technologie dovolit sledování krevního tlaku pomocí 

komerční elektroniky a zapojení do komplexního sledování zdravotního stavu řidiče, ale hrozí 

riziko zvýšení hodnot krevního tlaku z důvodu syndromu bílého pláště (39) a chybné měření 

může řidiče velmi vystresovat. 

 

Obrázek 9 SWOT - Srdeční aktivita a tepová frekvence 

 

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Silné stránky (Strengths) Váhy Hodnocení Slabé stránky (Weaknesess) Váhy Hodnocení

Dobrý ukazatel zdraví řidiče 0,6 2

Současná komerční elektronika má zřídka 

schopnost měřit tlak a  neposkytuje přesné 

měření 

1 -1

Dlouhodobé sledování může přispět k 

diagnóze nemocí
0,4 1

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

1,6 -1

0,6

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Příležitosti (Opportunities) Váhy Hodnocení Hrozby (Threats) Váhy Hodnocení

Se zlepšováním technologie může dojít k 

lepšímu přístupu k měřící technologii pro 

komerční elektroniku

0,8 2 Měření samotné může řidiče stresovat 0,3 -1

Možnost budoucího zapojení do 

komplexního sledování zdravotního stavu 

řidiče

0,2 1 Chybné měření může řidiče stresovat 0,7 -2

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

1,8 -1,7

0,1Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení

Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Silné stránky (Strengths) Váhy Hodnocení Slabé stránky (Weaknesess) Váhy Hodnocení

Dobrý kompromis mezi měřitelností a 

směrodatností ohledně schopnosti řidiče 

řídit

0,7 3 Různé úrovně "normálních" hodnot 0,8 -1

Běžně dostupná funkcionalita komeční 

elektroniky
0,15 3

Laboratorní zařízení nejsou vhodná pro 

měření ve vozidle
0,2 -1

Komerční elektronika umožňuje relativně 

přesné měření
0,15 3

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

3 -1

2

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Příležitosti (Opportunities) Váhy Hodnocení Hrozby (Threats) Váhy Hodnocení

Technologie pro měření se stále zlepšuje 0,8 4 Měření samotné může řidiče stresovat 0,3 -1

Možnost zapojení do komplexního měření 

řidiče
0,2 2 Špatné měření může řidiče stresovat 0,7 -2

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

3,6 -1,7

1,9Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení

Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení
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Aktivita srdce a tepová frekvence jsou dobrým kompromisem mezi složitostí sledování 

a relevanci výsledků. V současnosti je komerční elektronika běžně vybavena možností měřit 

tepovou frekvenci s uspokojivou přesností a je možné čekat její zlepšování. Podobně jako u 

krevního tlaku, i zde je riziko syndromu bílého pláště. 

 

Obrázek 10 SWOT - Dýchání 

Sledování dýchání poskytuje dobrý popis okamžitého zdravotního stavu řidiče, ale 

metody, které se pro měření dají pohodlně použít ve vozidle, jsou stále experimentální. 

Podle výsledků SWOT analýzy byla pro experimentální měření vybrána 

fyziologická funkce srdeční aktivity a tepové frekvence. 

6. Motivace měření 

Třetí dílčí cíl je měření vybrané fyziologické funkce pomocí vybrané komerční elektroniky. 

Na základě informací nasbíraných v kapitolách 2 a 3 byla jako vhodná fyziologická funkce 

vybrána tepová frekvence. 

Tepová frekvence je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu člověka, ať už se 

jedná o příliš vysokou hodnotu – tachykardie (40) nebo naopak o příliš nízkou – bradykardie. 

(41) 

V současnosti se pro určování zdravotního stavu řidiče používají poměrně nákladná 

zařízení. Pokud by bylo možné do procesu měření integrovat levnější zařízení, která jsou dnes 

běžně dostupná, znamenalo by to zpřístupnění výhod poskytovaných měřením fyziologických 

funkcí i osobám, které si nemohou dovolit nákladná řešení tohoto problému. 

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Silné stránky (Strengths) Váhy Hodnocení Slabé stránky (Weaknesess) Váhy Hodnocení

Dobrý popis okamžitého zdravotního stavu 

řidiče
1 2

Způsoby měření vhodné pro automobily jsou 

stále experimentální
0,8 -2

Různé běžné hodnoty 0,2 -1

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

2 -1,8

0,2

Hodnocení: 1 = drobné plus, 5 = velmi dobré Suma = 1 1 až 5 Hodnocení: -1 = maličkost, -5 = velice špatné Suma = 1 -1 až -5

Příležitosti (Opportunities) Váhy Hodnocení Hrozby (Threats) Váhy Hodnocení

Po zlepšení technologie vhodné pro 

komplexní sledování řidiče
1 2

Složité propojení zvýšeného dýchání s 

možnými příčinami
1 -1

konstrolní SUMA vah = 1 konstrolní SUMA vah = 1

2 -1

1Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení

Celkové hodnocení Silné vs Slabé stránky

Hodnocení Hodnocení
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Cena není jediným problém, který se musí vyřešit. Tradiční požadavky na vozidlo jsou 

vykonávání požadavků řidiče. Vztah řidiče a vozidla se rychle mění a v současnosti může 

vozidlo mít částečnou autonomii. V takovém případě se požadavky mění na řízení sebe sama 

s ohledem na řidiče, posádku a ostatní účastníky silničního provozu. V kontextu tohoto 

systému je také možnost přenesení kompetence řízení vozidla z řidiče na vozidlo na základě 

informací o řidiči naměřených a předaných měřícím zařízením.  

Pro to, aby mohla být komerční elektronika používána jako plnohodnotná náhrada dražších 

řešení a mohla tedy fungovat jako nástroj pro přisouzení kompetence řidiči nebo vozidlu, je 

nutné ověřit, že splňuje podmínky k tomu, aby se na ni mohla osoba, která v automobilu 

potřebuje sledovat svůj zdravotní stav, spolehnout. 

Pokud má být umožněno řídit i osobám, které v současnosti řídit nemohou, a podmínkou 

pro umožnění řízení bude právě sledování zdravotního stavu, parametry měření komerční 

elektroniky se musí přesností a spolehlivostí alespoň přibližovat zařízením, která jsou pro to 

určená. 

U zařízení, které není primárně určeno pro takovéto použití (sledování řidiče) musí být 

ověřena také ergonomie při řízení. Ta není tak podstatná jako přesnost měření, ale i přesto 

musí být ověřeno, že zařízení řidiče nijak neomezuje v ovládání vozidla. 

Z tohoto důvodu bude v rámci této práce provedeno ověření několika druhů komerční 

elektroniky a jejich přesnosti oproti referenčnímu signálu. To samé bude provedeno s několika 

zařízeními určenými přímo pro měření fyziologických funkcí posádky vozidla (v této práci se 

budu zaměřovat přímo na řidiče). 

7. Měření komerční elektroniky 

Měření komerční elektroniky jsem rozdělil na několik částí. V prvním, pilotním, měření 

ověřím, zda je možné vybranými přístroji měřit a jestli se dají naměřená data zpracovat 

a vyhodnotit (výsledky pilotního měření nebudou přesně vyhodnoceny, v této fázi se jedná 

pouze o zjištění, jestli je vyhodnocení vůbec možné). Pokud některé zařízení nebude 

k dalšímu měření vhodné, bude z dalšího postupu vyřazeno. 

Ve druhé části měření použiji ta zařízení, která budou v prvním kole vyhodnocena jako 

vhodná k dalšímu použití, a provedu s nimi měření na menším počtu probandů. Výsledky 

naměřené ve druhé části již plně vyhodnotím. V této fázi mi půjde o zdokonalení procesu 

měření a vyhodnocování. Na získaných datech také určím přesnou formu porovnání 

jednotlivých zařízení. Výsledky naměřené v této části nebudou zahrnuty do konečného shrnutí. 
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V poslední (třetí) fázi měření změřím větší skupinu probandů a výsledky toho měření 

budou plně vyhodnoceny a následně porovnány s dedikovanou vozidlovou elektronikou. 

7.1. Použitá zařízení 

V rámci měření komerční elektroniky použiji následující vybavení: 

7.1.1. EKG sonda 

Sonda vybavená řadou senzorů, kromě EKG umožňuje měřit také aktivitu svalů, teplotu 

a zrychlení. Číselné údaje o přesnosti, rozsahu a odchylce výrobce neposkytuje, ale zařízení 

je kalibrováno tak, aby bylo „medicínsky spolehlivé“. EKG sonda představuje signál, proti 

kterému se zbylá zařízení porovnávají a posuzuje se tak jejich přesnost. 

Zařízení dává k dispozici přímo naměřená data v textovém formátu.  

7.1.2. Hrudní pás Wahoo TickrX 

Senzor je v podobě pásu upevněného na hrudi probanda, tepová frekvence je měřena 

pomocí dvou elektrod, které snímají srdeční činnost (obdobný postup jako EKG). Výrobce 

neuvádí informace ohledně přesnosti, rozsahu nebo kalibrace. 

Data jsou zpracovávána dodaným softwarem, jehož výstupem jsou údaje o tepové 

frekvenci s nepravidelným rozestupem (1 až 2 vteřiny). K přímo naměřeným hodnotám není 

umožněn přístup. 

7.1.3. Viatom Checkme O2 Smart Wrist Pulse Oximeter 

Jedná se o sportovní hodinky s funkcí pulzního oxymetru, který umožňuje sledovat saturaci 

hemoglobinu kyslíkem a tepovou frekvenci. Přesnost zařízení je podle výrobce ověřena 

v laboratorních podmínkách a dvě třetiny z naměřených hodnot jsou v rozsahu ±2 tepy za 

minutu nebo ±2% naměřené hodnoty, cokoliv je větší. Data jsou zpracovávána dodaným 

softwarem, jehož výstupem jsou údaje o tepové frekvenci a saturaci hemoglobinu kyslíkem, 

bez časové osy (pouze pořadí jednotlivých záznamů). K přímo naměřeným hodnotám není 

umožněn přístup. 

Vlnová délka senzoru je 660 – 940 nm. 

7.1.4. Sportovní náramek Xiaomi MiBand 4 

Sportovní náramek MiBand 4 je levný sport tester. Z jeho funkcí je pro tuto práci relevantní 

jeho fotopletysmografický senzor, díky němuž je možné měřit tepovou frekvenci. Výrobce 

neposkytuje technické parametry senzoru ani postupu zpracování dat.  
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7.1.5. Jízdní simulátor, scéna jízdního simulátoru 

Použitý vozidlový simulátor je založen na základě vozidla Škoda Superb III. Až na několik 

drobných změn (virtuální kokpit) představuje simulátor věrohodnou repliku interiéru původního 

vozidla. 

Fyzikální a vizualizační modul jsou vyvíjeny na Fakultě dopravní. Simulace pohybu je 

zajištěna platformou se šesti stupni volnosti pohybu. 

Použitá scéna ve vozidlovém simulátoru je kombinace jízdy v intravilánu a extravilánu 

(maximální dovolená rychlost 90 km/h) s několika nestandartními situacemi. Celkové délka 

trasy je zhruba 10 až 12 minut, podle řidiče. 

