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Wstęp

Praktyczne stosowanie elementów teorii chaosu w badaniach
rzeczywistych układów biologicznych rozpoczęło się w latach 80 ubiegłego
wieku. Nastąpiło to dzięki postępowi w sformułowaniu nowych metod
teoretycznych w badaniu struktur topologicznych oraz jednoczesnemu
rozwojowi

technologii

umożliwiają
dynamicznych,

komputerowych.

przeprowadzenia
opisywanych

Nowe

symulacji
wzajemnie

modele

matematyczne

numerycznych
sprzężonymi

układów
równaniami

różniczkowymi. Praktyczna implementacja odpowiednio dobranych metod
numerycznych, pozwalających obliczać użyteczne w praktyce parametry,
wymaga zazwyczaj dużych mocy obliczeniowych i odpowiedniej adaptacji
algorytmów do szczegółowych warunków badanego układu. Teoria układów
nieliniowych została opisana w wielu pracach1, natomiast praktyczne
zastosowanie w medycynie umownie datuje się od określenia parametru
ilościowego pozwalającego mierzyć zmienność rytmu zatokowego HRV
(Heart Ratio Variability)2. Kardiologia stała się zatem pierwszą dziedziną
medycyny, która wykorzystała i stosuje

w praktyce diagnostycznej

odpowiednio przystosowane algorytmy analizy sygnałów EKG. W licznych
pracach udowodniono efektywność algorytmów analizy nieliniowej EKG
w zastosowaniach klinicznych. Na początku lat 90, zaimplementowano
tą metodykę w analizie sygnałów EEG3. Z powodzeniem używano tych
algorytmów w przewidywaniu ataków epileptycznych, określeniu modeli

1

Schuster H.G., Deterministic Chaos. VCH 1988, Ott E., Chaos in Dynamical System, Cambridge
University Press, 1993
2
Schmidt G., Morfill G.,wsp: “Heart rhythm variability and nonlinear dynamics.” Eur.Heart J. 13,
378, 1992
3
Ehlers C.L., Havstad, J.W.,Garfinkel. A and Kupfer, D.J., Nonlinear analysis of EEG sleep states,
Neuropsychofarmacology, 5, 167-176, 1991
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aktywności kognitywnych w różnych stanach klinicznych oraz zaburzeniach
świadomości w licznych schorzeniach4. Literatura przedmiotu tych zastosowań
jest niezwykle obszerna5. Badania te doprowadziły do opracowania
jednoczesnej metody badania fMRI i EEG, która obecnie jest rozwijana
w wielu ośrodkach naukowych na świecie 6.
Obecnie rozwijane są metody obliczeniowe służące zarówno
do symulacji układów biologicznych oraz analizy nieliniowej sygnałów
diagnostycznych. W pracy zostaną przedstawione tylko wybrane zastosowania
algorytmów analizy nieliniowej sygnałów, które autor opracował i zastosował
w różnych badaniach eksperymentalnych. Metody te możemy podzielić
na dwie grupy: analizę przebiegów czasowych TS (Time Series) oraz badanie
sygnałów w spektroskopii optycznej. Sygnały optyczne są stosowane
w diagnostyce medycznej i mogą służyć jako dobry model w zaawansowanych
eksperymentach wykorzystujących zarówno światło laserowe jak i zjawisko
podwójnego rezonans magnetyczno-optycznego MODR (Magnetic-Optical
Double Resonance)7. Wszystkie opisywane metody numeryczne autor
zastosował

w

konkretnych

eksperymentach,

pracując

w

dużych

interdyscyplinarnych zespołach. Specyfika współpracy wymagała stosowania
zarówno zaawansowanych metod numerycznych jak i wykorzystywania
popularnych środowisk obliczeniowych takich jak Matlab 8, Wolfram

4

Koukkou, M., Lehmann, D., Wackermann, J., Dvorak, I. and Henggeler, B. Dimensional
complexity of EEG brain mechanisms in schizophrenia. Biol Psychiatry 33,397-407, 1992
5
Rombouts, S., Keunen, R. & Stam, C. Investigation of nonlinear structure in multichannel EEG.
Physics Letters A 202, 352–358, 1995
6
Dale AM, Liu AK, Fischl BR, Buckner RL, Belliveau JW, Lewine JD, Halgren E. Dynamic statistical
parametric mapping: combining fMRI and MEG for high-resolution imaging of cortical activity.
Neuron 26:55–6, 2000
7
Łęgowski Stanisław, Osiński Grzegorz, Chaotic behavior of the fluorescent signal of the level
crossing and the double resonance effects in atomic spectroscopy. Europhysics Conference
Abstracts ; vol. 21C, 1998
8
https://www.mathworks.com/
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Mathematica9 czy też Tisean10. Osobnym szerokim problemem, który nie
został szczegółowo opisany, było odpowiednie przygotowanie danych
otrzymywanych

w

komercyjnych

systemach

pomiarowych.

Formaty

analizowanych danych zawsze były konwertowane do plików w formacie
ASCII.
W pracy zostaną opisane metody rekonstrukcji sygnałów EKG oraz
sygnałów akustycznych stosowanych w diagnostyce tętnic szyjnych. Następnie
opisane zastaną algorytmy nieliniowej redukcji szumów oraz aproksymacji
sygnałów spektroskopii optycznej, które zostały stworzone i zastosowane
w pracach zespołu badawczego w laboratoriach NASA/JPL11. Algorytmy
rekonstrukcji atraktorów zostaną opisane na podstawie eksperymentów
psychologicznych, dotyczących analizy czasów tappingu, jakie były
wykonywane we współpracy z zespołem neuropsychologii eksperymentalnej
IBD PAN. W pracy przedstawiona zostanie też metoda Fraktalnej Spirografii
Mózgowej (FSM) opracowana wspólnie z interdyscyplinarnym zespołem
naukowców z CM UMK oraz Politechniki Gdańskiej. Aparatura pomiarowa
FSM

jest autorskim projektem, została ona skonstruowana w celu

wspomagania diagnostyki pacjentów z udarami niedokrwiennymi mózgu 12.
W trakcie

badań

jej stosowania.

klinicznych

Opracowany

znaleziono
został

jednak

specjalny

szersze

algorytm

możliwości
obliczeniowy

wspomagający diagnostykę stanów lękowych w psychiatrii klinicznej oraz
metoda wyznaczania stanów homeostazy mózgu.

9

https://www.wolframalpha.com/
www.mpipks-dresden.mpg.de/~tisean/
11
Joseph Ajello, Vattipalle Prahlad, Osinski Grzegorz , UV Spectroscopy by Electron Impact for
Planetary Astronomy and Astrophysics, in Current Developments in Atomic, Molecular and
Chemical Physics with Applications, 2001
12
Osinski G, Swierkocka-Miastkowska M,: Nonlinear analysis of dynamic changes in brain
spirography. Results in patients with ischemic stroke. Clinical Neurophysiology 12/2007; 118(1212), 2007
10
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1.

Zarys teoretyczny

Analiza
biologicznym

i

potencjalnie
diagnostyce

chaotycznych
medycznej

zachowań

jest

obszarem

w

układach
ogromnego

zainteresowania naukowców różnych dziedzin nauki od co najmniej 30 lat13.
Mimo dużej ilości rozwiązań szczegółowych oraz opracowania nowych metod
analizy topologicznej nie uzgodniono jeszcze powszechnie akceptowanych
rozwiązań. W praktyce stosujemy definicję podaną w 1994 roku przez
Strogatza14, która stanowi, że układ jest chaotyczny kiedy ''w perspektywie
długoczasowej, zachowanie systemu deterministycznego, wykazuje dużą
wrażliwość na warunki początkowe”. Jednak sama definicja nie określa
specyfiki metod obliczeniowych stosowanych dla układów różnych typów.
Jeśli dynamikę układu możemy opisać za pomocą równań różniczkowych,
wtedy stosujemy standardowe metody numeryczne15. Jednak w przypadku
otwartych układów biologicznych zazwyczaj nie jesteśmy w stanie napisać
dokładnych równań, nawet dla mniejszych zredukowanych części układu.
Wtedy musimy dokonać analizy za pomocą pomiarów pośrednich, otrzymując
zbiór sygnałów określających zmianę układu w czasie.

13

Goldberger A. L., Amaral L. A. N., Hausdorff J. M., Ivanov P. C, Peng C-K., and Stanley H. E.,
Fractal dynamics in physiology: alterations with disease and aging. Proc. Nat. Acad. Sci. 99(Suppl.
1):2466–2472, 2002
14
Strogatz S. H., Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry,
and Engineering. New York: Addison-Wesley, 1994
15
L. Zhilin, Q. Zhonghua, T.Tao, Numerical Solution of Differential Equations, Cambridge
University Press, 2017
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Układy nieliniowe, a biologiczne w szczególności, charakteryzują
się aperiodycznym, nieliniowym zachowaniem niejako „wbudowanym”
wewnętrznie. W takich przypadkach najważniejsze jest badanie funkcji
własnych układów, pod warunkiem, że są one dość dobrze opisane zbiorem
funkcji ciągłych rozpiętych na przestrzeni topologicznej określającej
zachowanie układu. Informacje na temat wewnętrznych własności układu
mogą być pozyskane bezpośrednio w wyniku pomiaru sygnałów lub pośrednio
na podstawie numerycznej analizy zależności wewnętrznych, posługując się
odpowiednio dobranymi klasami algorytmów iteracyjnych. Największym
problemem praktycznym w takich układach jest pojawianie się szumu,
zarówno statystycznego jak i wynikającego ze specyficznych warunków pracy
układu. Opracowanie odpowiednich metod nieliniowej redukcji szumu dla
badanych układów staje się wówczas działaniem podstawowym aby
w następnej kolejności przeprowadzić obliczenia pozwalające określić
parametry układu dynamicznego. Przykład takiego postępowania zostanie
omówiony dokładnie przy analizie sygnałów podwójnego rezonansu optycznomagnetycznego (Magnetic-Optical Double Resonance).