7.2. Pilotní měření 

Jak již bylo řečeno výše, cílem pilotního měření bylo ověřit vhodnost vybraných senzorů 

k měření fyziologických funkcí řidiče. Z tohoto důvodu byl rozsah pilotního měření omezen na 

jednoho probanda. 

V této fázi byl proband požádán o klidnou jízdu ve vozidlovém simulátoru. Na níže 

uvedeném schématu je nastíněno umístění měřící techniky na probandovi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Elektrody pro měření EKG - umístěny v podklíčkových jamkách 

2 - Hrudní pás - umístěn v horní polovině hrudního koše 

3 - Pulzní oxymetr - umístěný na pravé ruce 

4 - Sportovní náramek - umístěný na levé ruce 

 

Obrázek 11 Umístění měřící 
techniky na probanda 

1 

2 

3 

4 
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7.2.1. Průběh pilotního měření 

Začátek pilotního měření obnášel umístění měřících zařízení na probanda a instruktáž 

v ovládání těchto zařízení. Měření pulzním oxymetrem a sportovním náramkem muselo být 

spuštěno probandem a bylo třeba, aby začátky i konce obou měření byly co možná nejvíce 

stejné. Měření pomocí EKG a hrudního pásu zahajoval experimentátor. Všechna čtyři zařízení 

byla spuštěna po usednutí probanda do vozidlového simulátoru. Varianta se zahájením měření 

mimo simulátor byla uvažována, ale byla znemožněna EKG sondou, která vyžaduje kabelové 

připojení k laptopu a její zapnutí a následný přesun by silně zkreslily data. 

Po usednutí probanda do vozidlového simulátoru a zahájení měření byl spuštěn scénář 

simulace. Na základě zkušeností z předchozích měření byla zvolena poměrně jednoduchá trať 

(viz popis výše) a mírnější pohyby simulátoru. Omezení pohybů simulátoru slouží k redukci 

rizika nevolnosti u probandů. Délka jízdy byla cca 15 minut. 

Ta zařízení, u kterých bylo možné signál v reálném čase sledovat, byla během celé jízdy 

sledována. Jednalo se o EKG sondu, hrudní pás a pulzní oxymetr. Proband střídal prudké 

a umírněné pohyby pro ověření stability měřeného signálu a zároveň byl ústně dotazován na 

subjektivní pocit z měření (nevolnost způsobená simulací, nepohodlí způsobené některým 

z měřících zařízení atd.).  

Subjektivní hodnocení probanda bylo kladné. Po krátkém čase měřící zařízení přestal 

vnímat a s výjimkou požadovaných nestandardních manévrů pro něj byla jízda přirozená. 

Objektivně měl proband největší vliv na měření EKG, které bylo při prudkých pohybech 

zatíženo šumem. Hrudní pás ani pulzní oxymetr nevykazovaly podobné problémy (to mohlo 

být způsobeno řádově větší přesností měření EKG sondy a umístěním elektrod v místech 

velmi citlivých na pohyb paží). 

Po ukončení simulační jízdy byla všechny čtyři měřící zařízení současně vypnuta. 

7.2.2. Zhodnocení výsledků pilotního měření 

7.2.2.1. Výstupy měřících zařízení 

Prvním z výstupů pilotního měření, které jsou nezbytně nutné pro další postup, bylo 

ověření možnosti exportu dat z měřících zařízení. Možnosti exportu jsou následující: 
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7.2.2.2. EKG sonda 

EKG sonda zobrazuje výstup v reálném čase a zároveň ho ukládá jako textový soubor 

vhodný k dalšímu zpracování běžně dostupným softwarem (MS Excel, Matlab). Ukázka 

hlavičky výstupního souboru:  

V hlavičce souboru je udán čas pořízení záznamu ve formátu Den v týdnu/Měsíc/Datum 

dne/Hodina/Minuta/Vteřina/Rok a také jako desetimístný UTC timestamp. Dále je v hlavičce 

zaznamenáno ID měřící jednotky, snímkovací frekvence (přístroj udává snímkovací frekvenci 

chybně, reálná snímkovací frekvence je 1 kHz) a název měřící jednotky. 

Každý řádek souboru se rovná jednomu záznamu (tedy časovému kroku 1 ms). 

Z devatenácti zaznamenávaných hodnot je pro toto měření důležitá pouze hodnota 

naměřeného EKG (sloupec 6 – ECG). Hodnoty neodpovídají typicky uváděnému rozsahu 

hodnot EKG (jednotky milivoltů). Na ty je signál převáděn proprietárním softwarem, ke kterému 

v rámci této práce nemám přístup. Tento nedostatek ovšem nezabraňuje vyhodnocení EKG 

signálu na tepovou frekvenci (viz níže). 

7.2.2.3. Hrudní pás 

Stejně jako EKG sonda, i hrudní pás ukazuje měřená data v reálném čase a zároveň 

umožňuje export v podobě textové souboru. Ukázka hlavičky a části textového souboru: 

Obrázek 12 Hlavička a část textového souboru výstupu EKG sondy 
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Obrázek 13 Hlavička a část textového souboru výstupu hrudního pásu 

Výstup hrudního pásu poskytuje méně dat než EKG sonda. Jedná se o dva sloupce, 

z nichž jeden ukazuje okamžitou hodnotu tepové frekvence (hr) a druhý čas záznamu ve 

formátu MM/DD/YYYY HH/MM/SS AM/PM. 

Nevýhodou tohoto výstupu je, že časová řada výstupu je nepravidelná. V rámci 

zpracování dat bude tedy nutné navrhnout postup, který tento problém eliminuje. 

7.2.2.4. Pulzní oxymetr 

Stejně jako předchozí dvě zařízení, i pulzní oxymetr poskytuje výsledky měření 

v reálném čase a umožňuje export v textovém formátu.  Ukázka hlavičky a části textového 

souboru:  

 

 

 

 

 

 

Ve výstupu pulzního oxymetru je uveden index měření (pořadové číslo záznamu), 

okamžitá hodnota tepové frekvence, saturaci krve kyslíkem (SpO2), senzor pohybu a indikace 

vibrací (vibrace je funkce oxymetru). 

Tento výstup neposkytuje časovou stopu.  

Obrázek 14 Hlavička a část textového souboru 
výstupu pulzního oxymetru 
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7.2.2.5. Sportovní náramek MiBand 4 

I tento sportovní náramek poskytuje údaje v reálném čase. Výstup na konci měření je ale 

umožněn pouze graficky s jednoduchým shrnutím naměřených hodnot. Ukázka grafického 

výstupu: 

 

 

 

 

 

 

 

  

U tohoto výstupu je uvedená průměrná a nejvyšší tepová frekvence, grafické znázornění 

naměřených hodnot a údaje určené pro podporu cvičení. V této formě není možné naměřená 

data dále zpracovat. 

Na základě tohoto zjištění bylo toto zařízení z dalšího měření vyřazeno 

7.2.3. Zpracování výstupů pilotního měření 

Jak bylo řečeno výše, jedním z cílů pilotního měření bylo ověření možnosti zpracování 

získaných dat. První podmínkou byl přijatelný formát výstupu. Tuto podmínku splnila všechna 

zařízení až na sportovní náramek. Data z něj získaná tedy již tedy nebyla pro další zpracování 

použita. 

Zbylá zařízení tedy jsou: 

• EKG sonda (reference pro ostatní zařízení) 

• Hrudní pás 

• Pulzní oxymetr 

Dalším krokem je ověření možnosti zpracování získaných dat. Hrudní pás a pulzní 

oxymetr poskytují hodnotu okamžité tepové frekvence. EKG sonda poskytuje pouze EKG 

Obrázek 15 Grafický výstup měření 
MiBand 4 



34 
 

signál, který bude nutné zpracovat, aby měřená zařízení byla porovnatelná s referenčním 

signálem. 

Zpracování EKG signálu jsem provedl v programu Matlab. Základní zobrazení 

naměřeného signálu vypadá následovně: 

 

Obrázek 16 Vykreslení EKG signálu 

 

Osa X v grafu udává počet záznamů, osa Y sílu signálu (v tradičním EKG grafu by byla 

osa Y v mV, viz výše). Detail grafu, ve kterém jsou patrné jednotlivé zaznamenané tepy: 

 

Obrázek 17 Detail zobrazení hodnot EKG 
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Na grafu jsou patrné QRS komplexy. Jedná se o okolí peaku EKG hodnoty, kde Q je 

lokální minimum před lokálním maximem (R peakem - tepem) a S je lokální minimum 

následující R peak (42). Zejména R peaky jsou zásadní pro výpočet okamžité tepové 

frekvence. Pro určení pozic R peaků jsem využil funkci Matlabu FindPeaks. 

Tato funkce má parametr, který udává minimální výraznost peaků oproti okolí, aby byl 

zaznamenán. Tuto hodnotu jsem nastavil v několika iteracích hledání R peaků různě. Výstup 

funkce FindPeaks jsou vektory hodnot peaků a jejich odpovídající pozice v původním vektoru 

hodnot. Matlab zároveň poskytuje grafický výstup se zvýrazněním nalezených peaků. Níže 

jsou grafy se zobrazením výsledků v různých iteracích výpočtu (hodnoty MPP – 

MinPeakProminence): 

U tohoto grafu je na první pohled patrné, že kromě R peaků zaznamenává jako tepy také 

jiné části EKG signálu.  

Tento problém je ještě více zřetelný na detailu EKG signálu. Na zobrazeném úseku (cca 

6 tepů) je vidět, že funkce jako peaky (označené modrým trojúhelníkem jedním vrcholkem 

dolů) označila nejenom R-peaky, ale také vrcholky T-vln a šumu (označeny červeně). 

 

 

 

 

Obrázek 18 EKG peaky, MPP – 15000 
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Problém s nechtěnými peaky by se dal vyřešit zvětšením hodnoty parametru 

MinPeakProminence. U tohoto řešení však hrozí riziko, že kvůli požadavkům na větší 

výraznost peaku funkce některé z nich „přehlédne“, viz následující grafy: 

 

Obrázek 20 EKG peaky - MPP 25 000 

 Na výše uvedeném grafu je možné vidět, že vyšší hodnota parametru MPP zamezila 

mylné identifikaci peaků, ale zároveň způsobila, že některé R-peaky jsou funkcí ignorovány, 

viz detail grafu: 

Obrázek 19 EKG peaky, MPP-15000, detail 
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Obrázek 21 EKG peaky - MPP 25 000, detail 

Na tomto grafu je patrné, že tento parametr funkce také nevyhovuje, protože ačkoliv 

vyřešil problém s mylnou identifikací peaků, některé R-peaky nyní vynechává. 

 Tento problém jsem vyřešil využitím parametru MinPeakDistance. Tento parametr 

funkce FindPeaks udává minimální vzdálenost dvou peaků vektoru dat. Tuto hodnotu jsem 

nastavil na 400. Při snímkovací frekvenci 1 kHz a výpočtu okamžité tepové frekvence 60/R-R 

(43) tento parametr vyfiltruje veškeré záznamy, které by odpovídaly tepové frekvenci 150 tepů 

za minutu a více. 