1.1

Metoda rekonstrukcji przekrojów Poincare

Rekonstrukcja atraktora jest możliwa na podstawie jednej tylko
wartości składowej w funkcji czasu. Takens udowodnił 16 możliwość
odtworzenia pewnych globalnych cech atraktora w przestrzeni fazowej
korzystając z czasowej zależności tylko jednej jego składowej. Rozważając ten
problem w przestrzeni n wymiarowej:

16

Takens F. "Detecting strange attractors in turbulence". Lecture Notes in Mathematics. pp. 366–
381, 1981
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⃗

dla

dowolnej

(⃗ )
funkcji

{

⃗⃗⃗
F(x),

}

[1]

określonej

w

topologicznej

przestrzeni

n-wymiarowej otrzymujemy ogólne równanie różniczkowe określające
dynamikę zmian czasowych układu. Takie ogólne równania są trudne
do rozwiązania w szczególnych przypadkach diagnostycznych. Możliwe jest
jednak przeprowadzenie symulacji numerycznych, dla zadanych parametrów
początkowych

sygnałów EKG

w rozdziałach 2 oraz 6.

oraz

FSM17,

co

zostanie

omówione

Nie zawsze jednak musimy symulować ogólne

zachowanie całego układu, zazwyczaj ograniczamy się do odtworzenia
charakterystyki dynamicznej układu, stosując metodę przekrojów Poincare.
Dla równania [1] możemy więc zapisać, układ równań autonomicznych, które
wyznaczą trajektorię w N-wymiarowej przestrzeni:
(

)

[2]

(

)

Wykonanie przekroju Poincare polega więc na zbadaniu przecięć tych
trajektorii z pewną określoną powierzchnią, opisaną w ogólności przez:
(

)

[3]

Aby przeprowadzić procedurę wyznaczenia przekroju Poincare, należy układ
opisany równaniem [2] scałkować numerycznie a następnie znaleźć zbiór
punktów, w których trajektorie przebijają powierzchnię S. Takie obliczenia
17

FSM – Fraktalna spirografia mózgowa – patrz rozdział 6.1
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możemy jednak przeprowadzić tylko wtedy gdy znamy dokładną postać
funkcji F(x)18.
Kiedy informacje o układzie dynamicznym otrzymujemy jedynie
w wyniku pomiaru sygnału, wtedy na podstawie twierdzenia Takensa możemy
numerycznie obliczyć odpowiednik przekroju Poincare, zwany Poincare Plot.
Kiedy powierzchnię przekroju definiujemy jako płaszczyznę wtedy posługując
się metodą rekonstrukcji numerycznej tworzymy Return Map Plot (RMP).
Procedura ta wymaga zanurzenia zrekonstruowanego sygnału w odpowiedniej
przestrzeni

topologicznej.

Ocena

wzajemnego

położenia

punktów

w zrekonstruowanej RMP umożliwia jakościowe rozróżnienie różnego typu
trajektorii oraz rodzajów ewolucji czasowej układu19.

1.2

Wykładnik Lyapunova

Parametrem pozwalającym określić chaotyczny charakter badanego
sygnału jest wartość wykładnika Lyapunova20. Określa on wrażliwość układu
na niewielką zmianę warunków początkowych na podstawie obliczonych
odchyleń dla poszczególnych trajektorii wyznaczonych np. metodą przekroju
Poincare. Załóżmy, że w chwili t1 układ dynamiczny znajduje się w punkcie
x1. Jeśli w tym momencie nastąpi jakiekolwiek niewielkie zaburzenie to układ
znajdzie się w punkcie x1+ 1. Po pewnym czasie t układ niezaburzony
znalazłby się w punkcie x2 natomiast układ zaburzony znajdzie się w punkcie

18

Zabihi M, Kiranyaz S, Rad AB, Katsaggelos AK, Gabbouj M, Ince T, Analysis of HighDimensional Phase Space via Poincaré Section for Patient-Specific Seizure Detection, IEEE
Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering : a Publication of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society 24(3), 2016.
19
Mazur R., Osiński G., Neurologia kliniczna w praktyce. Homeostaza mózgu, 2016
20
Kantz H., Schreiber T., Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge University Press, 2004
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X2+2. Wykładnik Lapunowa określa więc ilościową zmianę stanu układu
za pomocą formuły matematycznej21:
|

|

|

|

[4]

Jeśli potrafimy zapisać funkcje opisującą badany układ dynamiczny, wtedy
wyrażenie [4], możemy zapisać jako:
( ∑

|[

( )

] |)

[5]

Każdy układ dynamiczny posiada tyle wykładników Lapunowa ile ma stopni
swobody. Ilość stopni swobody układu

określa najmniejsza liczba

niezależnych zmiennych potrzebnych do jednoznacznego opisania stanu
układu22. Układy jednowymiarowe posiadają jeden wykładnik natomiast
układy wielowymiarowe posiadają ich odpowiednio więcej. W praktyce
natomiast często analizuje się tylko jeden, największy wykładnik Lapunowa
(Largest Lyapunov Exponent LLE), który pozwala nam określić ilościowy
stopień „chaotyczności układu”23. W ogólności przyjmujemy, że wykładnik
Lapunowa dla stanów stabilnych ma wartość ujemną natomiast w punkcie
bifurkacji przybiera wartość zero. Jeśli wartość LLE jest dodatnia świadczy
to o chaotycznym charakterze analizowanego układu. Jeśli znamy wartości
wykładników Lyapunova to możemy obliczyć inne, ważne parametry
charakteryzujące

nieliniowe

układy

21

dynamiczne

takie

jak:

entropia

Kantz H. A Robust Method to Estimate the Maximal Lyapunov Exponent of a Time Series,
“Physical Letters A”, Vol. 185 (1), s. 77-87, 1994
22
Hangos K.M., Bokor J. and Szederkény G. Analysis and Control of Nonlinear Process Systems,
Springer, 2004
23
Eckmann JP, Ruelle D. Fundamental limitations for estimating dimensions and Lyapunov
exponents in dynamical systems. Physica D:56, 1992
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Kołmogorowa-Sinaja (ES) czy też wymiar informacyjny24. Algorytmy
obliczeniowe określające wartości ES zostaną dokładnie opisane w rozdziale
6, gdzie zostanie opisane ich praktyczne zastosowanie w badaniach stanów
lękowych metodą FSM.

1.3

Wymiar fraktalny

Biologiczne układy chaotyczne mogą być opisywane za pomocą
reprezentacji

graficznej

utworzonej

na

podstawie

zrekonstruowanego

przekroju Poincare bądź mapy powrotu Poincare (RMP). Kształt graficzny
takiego obrazu można rozpatrywać zgodnie z metodologią teorii chaosu jako
strukturę fraktalną. Pojęcie fraktala znane jest od dawna, zostało wprowadzone
przez Benoita Maldenbrota25 i jest standardowo wykorzystywane w badaniach
naturalnych nieliniowych układów dynamicznych26. Algorytmy numeryczne
stosowane w obliczeniach wymiaru fraktalnego (Fractal Dimension FD)
wykorzystują definicję wymiaru Hausdorffa dając w końcowym rezultacie
wartości wymiaru nie będące wartościami całkowitymi. Ponieważ nie zawsze
możemy zrekonstruować całkowitą dynamikę trajektorii układu nieliniowego,
mapy powrotu Poincare pokazują jedynie wybrane aspekty badanych układów.
Wartości FD są wtedy estymacją parametru pomiarowego dla całego układu.
Aby umożliwić dokładne wyznaczanie wartości FD Sauer w 1991 roku
opracował teorię FDEPT (Fractal Delay Embedding Prevalence Theorem)27,
pozwalającą rekonstruować strukturę atraktorową na podstawie pomiaru
24

Petrosian A. Kolmogorov complexity of finite sequences and recognition of different preictal
EEG patterns. Proc IEEE Symp Comp Med Syst, 1995
25
Mandelbrot, Benoît B. The Fractal Geometry of Nature. New York: W. H. Freeman and Co.,
1982
26
Glass L., Synchronization and rhythmic processes in physiology. Nature, 410: 277-284, 2001
27
Sauer Tim , Yorke James A. , Martin Casdagli, Embedology, Journal of Statistical Physics, Volume
65, Issue 3, pp 579–616, 1991
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sygnału czasowego (TS). Jeśli atraktor układu dynamicznego ma strukturę
fraktalną, wtedy możemy zastosować obliczenia typu „box counting”
analizując kolejne fragmenty szeregu czasowego. Obliczanie wymiaru
topologicznego D zostanie więc zastąpione algorytmem wyznaczania
wielkości DF. W praktyce metoda obliczeniowa wymiaru fraktalnego,
dowolnego

jednowymiarowego

szeregu

czasowego

x(t),

polega

na skonstruowaniu linii łamanej o wierzchołkach w punktach wyznaczonych
przez wartości sygnału i wyliczeniu klasycznej wartości Hausdorffa 28:
( )

(
( )

)

,

[6]

gdzie L(A,) jest liczba pokrycia hipersześcianów o boku długości  dla
obiektu A.
W praktyce stosujemy również inne metody wyznaczania wartości
FD na podstawie informacji zawartej w mierzonych sygnałach TS. Jednym
z najczęściej obecnie stosowanych algorytmów obliczeniowych dla takich
układów jest metoda Higuchiego29. Inne metody bezpośredniego wyznaczania
wartości FD z szeregów czasowych to metoda wykładnika Hursta oraz analiza
przeskalowanego zakresy R/S30. Wartości FD wyznaczamy bezpośrednio
z szeregu czasowego bez koniczności rekonstrukcji trajektorii w metodzie
przekrojów Poincare. Wybór właściwej metody obliczeniowej, a najczęściej
odpowiedniej kompilacji różnych algorytmów, zależy od szczegółowych
własności

badanego

układu

biologicznego.