 Výsledek takto upravené funkce je na grafu níže (parametr MPD – MinPeakDistance): 

 

Obrázek 22 EKG peaky, MPP 15 000, MPD - 400 
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Při zběžném pohledu graf neukazuje ani na jednu z předchozích chyb, žádné peaky nejsou 

viditelně ignorovány ani falešně identifikovány. Detaily grafu to potvrzují: 

 

Obrázek 23 EKG peaky, MPP 15 000, MPD 400, detail 1 

 

Obrázek 24 EKG peaky, MPP 15 000, MPD 400, detail 2 

 Na výše uvedených grafech je možné vidět, že i oblasti signálu, které byly 

v předchozích vyhodnoceních problémové, jsou nyní vyhodnoceny korektně. 

 Se spolehlivým nalezením peaků EKG signálu je možné přistoupit k dalšímu kroku 

zpracování. Tím je výpočet okamžité tepové frekvence z EKG signálu. Výpočet je poměrně 

jednoduchý: 
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𝐻𝑅 =
60

𝑅 − 𝑅
 

 V tomto vzorci člen R-R představuje časový rozdíl dvou po sobě následujících R-peaků 

(díky snímkovací frekvenci 1 kHz je rozdíl dvou po sobě následujících záznamů 1 ms, rozdíl 

dvou R-peaků je tedy rozdíl jejich pozic ve vektoru hodnot).  

 Tímto způsobem byla spočítána okamžitá tepová frekvence pro celý průběh měření. 

Výsledek je na následujícím grafu: 

 

Obrázek 25 Tepová frekvence počítaná z EKG 

Na výše uvedeném grafu je vidět, že tepová frekvence při pilotním měření se 

pohybovala mezi 80 a 100 tepy za minutu s několika peaky téměř sahajícími až k 150 tepům 

za minutu. U těchto několika extrémních výchylek není možné určit, jestli se jedná o reálnou 

výchylku tepové frekvence, nebo jestli jde o chybu měření nebo zpracování dat. 

Kromě popsaných metod nebyla data v žádném z kanálů nijak filtrována. 

Zobrazení naměřených hodnot ze zbylých dvou přístrojů je otázkou vykreslení hodnot 

získaných z výstupních souborů. 

Posledním problémem, který je nutné pro další pokračování vyřešit, je otázka 

porovnání dat. Každý z použitých přístrojů má jinou snímkovací frekvenci. Aby byla data 

porovnatelná s referenčním signálem EKG, je nutné, aby si vektory dat navzájem svou délkou 

odpovídaly. 
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Tento problém je možné vyřešit synchronizací všech třech měřených kanálů. Použitá 

zařízení nebyla během měření nijak propojena, synchronizace tedy byla řešena současným 

zahájením a ukončením měření. Tímto způsobem si vzájemně odpovídají začátky a konce 

výstupních hodnot a je možné použít převzorkování pro úpravu jejich délek. 

K převzorkování byla použita funkce Matlabu Resample. Po převzorkování byla data 

všech třech zařízení vykreslena do jednoho grafu, který je uveden níže: 

 

Obrázek 26 Výsledky pilotního měření 

 Z grafu je vidět, že EKG má nejvíce dynamický průběh. Důvodem je to, že vypočítaná 

okamžitá hodnota tepové frekvence nebyla nijak dále upravována, zatímco hodnoty dvou 

porovnávaných zařízení jsou výstupem jiných, proprietárních, softwarů, které data před 

zobrazením upravují. Informace o metodách aplikovaných na naměřená data výrobci softwarů 

neposkytují. Otázka metodiky porovnání bude vyřešena v rámci druhé série měření. 

7.2.4. Závěry pilotního měření 

Pilotní měření přineslo několik důležitých výsledků. Tím prvním je, že v dalším měření 

se nebude používat zařízení MiBand 4 pro jeho nedostatečnou schopnost exportu dat. 

Výsledky měření ostatními zařízeními jsou pro další vyhodnocování vhodné a bude 

s nimi dále pokračováno. 

Ve druhé sadě měření se musí na větším vzorku vypracovat metodika porovnání všech 

tří zařízení (referenční signál a dvě testovaná zařízení. Z pilotního měření nebyly oproti 

ergonomii měření vzneseny žádné závažné připomínky, není tedy třeba zásadních změn. 
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Jedna změna oproti původní metodice bude zjednodušení měření pro probanda, který bude 

zahajovat měření pouze na pulzním oxymetru. 

7.3. Druhá fáze měření 

Po zpracování a vyvození závěrů z první fáze měření byla provedena druhá fáze měření. 

Zatímco v první fázi bylo cílem zjistit možnost zpracování dat z jednotlivých zařízení, v této fázi 

bylo hlavním cílem vypracovat metodiku, která by umožnila porovnat mezi sebou jednotlivá 

zařízení v daném měření i napříč všemi měřeními. 

Na samotném měření se změnilo pouze to, že ubyl sportovní náramek Xiaomi Mi Band 4.  

7.3.1. Měření a zpracování dat 

Způsob vyhodnocování dat se od první fáze neliší, stále se jedná o výpočet okamžité 

tepové frekvence z EKG signálu a převzorkování dat na porovnatelnou délku. Synchronizace 

všech třech měřených kanálů je zajištěna současným zahájením měření všech tří senzorů. 

Trasa simulátoru se také nezměnila. Délka měření je stále okolo deseti minut, podle 

rychlosti, s jakou proband simulaci projede. 

Probandi byli instruování k takové jízdě, která nebude bezdůvodně vyvolávat rychlé 

pohyby (například agresivní otáčení volantem při rychlé jízdě, ke které vozidlový simulátor 

některé probandy vede) a snažili se dodržovat dopravní předpisy. 

V případě nepohodlí způsobeného některým z použitých senzorů byly jejich připomínky 

zaznamenány (pro pozdější vyhodnocení stejně jako pro porovnání s případnými excesy 

v naměřených datech). 

7.3.2. Vzorek probandů 

Vzorek probandů se skládal ze čtyř mužů ve věku do 30 let. Jelikož v tomto měření šlo 

o porovnávání naměřených dat, není nutné mít vzorek probandů nijak rozmanitý. 

7.3.3. Výsledky měření 

Výsledkem měření jsou čtyři sady dat. Každá sada se skládá ze tří vektorů hodnot 

představujících časově si odpovídající tepovou frekvenci (EKG, hrudní pás a pulzní oxymetr) 

7.3.3.1. ID1 

Výsledek měření prvního probanda je na grafu níže. 
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Obrázek 27 Druhá fáze měření, ID1 

Na výše uvedeném grafu je ukázán záznam ze všech tří použitých zařízení. Je možné 

vidět, že první cca čtvrtinu měření měl pás problémy s měřením. Výpadky signálu jsou zjevné, 

hodnoty se často rovnají nule a v místech, kde výpadky začínají a končí, dochází k oscilaci 

kolem nuly (viz detail grafu). Jestli je tento problém způsobený samotným senzorem nebo 

pozdějším zpracováním dat není možné v daných podmínkách určit. 

 

Obrázek 28 Detail oscilace hodnot 

Tento problém nicméně nebrání vyhodnocení dat, pouze snižuje výslednou přesnost 

hrudního pásu. 
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Proband nekomentoval žádný problém s nepohodlím způsobený měřícími zařízeními.  

7.3.3.2. ID2 – ID4 

Jízdy zbylých tří probandů měly standardní délku (okolo deseti minut na probanda). 

Výsledky těchto měření jsou na grafech níže: 

 

Obrázek 29 Druhá fáze měření, ID2 

Jediný poznatek k měření druhého probanda je ten, že i přes absenci problémů 

z předchozího měření, hrudní pás začal nenulové hodnoty zaznamenávat se zpožděním. 

Proband se v souvislosti s měřením zmínil o obavě, že při prudkém pohybu ovlivní nebo 

poškodí sondu oxymetru umístěnou mezi klouby palce levé ruky. 
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U třetího probanda se opět objevil problém s výpadky měřeného signálu u hrudního pásu. 

Výsledky měření jsou zobrazeny na následujícím grafu. 

 

Obrázek 30 Druhá fáze, ID3 

Stejně jako u prvního probanda, i zde došlo z počátku měření k výpadkům signálu 

a oscilaci hodnot okolo nuly. 

Podobně jako u prvního měření, i zde je po úvodní ztrátě signálu po určitou dobu tepová 

frekvence snímaná hrudním pásem naměřena jako vyšší než jak ji zobrazuje referenční signál 

EKG. Po této výchylce dochází k ustálení signálu. 

Na výše vloženém grafu je patrné, že hrudní pás reaguje rychleji na změny v tepové 

frekvenci, zatímco pulzní oxymetr se déle drží na stejných hodnotách. 
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Hodnoty naměřené u čtvrtého probanda jsou na grafu níže. 

 

Obrázek 31 Druhá fáze, ID4 

Průběh hodnot zjištěných při tomto měření je výrazně dynamičtější než v předchozích 

částech. Jedná se ze čtyř měření o jediné, kde hrudní pás neukázal žádné problémy. I zde se 

projevily vlastnosti pásu a oxymetru, kdy hrudní pás rychle mění hodnoty společně s EKG 

signálem, zatímco průběh signálu oxymetru je mnohem klidnější. 

7.3.3.3. Závěr druhé fáze měření 

Závěrem druhé fáze měření bude návrh a ověření metodiky vyhodnocení a porovnání 

naměřených dat. Metodika porovnávání naměřených dat musí být schopna zachytit rozdíly 

u jednotlivých zařízení v rámci jednoho měření i naskrz celou sadou měření.  

Zároveň na základě komentářů od probandů bude pulzní oxymetr v další sadě měření 

umístěn na pravé ruce (vozidlový simulátor je vybaven automatickou převodovkou, pravá ruka 

tedy provádí méně pohybů, které by mohly způsobit rušení signálu). 
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7.3.3.4. Navržené metodiky porovnávání výsledků měření 

Pro porovnávání naměřených výsledků jsem zvolil dvě různé metody. Jedna z těchto 

metod počítá celkovou vzdálenost mezi naměřenými hodnotami jako: 

𝐻𝑅𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  ∑ |𝐻𝑅𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑖) − 𝐻𝑅𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í(𝑖)|

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧á𝑧𝑛𝑎𝑚ů

𝑖=1

 

V programu Matlab byla tato hodnota počítána následovně: 

ID(:,4)=abs(ID(:,1)-ID(:,2)); 

Vzdalenost = sum(ID (:,4)); 

Kde v proměnné ID byly ve sloupci 1 uloženy hodnoty z referenčního signálu EKG a ve 

sloupci 2 hodnoty z hrudního pásu. Obdobně se hodnoty počítaly pro pulzní oxymetr. 

Jedná se tedy o sumu absolutních hodnot rozdílů tepových frekvencí mezi odpovídajícími 

si páry hodnot pro referenční EKG signál a měřené zařízení. Výsledky tohoto porovnání jsou 

uvedeny níže v tabulce. 

Absolutní vzdálenost [-] Pás Pulzní oxymetr 

ID1 22111,0 11763,0 

ID2 2177,1 1450,6 

ID3 3484,6 1345,7 

ID4 2542,2 3947,1 

Tabulka 1 Absolutní vzdálenosti naměřených hodnot od referenčního signálu 

Tato metoda bere v potaz celkový průběh naměřených údajů. Čím přesnější bylo měření 

zkoumaným přístrojem, tím nižších hodnot toto měření nabyde.  

Nevýhodou této metody je špatná možnost porovnání více různých měření. Tento 

nedostatek je možné vidět v rozdílu hodnot mezi ID1 a zbylými, kdy ID1 je řádově vyšší. To je 

zapříčiněno jednak chybami měření (hrudní pás měl u prvního měření poměrné velké 

problémy se signálem), ale také rozdílnou délkou měření. Ve výsledném porovnání by tedy i 

poměrně přesnější měření mohlo tímto způsobem dojít k horším hodnotám než méně přesné 

měření, které by bylo kratší. Dalším záporem této metody je také nepříliš intuitivní interpretace 

výsledků. 
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Výhodou této metody je naopak braní v potaz velikosti chyby, které se v každém záznamu 

porovnávaná zařízení dopouští. 

Druhou použitou metodou je počítání poměru naměřených hodnot, které jsou v určité 

vzdálenosti od referenčního signálu. 

V programu Matlab byly hodnoty počítány následovně 

for i=1:length(ID) 

if ID(i,2)>((ID(i,1)*0.9)) && ID(i,2)<((ID(i,1)*1.1)) 

ID(i,8)=1; 

else ID(i,8)=0; 

end 

end 

KPI_10_Pas=(sum(ID (:,8))/length(ID))*100 

Jedná se tedy o logickou operaci porovnání toho, jestli zkoumaná hodnota (naměřená 

hrudním pásem nebo oxymetrem) spadá do rozmezí vymezeného jako 90 % a 110 % 

referenční hodnoty. Vizualizace pravidla je na grafu níže. Hodnota deseti procent je určena na 

základě „American National Standard of Cardiac monitors, heart rate meters, and alarms“. (35) 

 

Obrázek 32 Hraniční hodnoty pro vyhodnocení měření 

 Pokud hodnota do takto vymezeného rozmezí spadá, je její pozici ve vektoru hodnot 

přiřazena hodnota 1, pokud nespadá, hodnota se rovná 0. Celkový podíl hodnot, které do 

rozmezí spadají, je pak jednoduchý výpočet sumy všech hodnot 1 v daném vektoru hodnot 
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dělený jeho délkou. Výpočty touto metodou byly provedeny dvakrát, jednou byl rozhodovací 

parametr 10 % vzdálenost od reference, ve druhém případě byla dovolená vzdálenost 15 %. 

Výsledky obou výpočtů jsou uvedeny v tabulkách níže. 

Podíl 

naměřených dat 

v dané 

vzdálenosti od 

referenčního 

signálu EKG [%] 

Pás Pulzní oxymetr 

Vzdálenost 

10 % 

Vzdálenost 

15 % 
Rozdíl 

Vzdálenost 

10 % 

Vzdálenost 

15 % 
Rozdíl 

ID1 39,06 52,03 12,97 24,77 46,53 21,76 

ID2 82,02 90,35 8,33 78,51 94,74 16,23 

ID3 60,70 71,14 10,44 69,65 87,56 17,91 

ID4 63,61 84,59 20,98 41,64 63,93 22,29 

Tabulka 2 Podíl vzdáleností do dané hodnoty od signálu 

V této tabulce je možné sledovat rozdíl výsledných hodnot při použití dvou různých 

rozhodovacích parametrů. Na základě těchto výsledků je zřejmé, že posuzovaná zařízení jsou 

natolik přesná, že je možné je posuzovat pro vzdálenosti od referenčního signálu v rozmezí 

(0,9 · 𝐸𝐾𝐺_𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒, 1,1 · 𝐸𝐾𝐺_𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒)  (intervaly jsou otevřené). 

Po porovnání obou navrhovaných metod je vidět, že druhá metoda sice neodráží velikost 

chyby (pokud je hodnota mimo rozsah zadaných deseti procent, na výsledku se neprojeví, 

jestli byla chyba v jednotkách nebo desítkách tepů za minutu), ale i přesto si výsledky obou 

metod odpovídají. Druhá z vybraných metod navíc nemá problém s porovnáváním napříč 

měřeními, protože se jedná o poměr z celku, je tedy možné porovnávat i velmi délkově odlišná 

měření. 

Na základě těchto poznatků bude třetí fáze měření posouzena metodou 

vyhodnocení hodnot podle příslušnosti do intervalu dané vzdálenosti od referenčního 

signálu. 
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7.4. Třetí fáze měření 

Ve třetí fázi měření budou využity poznatky z prvních dvou fází pro naměření většího 

vzorku probandů a vyhodnocení naměřených dat na dvou vybraných kusech komerční 

elektroniky. Vyhodnocené výsledky budou porovnané s daty ze tří zařízení dedikovaných 

přímo pro měření srdeční aktivity řidiče. 

7.4.1. Komerční elektronika 

Měření komerční elektronikou probíhalo na základě metod popsaných v předešlých 

kapitolách. Celkem proběhlo deset měření, kde každý proband absolvoval dvě jízdy 

v simulátoru. Během obou jízd byla simulována dopravní událost s cílem vyvolat u řidiče 

fyziologickou reakci (zvýšení tepu). Vzniklo tedy deset sad po dvou měřeních. 

Vzorek probandů se skládal z osob pod třicet let, zastoupena byla obě pohlaví a všechny 

somatotypy. Měření bylo opět zaměřeno na přesnost senzoru, nikoliv na reakce řidiče, 

probandpool tedy opět nemusel odrážet běžný vzorek řidičů. 

Probandi byli během přípravy a průběhu experimentu dotazováni na ergonomii měření 

pomocí hrudního pásu a oxymetru. 

Výsledky třetí fáze měření komerční elektronikou jsou shrnuty v následující tabulce, která 

zobrazuje procento naměřených hodnot, které se liší maximálně o 10 % od referenčního 

signálu EKG: 

 

Tabulka 3 Výsledky třetí fáze měření komerční elektroniky 

Červeně jsou v tabulce zvýrazněna měření, během kterých došlo ke ztrátě signálu od 

jednoho ze zařízení (ve všech případech se jednalo o hrudní pás). Nejvyšší dosažená přesnost 

hrudního pásu byla 89,04 %, u pulzního oxymetru byla 82,47 %,  

ID Pás [%] Oxy [%] Pás [%] Oxy [%]

1 57,77 73,65 67,3 63,87

2 66,5 81,55 0,39 59,38

3 60,8 57,6 70,64 62,84

4 54,51 63,53 53,31 60,66

5 42,72 16,02 89,04 0,68

6 75 75,55 18,25 65,87

7 69,77 79,07 87,18 52,56

8 75,97 82,47 16,39 63,93

9 50,54 42,93 0,76 50

10 69,68 73,4 8,92 78,57

Průměrné hodnoty 62,326 64,577 41,218 55,836

První měření Druhé měření
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Obrázek 33 Měření komerční elektroniky, ID5_2 

Na výše uvedeném grafu je možné vidět maximální možnou naměřenou shodu hrudního 

pásu s referenčním signálem (89,04 %). Z průběhu obou křivek je zřejmé, že hrudní pás je 

v průběhu hodnot oproti referenčnímu EKG pomalejší a změny zaznamenává se zpožděním. 

I přes to je jeho přesnost dobrá. Během tohoto měření došlo zároveň k nejhoršímu měření 

oxymetru. Špatné hodnoty oxymetru nejsou způsobeny výpadkem měření. 

 

Obrázek 34 Měření komerční elektroniky, ID8_1 

Na výše vloženém grafu je zobrazeno nejlepší dosažené měření pulzního oxymetru 

(shoda 82,47 %). I přes poměrně vysokou přesnost je na grafu možné vidět výrazně horší 
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reakce na prudké změny tepové frekvence oproti hrudnímu pásu, oxymetr tedy zobrazuje 

spíše obecný trend tepové frekvence než její přesné hodnoty. 

Žádný z probandů si nestěžoval na nepohodlí nebo omezení při řízení spojené s použitými 

senzory. U hrudního pásu ale zůstává problém sice snadné, ale poměrně zdlouhavé přípravy 

pro měření. U pulzního oxymetru zase hrozí porušení senzorické části zařízení, která je 

umístěna na palci. 

Z výsledků je patrné, že ani jedno zařízení není vhodné k použití jako primární senzor pro 

snímání tepové frekvence řidiče. Hrudní pás sice dosáhl maximální přesnosti téměř 90 %, ale 

jeho vysoká nespolehlivost jej neumožňuje použít jako případný vstup pro systém sledování 

řidiče propojený s asistenčními systémy vozidla. U oxymetru nedochází k podobným 

výpadkům, ale jeho poměrně nízká přesnost vede ke stejnému závěru. 

7.4.2. Dedikované senzory 

Pro porovnání s komerční elektronikou budou použity výsledky měření tří typů dedikované 

vozidlové senzoriky. V rámci této práce není možné uvést přesné parametry těchto zařízení, 

k dispozici je pouze obecný popis a některé výsledky. 

7.4.2.1. Senzor integrovaný v sedadle řidiče 

Prvním z dedikovaných senzorů je senzor integrovaný v sedadle řidiče. Funguje na 

principu bezkontaktního sledování srdeční aktivity. Tímto způsobem je možné sledovat 

fyziologické funkce řidiče bez jeho jakéhokoliv omezení. 

Během verifikace senzoru bylo naměřeno celkem 20 probandů. Jako reference byl použit 

hrudní pás Zephyr BioHarness 3.0. Měření probíhalo v reálném provozu na předem 

definované trase, která rovným dílem zastupovala intravilán (město i vesnici) a extravilán 

(dálnice, rychlostní silnice, ostatní silnice). Senzor byl také testován ve stojícím vozidle 

s vypnutým motorem a poté s běžícím motorem. 

Doba měření byla vždy zhruba 10 minut na úsek, s výjimkou prvních dvou fází, které měly 

přesně stanovené délky (vypnutý motor – 8 minut, nastartovaný motor - 5 minut). 

Data byla vyhodnocena obdobně jako u komerční elektroniky – byl spočítán podíl času, 

po který měla data ze senzoru maximální odchylku 10 %. 

Naměřené výsledky jsou v následující tabulce. 
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Tabulka 4 Výsledky měření senzoru integrovaného v sedadle řidiče 

 

 

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 2,69 6,94 16,61 0,00 25,04 10,256

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 57,08 80,13 48,32 57,83 57,84 60,24

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,068

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 86,42 10,20 32,29 87,29 82,84 59,808

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 41,03 18,81 27,89 56,20 72,61 43,308

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 66,19 0,00 0,00 15,82 8,25 18,052

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 2,05 68,98 58,91 30,97 15,67 35,316

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 4,15 45,34 0,17 2,81 84,65 27,424

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 90,27 93,81 91,07 82,28 52,23 81,932

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 43,39 81,43 79,90 98,34 XXX 75,765

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 72,85 96,13 69,09 76,03 86,61 80,142

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 73,51 87,91 40,86 46,80 76,91 65,198

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 92,01 20,52 21,82 89,44 92,24 63,206

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 27,27 0,00 67,82 3,80 31,68 26,114

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 0,00 11,04 98,35 100,00 0,00 41,878

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 83,02 56,03 37,18 46,12 14,38 47,346

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 59,30 34,74 0,33 66,72 0,00 32,218

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 0,00 0,00 14,05 22,61 5,12 8,356

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 53,20 81,43 73,31 49,17 34,28 58,278

% within limits Static Idle Urban Highway Countryside Average

HR 3,09 0,32 29,92 0,00 31,84 13,034

ID19

ID20

ID13

ID14

ID15

ID16

ID17

ID18

ID7

ID8

ID9

ID10

ID11

ID12

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6
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Na výsledcích je vidět, že zařízení má velký potenciál. Některé úseky, například Static, 

Idle a Urban u ID9 nebo Urban a Highway u ID15 dosahují skvělých výsledků. Hodnoty jiných 

úseků jsou naopak velmi špatné (kompletní ID3). 