28

Konkretne

implementacje

Uahabi Kaoutar Lamrini and Atounti Mohamed, Applications of fractals in medicine, Annals of
the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, Volume 42(1), 2015
29
Higuchi T. Approach to an irregular time series on the basis of the fractal theory. Physica D,
31:277–83, 1988
30
Carbone Anna, Algorithm to estimate the Hurst exponent of high-dimensional fractals, Physical
Review E, 76, 2007
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algorytmiczne, w różnych problemach badawczych, zostaną szczegółowo
omówione w kolejnych częściach pracy.
1.4

Nieliniowa metoda redukcji szumu

Bardzo poważnym problemem w badaniach rzeczywistych układów
nieliniowych w biologii i medycynie jest szum pomiarowy. Diagnostyka
medyczna

stosuje

pomiary

bardzo

małych

wartości

biopotencjałów,

szczególnie w badaniach EKG i EEG, które są niezmiernie czułe na zakłócenia
zewnętrzne i wewnętrzne. Z kolei diagnostyka rytmów oddechowych
w metodzie FSM obarczona jest dużym komponentem szumu wynikającym
z fizjologicznych własności badanego układu. Wartości szumu wpływają
w istotny sposób na finalną wartość sygnału szczególnie w sytuacji gdy
poszukujemy wpływu bardzo małych zmian warunków początkowych
na późniejsze zachowanie całego badanego systemu. Wszystkie metody
rekonstrukcji trajektorii dynamiki układu jak i metody obliczania wymiaru
fraktalnego zostały opracowane i przetestowane dla teoretycznych modeli
układów równań różniczkowych takich jak atraktor Lorentza lub Rosslera31.
Jednak w rzeczywistych układach zawsze mamy do czynienia z komponentem
szumu stochastycznego bądź aparaturowego, wynikającego z wyboru metody
pomiarowej. Początkowo małe odchylenia w różnicach trajektorii mogą
powodować duże odchylenia w ewolucji czasowej układu. Nie możemy
zastosować standardowych metod detekcji i redukcji szumu, opartych
na klasycznych metodach liniowych, gdyż możemy wtedy utracić istotną
informacje zawartą w mierzonym sygnale. Z drugiej strony, pozostawienie
szumu spowoduje błędną rekonstrukcję przekroju Poincare a w konsekwencji
31

Grassberger P., Hegger R., Kantz H., Schaffrath C., and Schreiber T., On noise reduction methods
for chaotic data, Chaos 3, 127, 1993
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niewłaściwe określenie parametrów badanego układu. Dlatego autor
opracował szereg algorytmów nieliniowej redukcji szumu, które zostały
przetestowane
są standardowo

w
we

konkretnych
wszystkich

układach
badanych

pomiarowych
sygnałach

i

stosowane

biologicznych

i fizjologicznych32. Jeśli zbiór danych pomiarowych oznaczymy jako {yi} dla
i=1...N, gdzie N jest ilością danych eksperymentalnych wtedy każdy
pojedynczy pomiar możemy zapisać w postaci prostej sumy sygnały pi oraz
szumu i :

y i  pi   i .

[7]

Celem metody jest przemieszczenie każdego pomiaru yi o średnią wartość
wyliczoną dla określonego sąsiedztwa innych punktów pomiarowych 33.
Kluczowym zagadnieniem jest zdefiniowanie właściwego sąsiedztwa, dlatego
konstruujemy przestrzeń fazową poprzez dobór wartości opóźnienia (delay)
i dla ustalonych całkowitych k i l konstruujemy wektor zanurzenia:

yi   yi k ,... yi l  .

[8]

Następnie wybieramy promień sąsiedztwa  i dla każdej wartości yi
znajdujemy zbiór U i wszystkich sąsiadów yj dla których spełniona jest
nierówność:







sup y j k  yi k ,... y j l  yi l  y j  yi

sup

 .

[9]

Korygujemy wartość yi przez :
32

Osiński Grzegorz, Świerkocka-Miastkowska Małgorzata, Dobosz Krzysztof. Numerical
simulations of respiratory rhythms and brain spirography in coma, 2th International Symposium,
Coma Science Group, Berlin 2009
33
Kostelich E. J. and Schreiber T., Noise reduction in chaotic time series data: A survey of common
methods, Phys. Rev. E 48, 1752, 1993
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yicorr 

1
Ui

yj

[10]

.



Ui

Błąd spowodowany takim przemieszczeniem jest natury statystycznej
i dynamicznej. Jeśli punkty w zbiorze Uisą uważane za przypadkowe, próbki
rozłożone są wokół średniej wartości pomiarowej, statystyczna niepewność
geometrycznego dla tych punktów, będzie malała jak

U i . Błąd początkowy

spowodowany przesunięciem centrum sąsiedztwa względem środka masy
zależy od nierównomierności rozkładu wewnątrz Uii będzie rósł razem
z rozmiarem sąsiedztwa34 (patrz sch.1).
Dla osiągnięcia dobrych rezultatów istotny jest zatem właściwy
wybór wymiaru sąsiedztwa , który w praktycznej implementacji przyjęto
na podstawie numerycznych symulacji i obliczeń całki korelacji wartość  jako
trzy razy większą od zakładanej amplitudy szumu. W przypadku wyboru zbyt
małej wartości  można nie znaleźć żadnych sąsiadów i przesunięcie w ogóle
nie nastąpi, wybór zbyt dużej wartości powoduje zniekształcenie danych.
Procedura wykonywana jest iteracyjnie, zazwyczaj kilkakrotnie
aż do momentu kiedy nie znajdujemy żadnych sąsiadów i nie dokonujemy
żadnej korekcji. Dla określenia jakości przesunięcia definiujemy

promień

odchylenia:
2

   yi  pi 
ro   i
  y corr  p 2
i
i

 i





1

2
 .





34

[11]

Łęgowski S., Osiński G., Chaotic behavior of the fluorescent signal of the level crossing and the
double resonance effects in atomic spectroscopy. Proc. of Europhysics Conference Abstracts, vol.
21C, 1997
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Wyznaczenie zbioru
dla odnalezionych
sąsiadów yi w
promieniu sąsiedztwa 

Korekcja wartości
zbioru yi przez
Utworzenie nowego
zbioru danych z korektą
𝑦𝑖 𝑦𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

Warunek
NIE

𝑦𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 ≠0

TAK

Zbiór wartości po
redukcji szumu
do dalszej analizy
{𝑦_𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘} {𝑦𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 }

Sch.1 Schemat blokowy metody nieliniowej redukcji szumu NMRS
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Wzrost wartości ro w procesie redukcji wskazuje na skuteczność
procedury oraz pozwala oszacować ewentualne przesunięcie wartości
niezaszumionego sygnału, co jest niezmiernie ważne dla przeprowadzanego
później procesu rekonstrukcji przekroju Poincare i obliczenia wartości FD oraz
innych parametrów układu35.

35

Osiński G, Świerkocka-Miastkowska M., Nonlinear analysis of brain spirography signals — the
way to new non-invasive diagnostic tool. Cerebrovasc. Dis. 23, 138–139, 2007
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2.

Badania zmienności rytmu serca na podstawie analizy EKG

Zastosowanie metod analizy nieliniowej po raz pierwszy zostało
zastosowane w badaniach rytmu serca, mierzonych standardową kliniczną
procedurą EKG36. Pionierskie badania zostały przeprowadzone przez Glassa
i Goldbergera37 i dotyczyły zarówno identyfikacji zachowań chaotycznych
na podstawie sygnału EKG jak i wyznaczania przekrojów map Poincare.
Sygnały elektrokardiogramu stały się więc pierwszym poligonem badawczym,
na którym testowano zarówno nowe modele symulacyjne jak i algorytmy
nieliniowej analizy sygnałów. Dzięki rozwojowi technologii elektronicznych
możemy otrzymywać sygnały dobrej jakości o minimalnej wartości stosunku
sygnału do szumu przy jednoczesnej możliwości pomiarów długotrwałych, jak
w przypadku metody Holtera.
Jako system wspomagający analizę sygnału EKG, proponuję
zastosowanie prostego model symulującego pracę układu bodźcotwórczego
w sercu, którego integralną częścią jest modelowanie systemu przewodzenia
w ludzkim sercu za pomocą algorytmów fraktalnych38. Model symulacyjny,
w założeniu projektu miał wykazać wpływ zmian stężenia jonów potasu
na zmiany rytmu serca. Teoretyczne i eksperymentalne prace związane
z modelowaniem elektrodynamiki ludzkiego serca są obecnie bardzo
zaawansowane. Problemy dotyczące symulacji elektrycznych, mechanicznych
oraz hydromechanicznych w przepływie krwi, zostały już zbadane i opisane 39.
36