Místa v tabulce obsahující XXX představují fázi měření, ve které selhala měřící technika. 

Chyby měření senzoru je možné shrnout několika obecnými problémy. Prvním z nich je 

„odsazení“ měřených dat. V takovém případě senzor kopíruje referenční signál, ale hodnoty 

tepové frekvence jsou o určitou (zhruba stálou) hodnotu větší nebo menší než reference. 

Ukázka tohoto problému je v grafu níže (žlutá datová řada představuje senzor, modrá je 

referenční signál, šedé linie jsou 10 % hranice od referenčního signálu). Svislá černá linie 

zvýrazňuje začátek měření (přístroj se po dobu jedné minuty od aktivace kalibruje). 

 

Obrázek 35 Senzor integrovaný do sedadla - odsazení měřených dat 

Druhým problémem je postupné narůstání hodnot měřeného HR. V takovém případě 

začnou měřená data na hodnotách zhruba odpovídajících referenčnímu signálu, ale postupem 

času se začnou zvětšovat až na nereálné hodnoty. Ukázka tohoto problému je v grafu níže. 
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Obrázek 36 Senzor integrovaný do sedadla - narůstání hodnot měřených dat 

Třetím problémem je špatná reakce senzoru na rychlé změny frekvence srdečního tepu. 

V případě náhlé změny HR například kvůli reakci řidiče na problémy v provozu senzor 

nereagoval a dále pokračoval v udávání „normálních“ hodnot. Ukázka problému je na grafu 

níže. 

 

Obrázek 37 Senzor integrovaný do sedadla - špatná reakce na náhlou změnu HR 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že testovaný senzor i přes současné problémy 

ukazuje potenciál na úspěšné využití ve vozidle. Pokud se dalším vývojem podaří zamezit 

nalezeným chybám, senzor by díky integraci v sedadle představoval pohodlné řešení pro 

osoby, které by ve vozidle chtěly nebo musely nepřetržitě sledovat svůj zdravotní stav. 



55 
 

7.4.2.2. Senzor na principu laseru 

Druhým z testovaných dedikovaných zařízení byl senzor fungující na sledování srdeční 

aktivity pomocí laseru zaměřeného na odhalenou pokožku řidiče. 

Měření probíhalo v reálném provozu. Jako reference bylo použito EKG (opět kalibrované 

pro medicínskou relevanci). Celkem byla přesnost senzoru otestována na devíti probandech. 

Výsledky měření jsou následující tabulce. 

 

Tabulka 5 Přesnost měření senzoru na principu laseru 

Přesnost se opět počítala jako procento záznamů, které mají maximálně desetiprocentní 

odchylku od referenčního signálu. 

Static 33,85

Urban 16,26

Highway 50,27

Static 96,14

Urban 57,51

Highway 65,49

Static 62,36

Urban 69,19

Highway 61,35

Static 59,11

Urban 4,07

Highway 5,87

Static 72,97

Urban 59,16

Highway XX

Static 97,98

Urban 46,29

Highway 62,56

Static 95,74

Urban 65,20

Highway 79,94

Static 100,00

Urban 58,47

Highway 35,51

Static 74,31

Urban 40,50

Highway 55,76

64,66

56,86

64,30

23,02

66,07

68,94

80,29

Heart Rate 

Accuracy [%]
Average [%]

ID1

ID8

ID9

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

ID7

33,46

73,05
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S každým probandem byla provedena celkem tři měření. Jedno ve stojícím vozidle se 

zapnutým motorem, jedno v intravilánu a jedno v extravilánu (dálnice). Kvůli omezení senzoru 

v podobě jeho přehřívání nesměla délka měření přesáhnout pět minut. 

Jedním z hlavních omezení senzoru je nutnost kontaktu laseru s odhalenou pokožkou 

(čelem) řidiče. Na výsledcích je zřejmé, že senzor má velký potenciál pro statické měření, ale 

ve chvíli, kdy musí řidič pohybovat hlavou, je přesnost měření omezena. Obecně nejvyšších 

hodnot přesnosti dosahují statické části měření, kdy proband seděl v klidu. Dálniční úseky, kdy 

řidič pohybuje hlavou v menší míře, dosahují obecně lepších výsledků než intravilánová fáze, 

ve které musí řidič neustále pohybovat hlavou kvůli sledování okolního provozu. 

Tyto vlastnosti jsou demonstrované i na následujících grafech (oranžová datová řada 

představuje zkoumaný senzor, modrá je referenční EKG signál, šedě jsou zobrazeny přípustné 

hranice odchylky). 

 

Obrázek 38 Senzor na principu laseru - statické měření 

Na výše uvedeném grafu je znázorněna velká přesnost testovaného senzoru. Přípustnou 

odchylku překročil pouze několikrát a po zbytek měření hodnoty velmi přesně odpovídají 

referenčnímu signálu, včetně reakcí na změny. 
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Reakce na prudké změny je ještě lépe znázorněna na následujícím grafu, který zobrazuje 

hodnoty ze statického měření. 

 

Obrázek 39 Senzor na bázi laseru - statické měření 

Na tomto grafu je dobře vidět, že zkoumaný senzor může v ideálních podmínkách, které 

statické měření představuje, měřit srdeční aktivitu s velmi vysokou přesností. 

Porovnání je možné provést s grafem zobrazujícím hodnoty v dálničním provozu. 

 

Obrázek 40 Senzor na principu laseru - měření v extraviálnu (dálnice) 

I přesto, že tento graf zobrazuje výrazně méně přesné hodnoty než předchozí graf, stále 

je v něm možné pozorovat určitou shodu ve změnách hodnot zkoumaného senzoru 

a referenčního signálu. Je zde ale také vidět obecná nepřesnost způsobená pohybem 

probanda. 

Problémem pro senzor byly kromě pohybu probanda také další okolnosti zamezující 

kontakt laseru s pokožkou. Jednalo se například o brýle, pokrývku hlavy nebo vlasy spadající 

do čela řidiče. 

Time [mm:ss] 

Time [mm:ss] 

H
R

 [
B

P
M

] 
H

R
 [

B
P

M
] 



58 
 

Z výše vypsaných výsledků vyplývá, že v současné situaci je senzor vhodný pro 

krátkodobé statické měření s velkým potenciálem pro budoucí využití. 

7.4.2.3. Kontaktní EKG integrované do vozidla 

Třetím z dedikovaných zařízení, která budou v této práci porovnávána, je kontaktní EKG 

integrované přímo do vozidla. Volant a opěrky rukou řidiče byly ve vozidle upraveny, do jejich 

ploch byly vloženy vodivé prvky, které sloužily jako EKG elektrody. Po kontaktu s pokožkou 

řidiče (řidič na ně položil ruce), byl měřen EKG signál. Jako reference byla opět použita EKG 

sonda. Přesnost senzoru byla opět posouzena jako procento záznamů, které byly maximálně 

o 10 % vzdáleny od referenčního signálu. 

Celkem bylo naměřeno deset probandů v reálném provozu během jízdy v intravilánu. 

Délka měřeného úseku byla zhruba 10 minut. Během jízdy byli probandi dotazováni na 

ergonomii měření a další případné problémy. 

Výsledky tohoto měření jsou v následující tabulce: 

 

Tabulka 6 Výsledky měření EKG senzoru integrovaného do vozidla 

Na výsledcích je vidět, že obecně integrovaný senzor dosahoval hodnot zhruba 

porovnatelných s komerční elektronikou.  Během měření se ale objevily dva typy výsledků. 

První z nich je znázorněn na grafu níže: 

ID Procento dat v požadovaném intervalu

1 58,67

2 32,36

4 26,79

4 18,91

5 29,46

6 72,23

7 82,96

8 45,69

9 64,1

10 55,93
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Na grafu je možné vidět, že signál zkoumaného senzoru většinu času prudce mění 

hodnoty. V místech, ve kterých nedochází k těmto prudkým změnám, je ale možná vidět 

pozoruhodná shoda s referenčním EKG. Nejedná se sice o shodu v hodnotách tepové 

frekvence, ale o shodu ve vývoji jejích hodnot. Tento jev je zřetelný v rozmezí 2:30 až cca 

3:15 a dále od cca 4:15 až do konce měření. 

I přes prudké změny hodnot dosáhl během tohoto měření senzor přesnosti 58,67 %. 

Podobný průběh mají i ostatní měření, s výjimkou měření ID6 a ID7. U ID7 bylo dosaženo 

nejvyšší přesnosti s hodnotou 82,96 %. Graf hodnot je přiložen níže: 

Obrázek 41 Výsledky měření kontaktního EKG zabudovaného ve vozidle, ID1 

Obrázek 42 Výsledky měření kontaktního EKG zabudovaného ve vozidle, ID7 
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V tomto případě dochází k prudkým výkyvům hodnot jen málo a hodnoty přesněji 

odpovídají referenčnímu signálu. Rozdíl mezi měřením u ID1 a ID7 vznikl kvůli rozdílným 

jízdným stylům. Aby senzor mohl správně fungovat, řidič musí mít obě ruce na snímací ploše 

senzoru. Pro měření je tedy nutné mít obě ruce na volantu, případně jednu ruku na volantu 

a druhou na loketní opěrce. Pokud tomu tak není, dojde k přerušení měření a následným 

nepřesnostem.  

Z těchto výsledků je vidět, že stejně jako předchozí dedikované senzory, i tento senzor 

má velký potenciál. V tomto případě se jedná o potenciál pro dlouhodobé měření, ale aby mohl 

být senzor plně uplatněn, bude muset být vyřešen problém se ztrátou signálu. 

8. Porovnání výsledků měření 

Čtvrtým dílčím cílem je porovnání výsledků měření komerční a dedikované vozidlové 

elektroniky. Na to se zaměřuje následující kapitola. 

8.1. Metoda použitá pro porovnání výsledků 

Výsledky všech měření budou porovnány pomocí metody QFD. Tato metoda pomocí 

korelací mezi požadavky zákazníků, kterým je přisouzena priorita, a technickými řešeními, 

vybírá nejvhodnější technická řešení. Výběr probíhá porovnáním hodnot skalárních součinů 

vektorů hodnot priorit přání zákazníků a korelací daného technického řešení. 

Priority představují závažnost problému nebo nutnost požadavku. Vyšší hodnota 

představuje větší závažnost. Priorita je vyjádřena číslem v intervalu <1;9>. Pro potřeby této 

práce je pěti hlavním požadavkům přiřazena priorita 9, vedlejším požadavkům priorita 1. 