L.Glass, A.L.Goldberger, M. Courtenmanche, A. Shrier, Nonlinear dynamics, chaos and cardiac
arrythmiac, Proc. R.Soc. Lond. A 413, 1994
37
A.L Goldberger, E. Goldberger, Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, 1986
38
Osiński Grzegorz, Interpretacja wyników elektrokardiogramu przy użyciu nieliniowochaotycznego modelu elektrofizjologii pracy serca. UMK, Toruń 1999
39
A.V.Panfilov , V.H Holden, Computational Biology of the Heart, John Wiley & Son, 1997
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Symulacje w czasie rzeczywistym, umożliwiają nam modelowanie dynamiki
serca w trzech wymiarach. Jednak są to metody stosowane w badaniach
teoretycznych z zakresu fizjologii i patofizjologii. Nie są standardowo
używane w praktyce klinicznej ze względu na wysokie wymagania zarówno
co do mocy obliczeniowych stosowanych komputerów jak i ze względu
na czas potrzebny do zindywidualizowania ogólnych wyników symulacji
numeryczny dla każdego badanego pacjenta. Dlatego wydaje się sensowne
zaproponowanie najprostszego modelu, ale takiego który pozwoli wyjaśnić jak
najwięcej procesów fizjologicznych i patologicznych pracy serca. Dynamika
układu przewodzącego, znajdującego się w ludzkim sercu jest nieliniowa
i dlatego możemy obserwować całe spektrum zachowań takich jak: efekty
zwrotne, bifurkacje oraz zwielokrotnienie okresu rytmu.
Model
bodźcotwórczego

symulacyjny

zakłada

fraktalną

strukturę

układu

40

w ludzkim sercu , co jest zgodne z badaniami

anatomicznymi i patofizjologicznymi41. Pierwszym krokiem w procesie
symulowania aktywności elektrycznej serca jest modelowanie układu
przewodzącego42. Metodą z wyboru jest modelowanie fraktale z użyciem
algorytmu

L-system

pozwalającym

zrekonstruować

kształt

układu

43

przewodzącego . Zastosowano prosty, asymetryczny model generowania
asymetrycznego kształtu : # Algorytm L-Systemu; {Kąt 18 Aksjomat x, X = F
[+ X] K [X] + X, F = FF}.

40

https://www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/life-sciences/the-living-heartproject/ [dostęp maj 2019]
41
Sigg Daniel C., Iaizzo Paul A., Xiao,Yong-Fu, Bin He, Cardiac Electrophysiology Methods and
Models, Springer 2010
42
Układ bodźcotwórczy mający swój początek w węźle zatokowym nazywany jest w literaturze
technicznej układem przewodzącym serca.
43
http://www.sinoemedicalassociation.org/AP2/cardiohysiologytulane.pdf [dostęp maj 2019]
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Rys 1 Kształt dwu wymiarowego
fraktala L-system, który został użyty
w
modelowaniu
układu
bodźcotwórczego w ludzkim sercu.
Długość poszczególnych gałęzi
określona jest przez parametr
długości {xJI}.

Rys. 2. Prosty elektryczny model drzewa
fraktalnego jako układ elektryczny o dyskretnych
wartościach RCL, określonych zbiorem iteracyjnym
{R{ji}} , {C{ji } oraz {L{ji}.

Po serii doświadczeń numerycznych, weryfikowanych na bieżąco
z dostępnymi danymi eksperymentalnymi, wybrano kształt o wyraźnej
asymetrii drzewa fraktalnego44 (rys.1). W celu uproszczenia kolejnych kroków
modelowania zredukowano liczbę iteracji stosowanych w modelowaniu do 40
a dokładność wartości kątowych do 0.1 radiana. W celu dokładnego określenia
kolejnych gałęzi fraktala oznaczono je jako x{ji} gdzie zbiór {ji} opisuje
i = 1,2, ..., n. Index n oznacza ilość kroków iteracji natomiast j indeksowane
kolejne gałęzie fraktala. W następnym etapie każda gałąź fraktala została
zastąpiona obwodem elektrycznym opisanym przez opor R{ji}, pojemność C{ji}

44

Laske T.G., Shrivastav M., Iaizoo P.A., The Cardiac Conduction System, in Handbook of Cardiac
Anatomy, Physiology and Devices, Springer 2015
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i indukcyjności L{ji} (rys. 2). W takim układzie wyliczony został potencjał
elektryczny dla każdej gałęzi struktury fraktalnej zgodnie z równaniem
różniczkowym opisującym długa linię Kelvina 45:

I  ji 
 V ji 
 R ji I  ji   L ji 

t ,
 x ji 
 I
V
  ji   1 V ji   L ji   ji 

t
 x ji  R ji 

[12]

wartości prądów I{ij} i potencjałów V{ij} są określone dla każdej gałęzi drzewa
fraktalnego określonego przez x{ji}. Metoda numeryczna rozwiązania takiego
układu równań musi pozwolić wyliczyć wartości potencjału na końcu każdej
gałęzi fraktalnej. Model zakłada, że każda gałąź fraktalna kończy się
wzbudzaną komórką mięśnia sercowego, którego dynamikę jonową opisują
równania Beelera-Reutera46:

I BR  I K  I S  I Na ,

[13]

Gdzie, poszczególne składowe prądów jonowych opisywane są przez
równania:
I S
e
t

I S  A1
A2

 A3 I S

 A5   A4

45

Charruau Stéphane, Electromagnetism and Interconnections, Advanced Mathematical Tools for
Computer-aided Simulation, Willey, 2009
46
Courtemanche M, Complex spiral wave dynamics in a spatially distributed ionic model of
cardiac electrical activity, Chaos 6, 4, 1996
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I K  A6 f1 (V ji  )

[14]

I Na  A7 f 2 (V{ ji } ) f 3 (t ) .

gdzie IK – to prąd potasowy, INa – prąd sodowy natomiast IS – tzw. “szybki”
prąd pompy wapniowej. Funkcje potencjału f1 i f2 mają postać prostych funkcji
okresowych i możemy je obliczyć dla innego zestawu parametrów Ai,
uwzględniając warunki brzegowe układu. Możemy wtedy zapisać wyrażenie
pozwalające obliczać numerycznie wartości potencjału w poszczególnych
gałęziach drzewa fraktalnego stosując metodę „obracających wirów” 47
adoptowaną z metodologii numerycznej równań Hodgkina-Huxleya48:





~ cF (t )(1 x ji  ) ~ sF (t )(1 x ji  ) ~ mx2ji 
.
V x ji , t   V0 A1e
 A2 e
 A3e
Funkcja

[15]

F (t )  f (t ) A posiada cechy okresowości z uwzględnieniem

współczynnika normalizacji A. Niestety nie jesteśmy w stanie analitycznie
wyznaczyć wartości

~
Ai

, c ,s, m. Możemy jednak wyznaczyć ich wzajemne

proporcje na drodze numerycznej analizy wartości dla poszczególnych
składowych równania, w odpowiednio dobranej geometrii układu. Naszym
celem jest zbadanie jedynie zależności wartości potencjału od wartości
parametru prądu potasowego w poszczególnych częściach drzewa fraktalnego
(Rys.3).

47

. Efimov I.R, Krinsky V.I., Jalife J., Dynamics of Rotating Vortices in the Beeler-Reuter Model of
Cardiac Tissue, Chaos, Soliton and Fractal, Vol.5 , N ¾, 1995
48
Kistler W., Garstner W., Hemmen J.L, Reduction of the Hodgin-Huxley Equations to a singleVariable Threshold Model, Neural Computation 9 (5), 1015, 1997
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Rys 3. Rzutowana wartość potencjału V x ji, t w przestrzeni trójwymiarowej. Modelowanie
potencjału elektrycznego V (Zi) jest sumą potencjałów ze wszystkich gałęzi leżących na
powierzchni prostopadłej do głównej osi elipsoidy. Rekonstrukcja drzewa fraktalnego w
przestrzeni trójwymiarowej została wykonana za pomocą rzutu eliptycznego.

Wartość całkowitego potencjału obliczana jest jako suma potencjałów
składowych pochodzących z każdej części drzewa fraktalnego, umieszczonego
wewnątrz elipsoidy obrotowej imitującej obszar aktywności elektrycznej
w modelu wektorowym serca. Pozwala to odnieść wyniki symulowanych
sygnałów do rzeczywistych pomiarów wykonywanych podczas standardowego
badania EKG, podczas którego mierzony jest potencjał na elektrodach
przyłożonych w różnych miejscach49(patrz rys.3). Dla uproszczenia obliczeń
wybrano powierzchnię ustawioną prostopadle do głównej osi elipsy.
49

Houghton Andrew R , Gray David , Making Sense of the ECG, Third Edition, Hodder Education,
2012
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Symulacje umożliwiają otrzymanie szeregów czasowych wartości potencjału
w rożnych miejscach, przekroju drzewa fraktalnego. Na podstawie tych
wyników liczone są wartości największego wykładnika Lapunowa (LLE) oraz
konstruowana jest graficzna reprezentacja mapy powrotu (RMP).

Rysunek 4. Wyniki symulacji sygnału EKG w różnych miejscach drzewa fraktalnego. Wszystkie
sygnały są symulowane w całkowitym czasie 5 sekund. Wartość potencjałów zostały
znormalizowane.

25

Obliczenia numeryczne zostały zaprojektowane w taki sposób aby
symulować wartości końcowe potencjału w funkcji parametru A3. Wartość
tego parametru jest bezpośrednio związana ze stężeniem jonów potasu
w komórkach

układu

przewodzącego

serca 50.

W

wyniku

symulacji

numerycznej o 120 krokach iteracyjnych dla wszystkich 40 gałęzi w drzewie
fraktalnym udało się wykazać zależność parametru A3 od stężeniem potasu
wyrażanym

w

standardowych

klinicznych

wartościach

[mmol/dm3]

w komórkach mięśniowych serca. Otrzymane wartości są tylko średnią
wartością występującą w całym badanym układzie a nie w poszczególnych
częściach układu przewodzącego. Pozwala nam to jednak wykreślić wartości
sygnału EKG oraz zrekonstruować zredukowaną mapę Poincare w zależności
o położenia x{ij}.Wyniki symulacji zostały pokazane na rysunku 4.
Symulacja została wykonana na standardowym komputerze klasy
PC a model iteracyjny został napisany w języku Visual C. Program pozwala
nie tylko na otrzymywanie szeregów czasowym sygnału ale również
bezpośrednio wizualizuje wyniki symulacji zarówno w formie TS jak i mapy
powrotu.

Symulację wykonano dla początkowych wartości parametrów

(c, S, M) dobranych na podstawie danych fizjologicznych, która iteruje
wartości z krokiem przestrzennym xji = 0.1mm w czasie próbkowania
t = 0.01s. Wartość początkową stężenia potasu ustalono na S = 6 mmol /dm3.
W celu skonstruowania mapy (patrz rys.5) i znalezieniu zależności
zachowań

chaotycznych

układu

przeprowadzono

również

obliczenia

obniżające zawartości stężenia jonów potasu w komórkach serca. Parametrem
określającym stopień zachowań chaotycznych była wartość parametru LLE
50

Nie należy mylić stężenia jonów potasu w komórkach mięśnia sercowego ze stężeniem tych
jonów w surowicy krwi człowieka, wartości te zazwyczaj nie są identyczne. Więcej informacji na
ten temat można znaleźć w http://book.bionumbers.org/what-are-the-concentrations-ofdifferent-ions-in-cells/ [dostęp maj 2019]
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wyliczana z wartości przebiegu czasowego 51 natomiast wartość stężenia jonów
potasu była zmieniana z krokiem 0,04 mmol/dm3. Pierwsze, wyraźne
nieregularności w sygnale EKG obserwujemy przy obniżeniu wartości stężenia
jonów potasu do wartości 2.5 mmol/dm3. Możemy je interpretować jako
typowe patologie w sygnale EKG obserwowane w chorobach serca
związanych z zaburzeniem rytmu serca.
Dla wartości stężenia jonów potasu w granicach od 1.5 mmol/dm3
do 0.8 mmol/dm3 obserwujemy zanikanie wartości potencjału. Przechodzenie
stanów układu pomiędzy stabilnym, niestabilnym zachowaniem i stanami
terminalnymi jest niezwykle istotna dla określenia istotnych zagrożeń
klinicznych. Wymaga to jednak badań klinicznych oraz porównania
otrzymanych wyników symulacji z rzeczywistymi wynikami badania EKG.
W praktyce klinicznej nie obserwujemy tak niskich stężeń jonowych, jednak
sam prosty model zachowań dynamicznych wartości potencjału generowanych
w układzie przewodzącym serca może być pomocny w interpretacji
rzeczywistych sygnałów EKG.

51

Wolf A., Swift J.P., Swinney H.L.,Vastano J.A, Determining Lyapunov exponents from a time
series, PhysicaD 16, 285, 1985
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Rysunek 5. Modelowanie potencjału dla różnych wartości stężenia jonów potasu. Obserwujemy
narastanie nieregularności w symulowanym sygnale dla coraz mniejszych stężeń jonów potasu.
Zanik sygnału, równoznaczny ze stanem terminalnym, prezentowany jest na dwóch dolnych
obrazach.
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W celu weryfikacji wyników symulacji z rzeczywistymi badaniami
klinicznymi przeprowadzono analizę sygnałów EKG dla grupy z 292
pacjentów podzielonych na trzy grupy: zdrowe (36 przypadki), ze stwierdzona
niewydolnością serca (124 przypadki) oraz z wcześniejszą chorobą sercem,
która nie daje już istotnych objawów klinicznych (132 przypadków) 52.
Dla każdego

badania

zrekonstruowano

mapę

klinicznego
powrotu.

wyliczono
Badanie

wartość
były

LLE

oraz

przeprowadzone

na standardowym klinicznym aparacie EKG marki ASPEL podłączonym
do komputera PC w celu archiwizacji danych.

Minimalne próbkowanie

sygnału wynosiło w standardzie klinicznym 512 Hz. Rejestrowano
standardowo przebieg 6 odprowadzeń elektrodowych w kanałach o czułości
5 mm/mV, przy prędkości zapisu 25 mm/s. Zastosowano standardowe filtry
zakłóceń sieciowych 50Hz oraz filtry zakłóceń mięśniowych dla 25Hz oraz
35 Hz. Filtr izolinii został ustalony dla wartości 0.75 Hz.
Przeprowadzona analiza sygnałów wykazała, że dla praktycznej
wartości LLE powyżej 0.1 obserwujemy w sygnale wyraźne niestabilności
sygnału w grupach chorych. Możemy wtedy traktować takie wyniki jako
potwierdzenie istnienie stanów chorobowych serca. Rekonstrukcje map
powrotu przeprowadzono również w trójwymiarowej przestrzeni zanurzenia
ustalając wartość przesunięcia czasowego na 0.1 s. Przykładowe mapy
powrotu zostały przedstawione na rysunku 6.

52

Osiński G., Interpretacja wyników elektrokardiogramów przy użyciu nieliniowo-chaotycznego
modelu elektrofizjologii serca. UMK Toruń, 1999
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Rys.6 Przykładowe rekonstrukcje map powrotu dla pomiarów EKG w odprowadzeniu V4 dla
osoby zdrowej (lewy górny obraz) oraz trzech różnych stanów chorobowych (pozostałe obrazy).

Wyniki badań klinicznych potwierdzają użyteczność stosowania
metod nieliniowych zarówno w symulacjach numerycznych jak i analizie
sygnałów EKG. Wartości obliczonych parametrów LLE dla rzeczywistych
sygnałów wykazują, że z chwilą pojawienia się patologicznych zmian
w sygnale EKG układ przewodzący przejawia zachowania chaotyczne.
Co prawda nieliniowość badanych sygnałów jest cechą immanentną układu
przewodzącego ale znaczny wzrost wartości LLE wykazuje już cechy
patologii. Analiza wizualna, map powrotu jednoznacznie wykazuje, że kiedy

30

pojawiają się duże komponenty zachowań chaotycznych standardowa mapa
powrotu traci swoje cechy symetryczności oraz ciągłości. Wykresy stają się
nieregularne i ujawniają cechy łamania symetrii 53. Jednak ścisła interpretacja
takich obrazów wymaga nie tylko przeprowadzenia dużych, statystycznie
istotnych badań klinicznych ale również współpracy z lekarzami kardiologami,
których doświadczenie kliniczne jest bezcenne w interpretacji wyników
obliczeń numerycznych.

53

Osiński G., Princ R., Nonlinear algorithms analyzing Fractal Cerebral Spirography signals by
Higuchi algorithm, in Piotr Ostalczyk i inni, Proc of 7 TH international Conference on Nonlinear
Dynamics and Complexity, Łódź 2017
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3.

Sygnały akustyczne w badaniu bifurkacji tętnic szyjnych

Doświadczenia zdobyte w pracy nad symulowaniem i analizą
sygnałów EKG zostały wykorzystane w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu
Zastosowania Metod Nieliniowych w Medycynie działającym przy UMK
w Toruniu 54. Zagadnienie badawcze dotyczyło analizy sygnałów akustycznych
otrzymanych w badaniach diagnostycznych bifurkacji tętnic szyjnych.
Zwężenie tętnic szyjnych występuje na podłożu miażdżycowym i jest,
ze względu

na

ich

umiejscowienie,

niebezpiecznym

schorzeniem

powodującym ciężkie schorzenia neurologiczne np. udar niedokrwienny
mózgu. Ponieważ przebieg choroby jest w początkowej fazie bezobjawowy
a niebezpieczne powikłania występują w zaawansowanych stadiach choroby
bardzo potrzebne jest opracowanie wczesnych, przesiewowych metod
diagnostycznych tego schorzenia.
Rys.7 Tętnice szyjne z widoczną bifurkacją w
podziale na tętnicę szyjną wewnętrzną i tętnice
szyjną zewnętrzną. ["Medical gallery of Blausen
Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2),
CC 3.0]

Współczesne
diagnostyczne
diagnostykę

metody
wykorzystują

dopplerowskiego

USG,

CFD – Color Flow Doppler oraz CWD –
Continous-wave

Doppler,

którego

dostępność nie jest jeszcze powszechna.
54

Szeliga J., Jackowski M., Jędrzejczyk W., Karbowski A., Osiński G., Łęgowski S..
Próby zastosowania metod nieliniowych do analizy sygnałów biologicznych - pierwsze
doświadczenia Interdyscyplinarnego Zespołu Zastosowania Metod Nieliniowych w Medycynie przy
UMK w Toruniu. Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio H, Medicina, vol. 1 nr 6 - Acta
Medica T. 1., 2003
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Dlatego postanowiono sprawdzić czy metody analizy prostego sygnału
akustycznego pobieranego z okolic szyi może służyć jako badanie
przesiewowe. Zwężenia występują zazwyczaj w bifurkacji tętnic szyjnych,
w miejscu podziału na tętnice wewnętrzna i zewnętrzną. Sygnał akustyczny
mierzony w tym miejscu powinien pozwolić na odróżnienie, czy przepływy w
obu tętnicach wychodzących są podobne czy też w jednej z nich występuje
zwężenie powodujące zmianę przepływu krwi tworząc lokalne turbulencje
i zaburzenia

przepływu 55.