Korelační koeficienty jsou 0, 1, 3 a 9, kde 0 představuje nulovou korelaci mezi 

problémem a technickým řešením a 9 představuje korelaci největší. (44) 
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Pro potřeby této práce vypadá QFD matice následovně: 

 

Pro vyhodnocení výsledků bylo definováno deset zákaznických požadavků (dále pouze 

„požadavky“). Tyto požadavky byly dále rozděleny na pět hlavních požadavků, vycházejících 

z parametrů telematických systémů (45): 

1. Přesnost – parametr zohledňující souběh mezi naměřenými a skutečnými 

parametry 

2. Dostupnost – parametr zohledňující schopnost senzoru poskytovat měření při 

inicializaci měření 

3. Kontinuita – parametr zohledňující schopnost senzoru poskytovat 

nepřerušované měření 

4. Integrita – parametr zohledňující schopnost senzoru podat hlášení o chybném 

průběhu měření 

5. Bezpečnost – parametr zohledňující požadavek na co nejmenší omezení 

pohyblivosti řidiče 

Zbylých pět požadavků jsou doplňující parametry specifické pro řešený problém. Jedná 

se o: 

6. Měření během celé doby jízdy – parametr zohledňující možnosti senzoru 

poskytnout měření v libovolné délce (tedy v nejtěžších podmínkách pro 

měření) 

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9

2 Dostupnost 9,00 9

3 Kontinuita 9,00 9

4 Integrita 9,00 9

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9

6 Měření během celé doby jízdy 1,00 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 1,00 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 1,00 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 1,00 9

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 1,00 9

TOTAL <1; 9> 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komerční elektronikaDedikované vozidlové senzory
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Obrázek 43 QFD matice pro porovnání výsledků měření 
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7. Měření v definovaném čase během jízdy – parametr zohledňující možnosti 

senzoru poskytnout měření v předem definovaném časovém úseku (např. 

během jízdy po dálnici, mírně kontrolované podmínky pro měření) 

8. Měření v nejedoucím vozidle – parametr zohledňující možnost senzoru 

poskytnout měření ve stojícím vozidle (ideální podmínky pro měření) 

9. Doba přípravy senzoru před jízdou – parametr zohledňující nároky senzoru na 

přípravu před jízdou (např. nutnost umístění senzoru na tělo, kalibrace 

senzoru a podobně) 

10. Jiná omezení řidiče – parametr zohledňující požadavky senzoru na řidiče, 

například požadavek na odložení nejsvrchnější vrstvy oblečení, odložení brýlí 

a podobně. 

8.2. Aplikace vybrané metody 

8.2.1. Hlavní matice QFD 

Korelační koeficienty jsou určeny následovně (korelace pro parametr přesnost je určena 

z výše zobrazených dat z měření, zbylé parametry jsou určeny na základě kombinace dat 

a zkušeností z měření): 

• Senzor zabudovaný v sedadle řidiče: 

1. Přesnost – senzor může v ideálních podmínkách dosáhnout velmi 

vysokých hodnot přesnosti (až 100 % dat ve vzdálenosti do 10 % od 

referenčního signálu), korelační koeficient je tedy 9. 

2. Dostupnost – před zahájením měření je nutné jednu minutu čekat pro 

kalibraci senzoru, korelační koeficient je tedy 3. 

3. Kontinuita – senzor je náchylný k chybám měření vznikajícím při delším 

měření, korelační koeficient je tedy 3. 

4. Integrita – senzor odhalí pouze některé chyby měření, korelační koeficient 

je tedy 1. 

5. Bezpečnost – senzor nijak neomezuje pohyb řidiče, korelační koeficient je 

tedy 9. 

6. Měření během celé doby jízdy – senzor principiálně umožňuje libovolně 

dlouhé měření, korelační koeficient je tedy 9. 

7. Měření v definovaném čase během jízdy – jak bylo zmíněno výše, senzor 

požaduje řidičovu nehybnost po dobu jedné minuty pro kalibraci, což je 

během jízdy z velké většiny nemožné, korelační koeficient je tedy 1. 

8. Měření v nejedoucím vozidle – tento způsob měření je pro senzor ideální, 

protože umožňuje bezproblémovou kalibraci, korelační koeficient je tedy 9. 
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9. Doba přípravy senzoru před jízdou – senzor není potřeba před jízdou nijak 

připravovat, korelační koeficient je tedy 9. 

10. Jiná omezení řidiče – senzor funguje nejlépe, pokud v době měření na 

sobě řidič nemá jisté druhy oblečení (zimní bunda, kožená bunda 

a podobně), korelační koeficient je tedy 3. 

 

• Dotykové EKG integrované ve vozidle: 

1. Přesnost – senzor ani v ideálních podmínkách nepřekročil přesnost 90 %, 

korelační koeficient je tedy 3. 

2. Dostupnost – měření je možné zahájit okamžitě po kontaktu rukou 

s měřícími plochami, korelační koeficient je tedy 9. 

3. Kontinuita – senzor je velmi náchylný k chybám při jízdě, korelační 

koeficient je tedy 1. 

4. Integrita – senzor odhalí pouze některé chyby měření, korelační koeficient 

je tedy 1. 

5. Bezpečnost – senzor nijak neomezuje pohyb řidiče, korelační koeficient je 

tedy 9. 

6. Měření během celé doby jízdy – senzor má problémy navazovat měření při 

změně pozic rukou, korelační koeficient je tedy 1. 

7. Měření v definovaném čase během jízdy – senzor měří lépe, když je možné 

udržet obě ruce v definované poloze po určitý čas, což je při krátkých 

časových úsecích během jízdy možné, korelační koeficient je tedy 9. 

8. Měření v nejedoucím vozidle – tento způsob měření je pro senzor ideální, 

protože umožňuje udržení obou rukou na definovaných místech, korelační 

koeficient je tedy 9. 

9. Doba přípravy senzoru před jízdou – senzor není potřeba před jízdou nijak 

připravovat, korelační koeficient je tedy 9. 

10. Jiná omezení řidiče – řidič musí pro správné měření mít ruce na 

definovaných místech a nesmí mít na rukách nic, co by mohlo narušit 

měření, korelační koeficient je tedy 1. 

 

• Laserový senzor: 

1. Přesnost – senzor v ideálních podmínkách dosáhl hodnot až 100 %, 

korelační koeficient je tedy 9. 

2. Dostupnost – měření je možné zahájit okamžitě, ale senzor předtím nesměl 

být nějakou dobu používán, korelační koeficient je tedy 3. 
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3. Kontinuita – senzor je velmi přesný, ale kvůli problémům s přehříváním 

nemůže provádět dlouhá měření, korelační koeficient je tedy 1. 

4. Integrita – senzor odhalí pouze některé chyby měření, korelační koeficient 

je tedy 1. 

5. Bezpečnost – senzor nijak neomezuje pohyb řidiče, korelační koeficient je 

tedy 9. 

6. Měření během celé doby jízdy – pro měření během celé doby jízdy by řidič 

musel pouze minimálně měnit pozici hlavy, což je pro delší jízdy velmi 

obtížné, korelační koeficient je tedy 1. 

7. Měření v definovaném čase během jízdy – pro kratší časový úsek je možné 

uvažovat udržení hlavy ve stejné pozici, korelační koeficient je tedy 9. 

8. Měření v nejedoucím vozidle – tento způsob měření je pro senzor ideální, 

protože umožňuje udržení hlavy v jedné pozici, korelační koeficient je tedy 

9. 

9. Doba přípravy senzoru před jízdou – senzor je nutné před jízdou manuálně 

připravit namířením do oblasti, kde se bude během jízdy nacházet hlava 

řidiče, korelační koeficient je tedy 3. 

10. Jiná omezení řidiče – přesnost senzoru mohou narušit vlasy zasahující do 

obličeje, pokrývka hlavy nebo brýle, korelační koeficient je tedy 1. 

 

• Hrudní pás: 

1. Přesnost – senzor ani v ideálních podmínkách nedosáhl přesnosti alespoň 

90 %, korelační koeficient je tedy 3. 

2. Dostupnost – mezi požadavkem na zahájení měření a zahájením měření 

je mírná prodleva, korelační koeficient je tedy 3. 

3. Kontinuita – senzor je náchylný k výpadkům, korelační koeficient je tedy 1. 

4. Integrita – senzor pasivně upozorní na chybu měření, korelační koeficient 

je tedy 3. 

5. Bezpečnost – senzor nijak neomezuje pohyb řidiče, korelační koeficient je 

tedy 9. 

6. Měření během celé doby jízdy – čím je delší doba měření, tím je větší 

šance výpadku měření, korelační koeficient je tedy 1. 

7. Měření v definovaném čase během jízdy – i u kratšího časového úseku 

hrozí riziko výpadku měření, korelační koeficient je tedy 3. 

8. Měření v nejedoucím vozidle – pohyb řidiče nemá na přesnost měření vliv, 

ale i u tohoto měření může dojít k výpadku, korelační koeficient je tedy 3. 
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9. Doba přípravy senzoru před jízdou – senzor musí být v přímém kontaktu 

s pokožkou, je tedy nutné si ho před jízdou nasadit pod oblečení, korelační 

koeficient je tedy 1. 

10. Jiná omezení řidiče – senzor řidiče jinak neomezuje, korelační koeficient je 

tedy 9. 

 

• Pulzní oxymetr: 

1. Přesnost – senzor ukazuje spíše obecný trend vývoje tepové frekvence než 

přesné hodnoty, korelační koeficient je tedy 1. 

2. Dostupnost – mezi požadavkem na zahájení měření a zahájením měření 

je větší mezera, korelační koeficient je tedy 1. 

3. Kontinuita – senzor nemá problém s dlouhodobějším měřením, korelační 

koeficient je tedy 9. 

4. Integrita – senzor pasivně upozorní na chybu měření, korelační koeficient 

je tedy 3 

5. Bezpečnost – řidič si musí dávat pozor na poškození senzoru na palci ruky, 

korelační koeficient je tedy 3. 

6. Měření během celé doby jízdy – možná délka měření senzoru bez 

problému pokrývá typické délky cesty ve vozidle, korelační koeficient je 

tedy 9. 

7. Měření v definovaném čase během jízdy – senzor nemá logicky problémy 

ani s kratší délkou měření, korelační koeficient je tedy 9. 

8. Měření v nejedoucím vozidle – ani s měřením v nejedoucím vozidle nemá 

senzor problém, korelační koeficient je tedy 9. 

9. Doba přípravy senzoru před jízdou – senzor musí být před jízdou nasazen 

na ruku, korelační koeficient je tedy 3. 

10. Jiná omezení řidiče – senzor řidiče nijak jinak neomezuje, korelační 

koeficient je tedy 9. 
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Vyplněná QFD tabulka vypadá následovně: 

 

Obrázek 44 QFD tabulka, vyplněná 

Z porovnání všech senzorů vyšel nejlépe senzor zabudovaný v sedadle, je i nejlepším 

z dedikovaných vozidlových senzorů. Z komerční elektroniky vyšel lépe pulzní oxymetr. 