W

badaniach

przeprowadzono

diagnostykę

różnicową pomiędzy sygnałami akustycznymi FVG – Flow Voice Graphics dla
tętnicy szyjnej lewej i prawej

dokonując graficznej reprezentacji zgodnie

z procedurami opracowanymi we wcześniejszych badaniach sygnałów EKG,
metodami rekonstrukcji map powrotu i wyznaczenia wartości LLE. Określenie
na podstawie zmierzonych parametrów wartości
układu

(Carotid Bifurcation) miało na

modelowych badanego

celu podjęcia próby antycypacji

wartości LLE i kształtu RP dla przypadków patologicznych. Badanie było
przeprowadzone przy użyciu standardowego mikrofonu dynamicznego,
średniej klasy, dostosowanego mechanicznie do właściwego pomiaru szumów
tętnic szyjnych56. Standardowy sygnał, przy opracowaniu powtarzalnej
procedury pomiaru, został przedstawiony

55

Milner J.S, Moore J.A, Rutt B.K, Steinman D.A, Hemodynamics of human carotid artery
bifurcations: computational studies with models reconstructed from magnetic resonance imaging
of normal subjects. J. Vasc. Surg, 28, 1998
56
Lang J, Kageyama, Clinical anatomy of blood spaces and blood vessels surrounding the siphon
of internal carotid artery, Acta Anat (Besel), 139,: 329-5, 1990
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Rys.8 Standardowy sygnał akustyczny bifurkacji tętnic
szyjnych oraz jego rekonstrukcja w postaci mapy powrotu.

na rysunku 8. Widoczny jest duży poziom szumu, charakterystyczny dla
sygnałów akustycznych mierzonych w układach przepływu cieczy. Określenie,
które wartości szumu są przypadkowe, a które są generowane w samym
procesie pomiarowym jest niezmiernie trudne. Wielkość szumu jest lepiej
widoczna w rekonstrukcji sygnału w przestrzeni 3D w postaci mapy powrotu
(Rys.9). Dlatego w algorytmie obliczeniowym LLE, należy wyliczyć całe
spektrum wykładników aby przy zastosowaniu metod redukcji szumu odróżnić
wartości

stochastyczne

od

mierzalnych

cech

układu

chaotycznego.

W przypadku analizowanego sygnału (Rys.8) otrzymano wartość LLE
wykazującą dwa wyraźne maksima, odpowiadające za skurcz i rozkurcz
tętnicy (Rys.10).
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Rys.9 Rekonstrukcja 3D sygnału akustycznego bifurkacji tętnic szyjnych

Program realizującego obliczenie LLE w przypadku pomiarów akustycznych
powinien uwzględnić więc całe spektrum jego wartości. Wartości maksymalne
są obserwowane w dwóch krytycznych fazach przepływu tętniczego.
Jeśli maksima odpowiadające tym zjawiskom (skurcz i rozkurcz) będą
posiadały

cechy

symetryczne

podobne

dla

obu

badanych

tętnic

(lewej i prawej), wtedy możemy mówić o prawidłowym, niezaburzonym
przepływie krwi.
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Rys.10 Wartość LLE dla sygnału akustycznego, widoczne wyraźne fazy skurczu i rozkurczu
tętnicy.

Program rozszerzający stosowalność obliczania wartości LLE dla
całego spektrum sygnału został opracowany na podstawie standardowego
algorytmu stosowanego w analizie sygnałów EKG. W przypadku sygnałów
akustycznych musimy jednak uwzględnić inne wartości wymiaru zanurzenia
dla rekonstrukcji analizowanego sygnału. Poza tym należy wprowadzić
kolejną iterację redukującą ewentualne zaburzenia, związane z wysokim
poziomem szumy. Funkcja ta jest realizowana za pomocą określenia
odległości do najbliższych sąsiadów w rekonstruowanym topologicznie
sygnale. Metoda ta wymaga wprowadzenia podwójnej pętli obliczeniowej
porównującej

kolejne

otrzymane

wartości

wykładnika

Lyapunowa

z poprzednimi wartościami z uwzględnieniem przesunięcia topologicznego 57.
Poniższy fragment kodu, realizowany w środowisku Wolfram Mathematica
pokazuje testową próbę takiej procedury dla sygnału o długości 150 punktów.

57

Perktold K, Resch M, Numerical flow studies in human carotid artery bifurcations: basic
discussion of the geometric factor in atherogenesis, J Biomed Eng, 12: 111-23, 1990
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#PROCEDURA OBLICZANIA SPEKTRUM LLE
ϵ=0.1;
odleg=Table[0,{i,149},{j,149}];
LLE=Table[0,{i,149},{j,149}];
For[i=1,i<=149,i++,Module[{a=1,b=1},For[j=1,j<=149,j++,odleg[[i,j
]]=Sqrt[(test2[[i,1]]-test2[[j,1]])^2+(test2[[i,2]]-test2[[j,2]])^2]]]]
#Szukanie najblizszych sasiadow
Summa=Table[0,{i,149}];
all=Table[0,{i,149}];
SpecLLE=Table[0,{i,148}];
For[k=2,k<=149,k++,Module[{a=1,b=1},For[i=1,i<=148,i++,Module
[{a=1,b=1},If[odleg[[k,i]]<ϵ,LLE[[k,i]]=odleg[[k,i]],LLE[[k,i]]=0
]]]]]
#Suma odległości do najbliższych sasiadow
For[k=2,k<=148,k++,Module[{a=1,b=1},For[i=1,i<=148,i++,Module
[{a=1,b=1},Summa[[k]]=Summa[[k]]+LLE[[k,i]]]]]]
Summa
Suma odległosci do wszystkich sasiadów
For[k=2,k<=148,k++,Module[{a=1,b=1},For[i=1,i<=148,i++,Module
[{a=1,b=1},all[[k]]=all[[k]]+odleg[[k,i]]]]]]
all
Spektrum Lyapunova
For[k=2,k<=148,k++,Module[{a=1,b=1},If[all[[k]]==0,SpecLLE[[k]]
=SpecLLE[[k-1]],SpecLLE[[k]]=Log[Summa[[k]]/all[[k]]]]]]
ListPlot[SpecLLE]
GraphicsData["PostScript", "\<\%!
%%Creator: Mathematica
%%AspectRatio: .61803
MathPictureStart
/Mabs {
Mgmatrix idtransform
Mtmatrix dtransform
} bind def
/Mabsadd { Mabs
3 -1 roll add
3 1 roll add
exch } bind def
%% Graphics
/Courier findfont 10 scalefont setfont
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Stosując opisaną procedurę przebadano 48 zdrowych osób oraz
18 osób podejrzanych o niedrożność tętnic szyjnych. Zaobserwowano subtelne
różnice

w

kształcie

rekonstruowanych

map

powrotu,

z

wyraźnym

przesunięciem elementów asymetrycznych [rys. 11 i 12].

Rys.11 Mapa powrotu dla sygnału akustycznego badania
tętnic szyjnych dla osoby zdrowej. Odpowiednio tętnica LEWA i PRAWA

Rys.12 Mapa powrotu dla sygnału akustycznego tętnic szyjnych
dla osób podejrzanych o niedrożność tętnic, widoczna asymetria rozkładu.
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Wartości wykładników LLE, badanych w całym spektrum sygnału
były wyższe dla grupy z podejrzeniem niedrożności tętnic 58. Jednak mała ilość
pomiarów nie pozwalała na opracowanie wiarygodnej statystyki dotyczącej
wartości i stosowalności odpowiednich procedur.

Rys.13 Spektrum wykładników Lyapunova dla czterech różnych badanych osób.

58

Szeliga J., Janowski M., Jackowski M., Jędrzejczyk W., Karbowski A., Osiński G., Łęgowski S.
Aplication of Nonlinear Methods In Analysis Of Bloodflow Dynamics In Human Carotid Artery.
Preliminary Results. European Society of Surgery 4th Annual Meeting., Krakow; 12, T. 57 supl. 6,
2000
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W przeprowadzonych analizach zauważono, że dużym problemem
w obliczaniu parametrów układów nieliniowych jest wpływ szumu. Co prawda
możemy stosować metody pozwalające eliminować jego wpływ, jednak ich
stosowalność w praktyce klinicznej wydaje się ograniczona. Istotnym celem
dalszych prac powinno być opracowanie skutecznej metody numerycznej
eliminującej szum z sygnałów pochodzących z układów nieliniowych bez
naruszania jego istotnych cech.
Opracowanie lepszej metody redukcji szumu, uwzględniającej
specyfikę układów nieliniowych zostało przeprowadzone na zupełnie
odmiennej dziedzinie badań sygnałów spektroskopii optycznej. Szczegółowo
procedura ta zostanie opisana w kolejnym rozdziale
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4.

Zastosowanie algorytmów nieliniowej analizy sygnałów
spektroskopii optycznej w diagnostyce medycznej oraz
medycynie molekularnej59

4.1

Analiza sygnałów podwójnego rezonansu
magnetyczno-optycznego.

Manipulacja pojedynczymi cząsteczkami w celu utworzenia nowych
leków lub umieszczenia substancji aktywnych w odpowiednich miejscach, jest
ważnym problemem z punktu widzenia terapii celowanych. Potrzebna jest
umiejętność manipulacji pojedynczymi cząsteczkami czy nawet atomami 60.
W praktyce

wykorzystujemy

w

nanotechnologii

61

takie

urządzenia
62

jak np. mikroskop sił atomowych czy też szczypczyki optyczne . Jednak aby
wspomniane technologie mogły się rozwijać i znajdować praktyczne
zastosowanie w aplikacjach medycznych konieczna jest bardzo dokładna
znajomość parametrów polaryzacyjnych atomów i cząsteczek. Technologie
manipulacji pojedynczych atomów i cząsteczek polegają na wykorzystywaniu
ich własności polaryzacyjnych63. Po umieszczeniu w zewnętrznym polu
elektrycznym, chmura elektronowa cząstki ulega niewielkiej deformacji
59

Medycyna molekularna – dziedzina medycyny skoncentrowana na terapii spersonalizowanej,
oparta na metodologii biologii molekularnej, wykorzystująca najnowsze technologie z zakresu
biotechnologii, bioinformatyki, nanotechnologii i terapii genowej.
60
Choi S, Jung G.B, Kim K.S, Lee G.J, Park H.K. Medical applications of atomic force microscopy
and Raman spectroscopy. J Nanosci Nanotechnol. 14(1):71-97, 2014
61
Lang, K.M.; Hite D. A.; Simmonds R. W.;. McDermott R;. Pappas D. P; John M. Martinis.
Conducting atomic-force microscopy for nanoscale tunnel barrier characterization. Review of
Scientific Instruments. 75 (8), 2726–2731, 2004
62
Hu Zhang and Kuo-Kang Liu, Optical tweezers for single cells, J R Soc Interface. Jul 6; 5(24), 2008
63
Maver U., Velnar T., Gaberšc M., Planinšek O., Finšgar M., Recent progressive use of atomic
force microscopy in biomedical, Applications, Trends in Analytical Chemistry 80, 96–111, 2016
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i dzięki temu możemy ją bardzo precyzyjnie przemieszczać. Wyznaczanie
bardzo dokładnych wartości polaryzowalności atomowej i cząsteczkowej staje
się więc aktualnym wyzwaniem badawczym. Wiemy, że statyczne pole
elektryczne indukuje w cząsteczce moment dipolowy:

gdzie


E



d   E ,

[16]

to zastosowane zewnętrzne pole elektryczne, natomiast  określa

polaryzowalność

cząsteczki,

którą

możemy

zapisać

w

postaci

     i  . W niejednorodnym polu elektrycznym na atom działa więc
siła, zależna od gradientu pola:

  
F  d  E .

[17]

Jeśli zastosujemy dodatkowo oscylujące z częstością  pole elektryczne
w postaci:

1
E  x, t   E0 ( x)e it ,
2

[18]

na cząstkę będzie działała siła, której uśredniona po czasie wartość może
zostać przedstawiona jako suma sił zachowawczej i dyssypacyjnej:




F  Fz  Fd

.

[19]

Siła zachowawcza, zależna od gradientu pola elektrycznego, przyjmuje wtedy
wartość:


 
1 
Fz   E0*     E0  ,
4


[20]

natomiast siłę dyssypacyjną możemy przedstawić w postaci:



1 
Fd  E 0*     E 0 .
2
42

[21]

Widzimy więc że dobierając odpowiednio parametry zewnętrznego
pola elektrycznego możemy manipulować cząstkami w zależności od naszych
potrzeb64. Kluczowa, w praktycznym wykorzystaniu tego zjawiska jest
dokładna znajomość wartości sumarycznej polaryzowalności . Aby ją zbadać
w warunkach laboratoryjnych korzystamy ze standardowej metody badania
struktur atomowych jaką jest metoda podwójnego rezonansu magnetycznooptycznego65. Sygnały podwójnego rezonansu otrzymujemy poprzez badanie
fluorescencji badanego układu w skrzyżowanym polu magnetycznym
i elektrycznych oraz wymuszanym polu elektromagnetycznym o częstości
radiowej.

Wyrażenia

opisujące

natężenie

fluorescencji

w

takich

66

doświadczeniach ma dość skomplikowaną postać :



1
S1,m0  S1,m1,k 2
 S1,m1,d 2
2

 2
 
 2
I Sf1  I o 


 S
 S1,m2,d 2
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2

  4
  4 2








[22]

W układzie pomiarowym mamy do czynienia ze sprzężeniem
zwrotnym funkcji aparaturowej badanego układu oraz samym zjawiskiem
fluorescencji optycznej.
występowanie

Analiza danych eksperymentalnych wykazała

charakterystycznych

oscylacyjnych

zachowań

w otrzymywanych sygnałach, zwłaszcza w obszarze poza maksimami
odpowiadającymi efektom rezonansowym.

64

Li A., Voronin A. , Fenley A. T. , Gilson M. K. , Evaluation of Representations and Response
Models for Polarizable Force Fields, J. Phys. Chem. B, 120 (33), 2016
65
MODR (Magnetic-Optical Double Resonance), 2017
66
Łęgowski S,. Molhem A., Osiński G., Rudecki P. Tensor polarizability of cadmium atoms in the
excited state (5s5p) 3P1, Z. Phys. D, Vol. 35 no. 2, 1995
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Rys.14. Przykład doświadczalny sygnału podwójnego rezonansu optyczno-magnetycznego.

Jest to typowa cecha występująca w badaniu sygnałów pochodzących
z

nieliniowych

układów

optycznych.

Ponieważ

badane

wartości

polaryzowalności atomowej muszą charakteryzować się dużą dokładnością
należało zredukować wszystkie efekty mogące wpływać na wartość sygnału
wyjściowego.
Hipoteza robocza mająca wyjaśnić pochodzenie i charakter tych
oscylacji została postawiona na podstawie wyników symulacji numerycznych,
które

jako

punkt

wyjścia

przyjęły

wewnętrzną
67

cechę

eksperymentalnej – funkcje aparaturową . Sygnał mierzony

aparatury
zależy

od dodatkowych czynników, które związane są bezpośrednio z emitującą
światło próbką atomów zamkniętych w komórce kwarcowej, są to m.in.:
67

Łęgowski S., Osiński G., Rudecki P., Investigations of the stark effect for cadmium atoms in the
excited state (5s5p) 3P1 for natural abundance of isotops, Europhysics Conference Abstracts ; vol.
20D, 1996
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wpływ pola magnetycznego na pracę fotopowielaczy, odchylenia od geometrii
idealnej

powodującej

powstawanie

składowych

poprzecznych

pola

magnetycznego i elektrycznego, czy też charakterystyki pracy stosowanych
urządzeń zasilających i sterujących, w szczególności zasilacza pola
magnetycznego.

Ponieważ

we

wszystkie

otrzymanych

sygnałach

eksperymentalnych występowała charakterystyczna krzywizna występująca
na całej szerokości sygnału o kształcie paraboli, przyjęto wiec założenie
o postaci funkcji aparaturowej jako funkcji kwadratowej.
W

symulacji

komputerowej

sygnałów

luminescencji

uwzględniono

następujące czynniki:
1.

Sygnał nie jest funkcją ciągłą, tylko zbiorem dyskretnym punktów
otrzymywanych w wyniku przemiatania pola magnetycznego:

I n  Tn  f n

[23]

In - wartość sygnału dla n-tego kroku przemiatania {yi},
fn - funkcja aparaturowa,
Tn - funkcja opisująca obserwowane zjawisko fizyczne zależne
od zmieniającegosię pola magnetycznego.
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2.

W ogólności możemy zapisać:

Tn  S n xn , H RF , E,  ,  ,  

[24]

,, - wartości kątów układu pomiarowego,
E – zewnętrzne pole elektryczne,
HRF – pole częstości radiowej,
xn - pole magnetyczne zmieniające się krokowo.
3.

Pole magnetyczne jest przemiatane krokowo:
xi+1 = ( xi + krok )*i

[25]

i - charakterystyka prądowa wzmacniacza,
fn – postać funkcji opisującej kształt sygnału przyjęto ogólnie jako
funkcję kwadratową:
fi = 1xn2 + 2xn + 3

[26]

1,2,3, - parametry odpowiedzialne za kształt i przesunięcie
paraboli.
Realizacje

symulacji

sygnału

fluorescencji

zaimplementowano

w środowisku Wolfram Mathematica wykorzystując opracowane własne
biblioteki obliczeniowe składowych sygnału obliczone na podstawie
macierzowej teorii Majorany68 [rys.15]. Całkowity sygnał dla naturalnej
mieszaniny izotopów badanych atomów składa się z 64 skomplikowanych
wyrażeń matematycznych, całkowita ilość linii kodu dla symulacji sygnału
znacznie przekracza wartość 5000 dlatego obliczenia prowadzono w systemie
modułowym, dodając poszczególne czynniki sygnału składowego.
68

Wilczek Frank, Majorana returns, Nature physics, 5, 2009
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Rys.15 Fragment programu symulacyjnego sygnał optyczny w doświadczeniach MODR.