Kromě hlavní QFD tabulky bylo zpracováno šest dalších. Tyto tabulky se liší pouze 

prioritou přiřazenou k doplňujícím požadavkům. V pěti případech je u těchto tabulek vždy 

jednomu doplňujícímu požadavku přiřazena priorita 9, u ostatních zůstává 1, v posledním 

případě mají všechny vedlejší požadavky prioritu 9. Tímto způsobem je odlišeno, který senzor 

je nejvhodnější pro užití v dané situaci. 

 

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9 9 3 9 3 1

2 Dostupnost 9,00 9 3 9 3 3 1

3 Kontinuita 9,00 9 3 1 1 1 9

4 Integrita 9,00 9 1 1 1 3 3

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9 9 9 9 9 3

6 Měření během celé doby jízdy 1,00 9 9 1 1 1 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 1,00 9 1 9 9 3 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 1,00 9 9 9 9 3 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 1,00 9 9 9 3 1 3

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 1,00 9 3 1 1 9 9

TOTAL <1; 9> 450,00 256,00 236,00 230,00 188,00 192,00

100% 56,89 52,44 51,11 41,78 42,67
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8.2.2. Doplňující matice QFD 

 

Obrázek 45 Doplňková QFD matice - Měření během celé doby jízdy 

První doplňková matice je zaměřená na nejlepší senzor pro měření během celé doby jízdy. 

Ze všech posuzovaných senzorů dopadl nejlépe senzor zabudovaný v sedadle. Z konzumní 

elektroniky dopadl lépe pulzní oxymetr, především díky lepšímu plnění parametru kontinuity. 

 

Obrázek 46 Doplňková QFD matice - Měření v definovaném čase během jízdy 

 Ve druhé doplňkové matici, zaměřené na měření v definovaném čase během jízdy, 

dopadl nejlépe dotykový senzor EKG poměrně těsně následovaný laserovým senzorem. Tyto 

senzory mají výhodu okamžité možnosti zahájení měření, na rozdíl od senzoru zabudovaného 

v sedadle. Z komerční elektroniky opět dopadl lépe pulzní oxymetr. 

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9 9 3 9 3 1

2 Dostupnost 9,00 9 3 9 3 3 1

3 Kontinuita 9,00 9 3 1 1 1 9

4 Integrita 9,00 9 1 1 1 3 3

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9 9 9 9 9 3

6 Měření během celé doby jízdy 9,00 9 9 1 1 1 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 1,00 9 1 9 9 3 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 1,00 9 9 9 9 3 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 1,00 9 9 9 3 1 3

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 1,00 9 3 1 1 9 9

TOTAL <1; 9> 522,00 328,00 244,00 238,00 196,00 264,00

100% 62,84 46,74 45,59 37,55 50,57

Dedikované vozidlové senzory Komerční elektronika
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Vyhodnocení celkově

č. Požadavek Priorita    <1; 9> Ideal

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9 9 3 9 3 1

2 Dostupnost 9,00 9 3 9 3 3 1

3 Kontinuita 9,00 9 3 1 1 1 9

4 Integrita 9,00 9 1 1 1 3 3

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9 9 9 9 9 3

6 Měření během celé doby jízdy 1,00 9 9 1 1 1 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 9,00 9 1 9 9 3 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 1,00 9 9 9 9 3 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 1,00 9 9 9 3 1 3

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 1,00 9 3 1 1 9 9

TOTAL <1; 9> 522,00 264,00 308,00 302,00 212,00 264,00

100% 50,57 59,00 57,85 40,61 50,57

Dedikované vozidlové senzory Komerční elektronika
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Vyhodnocení celkově

č. Požadavek Priorita    <1; 9> Ideal
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Obrázek 47 Doplňková QFD matice - Měření v nejedoucím vozidle 

Pro měření v nejedoucím vozidle se jako nejvhodnější jeví opět senzor zabudovaný 

v sedadle řidiče, ale i zbylé dedikované senzory si vedly poměrně dobře. Z komerční 

elektroniky je opět lepší pulzní oxymetr.  

 

Obrázek 48 Doplňková QFD matice - Doba přípravy senzoru před jízdou 

Z pohledu doby přípravy před jízdou je opět nejlepší senzor zabudovaný v sedadle, 

poměrně těsně následovaný dotykovým EKG senzorem. Z komerční elektroniky je stále lepší 

pulzní oxymetr, ale hodnocení obou senzorů se v této kategorii zhoršilo. 

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9 9 3 9 3 1

2 Dostupnost 9,00 9 3 9 3 3 1

3 Kontinuita 9,00 9 3 1 1 1 9

4 Integrita 9,00 9 1 1 1 3 3

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9 9 9 9 9 3

6 Měření během celé doby jízdy 1,00 9 9 1 1 1 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 1,00 9 1 9 9 3 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 9,00 9 9 9 9 3 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 1,00 9 9 9 3 1 3

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 1,00 9 3 1 1 9 9

TOTAL <1; 9> 522,00 328,00 308,00 302,00 212,00 264,00

100% 62,84 59,00 57,85 40,61 50,57

Dedikované vozidlové senzory Komerční elektronika
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č. Požadavek Priorita    <1; 9> Ideal

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9 9 3 9 3 1

2 Dostupnost 9,00 9 3 9 3 3 1

3 Kontinuita 9,00 9 3 1 1 1 9

4 Integrita 9,00 9 1 1 1 3 3

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9 9 9 9 9 3

6 Měření během celé doby jízdy 1,00 9 9 1 1 1 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 1,00 9 1 9 9 3 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 1,00 9 9 9 9 3 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 9,00 9 9 9 3 1 3

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 1,00 9 3 1 1 9 9

TOTAL <1; 9> 522,00 328,00 308,00 254,00 196,00 216,00

100% 62,84 59,00 48,66 37,55 41,38

Dedikované vozidlové senzory Komerční elektronika
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Obrázek 49 Doplňková QFD matice - Jiná omezení řidiče 

Co se týče jiných omezení řidiče, nejvhodnější je z tohoto pohledu opět senzor 

integrovaný ve vozidle, z komerční elektroniky je to zase pulzní oxymetr. V tomto případě jsou 

oba kusy komerční elektroniky lepší než dva dedikované vozidlové senzory. 

 

 

 

Obrázek 50 Doplňková QFD matice - plné priority 

V poslední QFD matici byla všem požadavkům přiřazena maximální priorita. V tomto 

případě jsou dva stejné nejlepší výsledky, a sice senzor zabudovaný v sedadle a pulzní 

oxymetr. 

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9 9 3 9 3 1

2 Dostupnost 9,00 9 3 9 3 3 1

3 Kontinuita 9,00 9 3 1 1 1 9

4 Integrita 9,00 9 1 1 1 3 3

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9 9 9 9 9 3

6 Měření během celé doby jízdy 1,00 9 9 1 1 1 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 1,00 9 1 9 9 3 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 1,00 9 9 9 9 3 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 1,00 9 9 9 3 1 3

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 9,00 9 3 1 1 9 9

TOTAL <1; 9> 522,00 280,00 244,00 238,00 260,00 264,00

100% 53,64 46,74 45,59 49,81 50,57

Dedikované vozidlové senzory Komerční elektronika
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č. Požadavek Priorita    <1; 9> Ideal

Senzor 

zabudovaný 

v sedadle

Dotykové 

EKG 

Laserový 

senzor

Hrudní 

pás

Pulzní 

oxymetr

1 Přesnost 9,00 9 9 3 9 3 1

2 Dostupnost 9,00 9 3 9 3 3 1

3 Kontinuita 9,00 9 3 1 1 1 9

4 Integrita 9,00 9 1 1 1 3 3

5 Bezpečnost (Co nejmenší omezení pohybu řidiče během řízení) 9,00 9 9 9 9 9 3

6 Měření během celé doby jízdy 9,00 9 9 1 1 1 9

7 Měření v definovaném čase během jízdy 9,00 9 1 9 9 3 9

8 Měření v nejedoucím vozidle 9,00 9 9 9 9 3 9

9 Doba přípravy senzoru před jízdou 9,00 9 9 9 3 1 3

10 Jiná omezení řidiče (oblečení, brýle, atd.) 9,00 9 3 1 1 9 9

TOTAL <1; 9> 810,00 504,00 468,00 414,00 324,00 504,00

100% 62,22 57,78 51,11 40,00 62,22

Dedikované vozidlové senzory Komerční elektronika
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8.2.3. Vyhodnocení výsledků měření pomocí závěrů 

aplikované metody 

Hlavním cílem této práce je posoudit, jestli je komerční elektronika natolik přesná, aby ji 

bylo možné použít pro sledování zdravotního stavu řidiče namísto originální vozidlové 

elektroniky 

Z výše popsaných výsledků aplikace metody QFD je patrné, že při porovnání dedikované 

vozidlové elektroniky a elektroniky komerční, má dedikovaná vozidlová elektronika obecně 

lepší výsledky.  

Z dedikovaných senzorů má celkově nejlepší výsledky senzor zabudovaný v sedadle 

řidiče. Ačkoliv u tohoto senzoru existují problémy, má ze tří testovaných senzorů největší 

potenciál pro další rozvoj a aplikaci ve vozidle. 

Pro kratší měření zahájené během jízdy sice vyšel lépe EKG senzor integrovaný ve 

vozidle, ale v dalších porovnáních opět vychází lépe senzor zabudovaný v sedadle. 

Z komerční elektroniky vyšel lépe pulzní oxymetr. Je ale nutno dodat, že i přes lepší 

výsledek oproti hrudnímu pásu, není možné oxymetr použít samostatně pro sledování 

zdravotního stavu řidiče v rámci napojení na systémy vozidla. 

V tuto chvíli není testovaná komerční elektronika natolik přesná, aby ji mohlo být 

použito ke sledování zdravotního stavu řidiče. Ačkoliv u dedikovaných vozidlových senzorů 

existují problémy, musí se brát v potaz, že se jednalo o prototypy. Testovaná komerční 

elektronika nesplňuje všechny parametry, aby mohla dedikovanou vozidlovou 

elektroniku plně nahradit. 

8.2.4. Analýza provedeného měření 

Pro úplnost je třeba dodat, že provedené porovnání všech pěti (šesti, při počítání Mi 

Band 4, které neprošlo prvním kolem testování) senzorů, nebylo dokonalé. Pro přímé 

porovnání by bylo nutné všechny zařízení testovat najednou, to ale vzhledem k množství 

techniky nebylo možné. 

Pro další zkoumání by také bylo vhodné otestovat komerční elektroniku z druhého konce 

cenového spektra (zkoumané kusy cenou nepřekročily 1500 korun), u které se dají 

předpokládat lepší výsledky. I přesto provedené měření jasně ukazuje na potenciál 

zkoumaných prototypů vozidlové senzoriky. 
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9. Další vývoj komerční elektroniky 

Problematika integrace komerční elektroniky do vozidel za účelem sledování zdravotního 

stavu řidiče se bude řešit podle toho, jakým směrem bude postupovat další vývoj komerční 

elektroniky. 

V rámci této práce byly zkoumány možnosti komerční elektroniky měřit tepovou frekvenci. 

V současnosti probíhá výzkum zaměřený na možnosti využití signálu PPG senzoru pro 

diagnostiku kardiovaskulárních problémů, jako je například ateroskleróza a další problémy 

přicházející s vyšším věkem. (36) 

Když se k této skutečnosti přidá fakt, že kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově 

nejčastější příčinnou úmrtí (46), je zřejmé, že by měl tento trend pokračovat a vývoj komerční 

elektroniky by se měl dále zaměřovat na možnosti monitorování kardiovaskulární soustavy. 

10. Diskuze výsledků a návrh dalšího postupu 

Na základě výsledků měření a jejich porovnání je zřejmé, že zkoumaná komerční 

elektronika nemůže při měření tepové frekvence řidiče svými parametry zastoupit dedikované 

vozidlové senzory. Přesto má komerční elektronika několik předností. I při relativně nízké 

přesnosti byla kontinuita měření u pulzního oxymetru lepší než u všech třech zkoumaných 

dedikovaných senzorů. Senzor integrovaný v sedadle a EKG integrované ve volantu trpěly 

výpadky v průběhu měření, laserový senzor zase nemůže poskytnout měření delší než několik 

minut. 

I přes horší kontinuitu měření vyšel senzor integrovaný v sedadle z hodnocení nejlépe. Ze 

dvou zkoumaných kusů komerční elektroniky vyšel lépe právě pulzní oxymetr. Cílem této 

práce je posouzení možnosti integrace komerční elektroniky pro měření zdravotního stavu 

řidiče namísto originální vozidlové elektroniky. Ani jeden ze senzorů v tuto chvíli není na takové 

úrovni přesnosti a spolehlivosti, aby mohl tuto úlohu plnit sám, ale v budoucnu, než bude 

vozidlová senzorika plně rozvinutá, by jedna z rolí komerční elektroniky mohla být role 

kontrolního senzoru. 

Uvažovaný kontrolní senzor by nemusel splňovat požadavky na přesnost, které by byly 

kladeny na primární senzor vozidla, ale fungoval by jako pojistka proti nechtěné aktivaci 

asistenčních systémů. 

Například ve chvíli, kdy by došlo k chybnému měření ze strany hlavního senzoru (senzor 

ukazuje například nulovou hodnotu tepové frekvence) by u záložního senzoru nebyla potřeba 
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vysoká přesnost, stačilo by pouze, aby dokázal zjistit, jestli hlavní senzor nehlásí nulovou 

hodnotu chybně. 

Další zkoumání by se tedy mělo zaměřit na zjišťování možností propojení těchto dvou 

složek měření, stejně jako na určování přesných hodnot, při kterých je nutné aktivovat 

asistenční systémy. V tomto případě se ale bude nepochybně jednat o dlouhodobý náročný 

výzkum. 

Pro kombinaci dedikované a komerční elektroniky se můžou najít i další uplatnění než 

pouze to, na které je zaměřená tato práce. Jedním z nich by mohlo být dlouhodobé sledování 

zdravotního stavu řidiče, kdy by byl zdravotní stav během jízdy sledován senzory ve vozidle, 

a v čase mimo vozidlo by sledování přebírala komerční elektronika. 

Toto uplatnění s sebou ale nese celou řadu dalších otázek, které nejsou předmětem této 

práce. 

Výše zmíněné navrhované cíle jsou však pouze krátkodobé. S vývojem tohoto odvětví lze 

předpokládat, že senzorické možnosti komerční elektroniky se budou stále zlepšovat. Z toho 

vychází nutnost dvou činností, které by měly být v rámci této problematiky v budoucnu 

vykonány. 

Tou první je průběžné sledování vývoje senzorických možností komerční elektroniky a její 

penetrace ve společnosti a tou druhou je příprava na budoucí integraci této elektroniky do 

vozidla. Pro tuto integraci bude nutné připravit systémy, které umožní komunikaci 

senzor - vozidlo a které umožní spolehlivé vyhodnocení a předávání naměřených dat vozidlu, 

potažmo potřebným systémům vozidla. 

Za účelem stále stejného, a tedy porovnatelného měření a vyhodnocování jeho výsledků 

je možné pro budoucí iterace posuzování komerční elektroniky použít metodiku měření 

popsanou v této práci. 

11. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo posouzení možnosti integrace komerční elektroniky do 

vozidla za účelem sledování zdravotního stavu řidiče. Tento cíl byl rozdělen na několik dílčích 

kroků. 

Prvním z nich byla analýza fyziologických funkcí a principů jejich měření. V rámci této 

analýzy byla provedena rešerše jednotlivých fyziologických funkcí a na ní byla navázána 

rešerše principů jejich měření. 
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Druhým dílčím cílem byla rešerše senzorických možností běžně dostupné komerční 

elektroniky. Podle této rešerše je v současnosti nejvhodnější pomocí komerční elektroniky 

měřit tepovou frekvenci. 

Na základě porovnání výsledků těchto rešerší byla vypracována SWOT analýza pro 

určení toho, kterou fyziologickou funkci bude nejlepší experimentálně měřit. Po shrnutí všech 

kladů a záporů bylo zvoleno měření tepové frekvence řidiče (tepová frekvence odpovídá 

okamžitému zdravotnímu stavu a dnes běžně dostupná komerční elektronika je schopná ji 

měřit). 

Pomocí výsledků SWOT analýzy bylo přistoupeno k řešení třetího dílčího cíle. Tím bylo 

měření vybrané fyziologické funkce pomocí vybrané komerční elektroniky. To bylo rozděleno 

do třech fází. V první fázi byly vybrány tři kusy komerční elektroniky fungující na různých 

principech (hrudní pás, pulzní oxymetr a sportovní náramek) a bylo provedeno měření, které 

mělo za cíl zjistit možnosti zpracování naměřených dat. Touto fází prošla ze třech zařízení jen 

dvě, sportovní náramek neumožňoval další zpracování naměřených dat v požadované formě. 

Ve druhé fázi byly zjištěny nejlepší postupy pro měření a také byly navrženy dvě metody 

pro vyhodnocení dat. Tyto metody byly ověřeny na datech nasbíraných ze čtyř měření druhé 

fáze. Jako lepší byla vybrána metoda posuzující podíl dat, která se v každém časovém 

záznamu lišila maximálně o 10 % od referenčního signálu EKG. 

Ve třetí fázi bylo provedeno dohromady dvacet měření (deset probandů, z nichž každý 

absolvoval dvě jízdy na simulátoru). Tato data byla zpracována podle předem vybrané metody 

a následně byla přesnost dvou zkoumaných senzorů pomocí metody QFD porovnána s daty 

dedikované vozidlové elektroniky (data byla převzata z interních výzkumných zpráv, z toho 

důvodu je v této práci uveden pouze hrubý popis fungování a některé výsledky). 

Výsledek tohoto porovnání je odpovědí na čtvrtý dílčí cíl, tedy porovnání senzorických 

možností komerční elektroniky s dedikovanou senzorikou. Z tohoto porovnání vyšel nejlépe 

senzor integrovaný v sedadle řidiče. Jelikož se mimo jiné přihlíželo také k ergonomii měření, 

dává tento výsledek smysl, neboť senzor je umístěn tak, že je k němu řidič přirozeně blízko 

během celé doby jízdy. Ačkoliv spolehlivost senzoru ještě není příliš vysoká, při ideálních 

podmínkách ukázal velmi vysoký potenciál pro téměř bezchybné měření. 

Z komerční elektroniky vyšel lépe pulzní oxymetr. Oxymetr ani hrudní pás nedosahovaly 

potřebných hodnot přesnosti, aby mohly být uvažovány jako plnohodnotné náhrady 

dedikované vozidlové senzoriky. 
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Cíl této diplomové práce byl tedy splněn. Bylo provedeno ověření možnosti integrace 

komerční elektroniky do vozidel za účelem sledování zdravotního stavu řidiče namísto 

originální vozidlové elektroniky.  

Výsledek je takový, že současná komerční elektronika nedosahuje všech 

potřebných parametrů, aby mohla být použita ke sledování zdravotního stavu řidiče. 

I přes tento výsledek je ale možné s komerční elektronikou v kontextu vozidel dále 

nakládat. I přes nižší přesnost prokázal oxymetr vyšší spolehlivost než senzor integrovaný ve 

vozidle a dal by se tedy použít jako podpůrný senzor pro kontrolu dedikovaného, primárního, 

senzoru. 

Kromě použití fyziologických funkcí řidiče jako vstupu pro aktivaci a ovládání pokročilých 

asistenčních systémů řidiče, se nabízí také další uplatnění. Ve vozidle by mohlo probíhat 

dlouhodobé sledování zdravotního stavu řidiče a s nastupujícím internetem věcí by se dalo 

uvažovat o dobrém propojení s běžně nošenou komerční elektronikou, takže zdravotní stav 

člověka by mohl být sledován neustále (s vyšší mírou přesnosti během jízdy vozidlem). Tento 

směr uplatnění ale naráží na další problémy (společenské i technologické), které budou muset 

být v budoucnosti vyřešeny.  

Ačkoliv se dá předpokládat, že časem bude komerční elektronika dosahovat vyšší 

přesnosti, stejně tak se dá předpokládat, že časem budou vyřešeny i problémy originální 

vozidlové senzoriky, co se týče spolehlivosti. Komerční elektronika ale bude mít výhodu v nižší 

ceně a kontinuitě měření (měření bude moci provádět po celou dobu nošení, ne pouze při 

přítomnosti člověka ve vozidle). 

Závěr této práce je tedy takový, že problematika by měla být pravidelně v rozestupu 

několika let přezkoumávána a znovu vyhodnocována. Měla by být sledována především 

přesnost nových modelů komerční elektroniky. Pro to může být využita metodika použitá v této 

práci. Sledována by měla být také penetrace komerční elektroniky do společnosti. 

V neposlední řadě je nutné připravit systémy pro vyhodnocování naměřených dat a předání 

výsledků vozidlu. To vše jsou problémy, na které by se měly další činnosti v této problematice 

zaměřit. 
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Přílohy 

Skript použitý pro vyhodnocení komerční elektroniky (nahrání dat probíhalo ručně): 

[pks locs] = indpeaks(Ekg,'MinPeakProminence',15000,'MinPeakDistance',400); 
for i = 2:length(locs) 
HR(i-1)=(60/(locs(i)-locs(i-1))); 
end 
HR = HR*1000; 
Pas = resample(Pas, length(Oxy),length(Pas)); 
HR = resample(HR, length(Oxy),length(HR)); 
ID(:,1)=HR; 
ID(:,2)=Pas; 
ID(:,3)=Oxy; 
% Pás 
for i = 1:length(ID) 
if ID(i,2)>(ID(i,1)*0.90) && ID(i,2)<(ID(i,1)*1.1) 
ID(i,4)=1; 
else ID(i,4)=0; 
end 
end 
% Oxymetr 
for i = 1:length(ID) 
if ID(i,3)>(ID(i,1)*0.90) && ID(i,3)<(ID(i,1)*1.1) 
ID(i,5)=1; 
else ID(i,5)=0; 
end 
end 
KPI_Pas = (sum(ID(:,4))/length(ID))*100 
KPI_Oxy = (sum(ID(:,5))/length(ID))*100 

 

 

 

 