Aby uwzględnić wszystkie czynniki wpływające na jakość sygnału
luminescencji opracowano metodę nieliniowej analizy sygnałów podwójnego
rezonansu optyczno- magnetycznego z jednoczesną Nieliniową Metodą
Redukcji Szumów NMRS. Obliczenia były przeprowadzane zgodnie
z procedurą przedstawioną na schemacie 2. Zastosowanie omówionej powyżej
metody prześledzimy na przykładzie sygnału MODR dla naturalnej
mieszaniny izotopów kadmu69 badając linię widmową

326,11 nm, dla

przejścia rezonansowego S0  P1.
1

3

Skład procentowy naturalnej mieszaniny atomów kadmu wynosi: 106Cd - 1.2 %,
108Cd - 0.8 %, 110Cd - 12.4 %, 111Cd - 12.7 %, 112Cd - 24.1 %, 113Cd - 12.3 %, 114Cd - 28.8 %,
116Cd - 7.5 %
69
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Wyznaczenie i dopasowanie funkcji
aparaturowej
𝑓𝑛 {𝑦𝑖 }

Korekcja sygnału i wyrugowanie
funkcji aparaturowej

Utworzenie zbioru danych
różnicowych {ri}
ri = yi`-ti

Obliczenie wartości LLE dla
zmodyfikowanego sygnału {ri}
Dodatni LLE

Ujemny LLE

NMRS

Utworzenie nowego zbioru dany
{𝑦𝑖}
{𝑟𝑖}

/patrz sch.1/

Końcowe dopasowanie
funkcji sygnału
optycznego

Sch 2. Schemat blokowy algorytmu nieliniowej analizy sygnału spektroskopii optycznej
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Analizie poddano pomiar natężenia fluorescencji dla zjawiska
podwójny

rezonansu

optyczno-magnetycznego

magnetycznym od –5 10

-4

T do +5 10

-4

przemiatanego

polem

T, zastosowaniu pola częstości

radiowej o częstości od 4.8 MHz oraz zewnętrznego pola elektrycznego
o wartości do 16 kV/cm. Sygnał został otrzymany w eksperymencie
składającym się z 20 skanów, powtórzeń przemiatania pola magnetycznego,
po 400 punktów pomiarowych na każdy skan. Czas pojedynczego pomiaru
wynosi 2s, przerwa pomiędzy pomiarami wynosi również 2s a czas przerwy
pomiędzy kolejnymi skanami wynosił 5 s. Zatem łączny czas jednego pomiaru
wynosił około 10 godzin dla otrzymania jednego sygnału. Metoda pomiaru jest
więc bardzo czasochłonna dlatego dołożono wszelkich starań aby otrzymany
wynik był jak najwyższej jakości. Otrzymany sygnał oraz kolejne kroki
analizy numerycznej zostały przedstawione na rys.16.
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postaci mapy Poincare. Wyliczenie LLE
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LLE=0.1329
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Rys.16 Procedura stosowania algorytmów NMRS w dopasowaniu funkcji
fluorescencji optycznej sygnału PRMO.

Wykładnik Lyapunowa liczymy zgodnie z wyrażeniem używając
funkcjonalnej formuły sygnału fluorescencji {yi}:



1 N  1
 ln
N yi 0  U i
 0



yi U i

0


yi0   yi  



[27]

Obliczenia wartości LLE dla sygnałów optycznych wymagało
modyfikacji

algorytmów

stosowanych

we

wcześniejszych

badaniach.

Szczególnie istotny okazał się właściwy wybór parametru zanurzenia
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(embeding dimension)70. Został on dobrany w sposób eksperymentalny
podczas analizy wszystkich analizowanych sygnałów, co jest zgodne
z metodologia analizy sygnałów nieliniowych opisywanych w licznych
pracach. Na rysunku 23 pokazano kolejne kroki iteracyjne stosowanej metody
zostało powiększone dla

nieliniowej redu

właściwego zobrazowania stosowanej metody. Należy zwrócić uwagę
na zmniejszenie wartości na osiach układu wraz z kolejnymi iteracjami oraz
zmniejszenie ilości najbliższych sąsiadów dla wybranego punktu, oznaczone
czerwoną strzałką.
Takiej procedurze podano wszystkie sygnały eksperymentalne, dla
różnych konfiguracji geometrycznej układu doświadczalnego. Analizie
poddano łącznie 143 sygnały fluorescencji uzyskując dokładność dopasowania
krzywej teoretycznej lepszą o trzy rzędy niż w przypadku sygnałów
zaszumionych mierzoną standardowym testem dopasowania 2.
Ponieważ w sygnałach eksperymentalnych występują maksima
związane z badanymi zjawiskami fizycznym, najwłaściwszym sposobem
analizy samego szumu wydają się te elementy sygnału, które znajdują się poza
tymi obszarami. Przeprowadzono serie pomiarów, przemiatając polem
magnetycznym również w zakresie gdzie nie spodziewano się zaobserwować
żadnych zjawisk rezonansowych. W przypadku sygnałów podwójnego
rezonansu przeprowadzono serię pomiarów dla zwiększonych wartości pola
magnetycznego.

Otrzymano

w

tych

pomiarach

zbiory

referencyjne

analizowanych szumów co pozwoliło na dokonanie ich analizy. Posługując się
metodologią porównywania kształtu map powrotu dla różnych rodzajów
badanych sygnałów dokonano ich analizy graficznej. Na rysunku 17

70

Osiński Grzegorz, Łęgowski Stanisław, Chaotic behavior of the fluorescent signal of the level
crossing and the double resonance effects in atomic spectroscopy, Europhysics Conference
Abstracts vol.21C , 1997
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przedstawiono wyniki takiej analizy statystycznej w której porównujemy
wyodrębnione szumy eksperymentalne z wygenerowanym „szumem białym”
o odpowiednim rozkładzie statystycznym. Szumy te zostały poddane
procedurze

NMRS

o

identycznych

wyjściowych 71.

parametrach

Analiza ta była również dobrym testem sprawdzającym poprawność obliczeń
wartości

LLE

co

pozwoliło

na

określenie

maksymalnych

błędów

występujących w obliczaniu parametrów nieliniowych dla rzeczywistych
sygnałów.
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G.Osiński, Tensorial Polarizability Measurements Of Natural Abundance Of Cadmium Atoms In
Excited State (5s5p) 3P1, Praca doktorska, UMK 2000
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Rys.17. Analiza szumu dla sygnału podwójnego rezonansu w porównaniu z analizą
szumu przypadkowego wygenerowanego numerycznie z zastosowaniem algorytmu NMRS.

Na poszczególnych rysunkach podano wartość LLE oraz cyfrę
określającą ilość zastosowanych iteracji nieliniowej redukcji szumu. Wyraźnie
widać pojawienie się wewnętrznej struktury dla badanych sygnałów
eksperymentalnych natomiast dla szumu przypadkowego wartości szumu
po kolejnych iteracjach układają się zgodnie z przypadkowym rozkładem
wzdłuż linii odpowiadających wartościom średnim dla wygenerowanego
sygnału co dla normalizacji od –1 do 1 daje wartość 0. Porównanie tych dwóch
przykładów wykazuje poprawność zastosowanej metody dla redukcji szumów
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w sygnałach eksperymentalnych. Zbiorcza wizualizacja wyników stosowania
nieliniowych algorytmów analizujących sygnały PRMO72 została pokazana
na rysunku 18.
Chaotic oscylation in level-crossing signal
in external electric field E=15.34 kV
Experimental signal

Chaotic oscilation
reduction

Chaotic oscilation
models CHOM
0

I CHOM
II CHOM
III CHOM

-1

0

1

Magnetic Field [10-4T]

Rys. 18 Wizualizacja sumarycznych sygnałów PRMO z wyodrębnionym szumem usuniętym za
pomocą algorytmu NMRS.

Dzięki opisanym powyżej metodom analizy sygnałów spektroskopii
optycznej udało się wyznaczyć wartość polaryzowalności tensorowej atomu
kadmu oraz cynku w dokładnością wielokrotnie większa niż w innych
2

badaniach. Oszacowanie wartości   1.661 0.008 kHz   kV  , z bardzo
Ten
 cm 

małym błędem pozwoli zapewne w przyszłości skonstruować lepsze

72

Łęgowski S., Osiński G., Rudecki P., Investigations of the stark effect for cadmium atoms in the
excited state (5s5p)3P1 for natural abundance of isotopes. FAMO, Toruń, UMK 1999
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urządzenia

stosowane

w

nanotechnologii

i

metodach

manipulacji

cząsteczkami.
Opisane badania były prowadzone w Zakładzie Optyki Kwantowej,
Instytutu Fizyki UMK i kontynuowane na Uniwersytecie technicznym
w Kaiserslautern w ramach projektu COCOMO 73 w latach 1998-2002.

4.2

Analiza sygnałów spektroskopii w badaniach
astrofizycznych i egzobiologii74

Metody

spektroskopii

optycznej

wykorzystywane

są

jako

podstawowe narzędzia badawcze w zdobywania informacji na temat obiektów
astronomicznych zarówno tych z naszego Układu Słonecznego jak i z dalszych
rejonów kosmosu. Szczególnie interesujące są pomiary wykonane w ramach
misji kosmicznych Galileo i Cassini. Sonda Galileo wyposażona jest w dwa
spektrometry działające w zakresie ultrafioletu75, które oprócz wielu innych
pomiarów, zebrały również dane dotyczące atmosfery Io, księżyca Jowisza.
W ramach poszukiwania ewentualnych aktywnych biologicznie struktur 76,
księżyce Jowisza brane są pod uwagę jako potencjalne miejsce badań
egzobiologii77. Podczas pobytu w laboratoriach NASA/JPL miałem możliwość
zastosowania algorytmów analizy sygnałów na danych przesłanych przez
sondy Galileo i Cassini. Laboratoria NASA/JPL są wyposażone w najlepszej
73

Korsunsky E.A., Halfmann T., Marangos J.P., K. Bergmann, Analytical study of four-wave mixing
with large atomic coherence, Eur. Phys. J. D 23, 167–180, 2003
74
Schmidt T.J. , Beegle L.W., Wilson M.G. and Wilson G.R. A Concept for the 2016 Mars
Astrobiology Field Laboratory. Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA
75
Ultraviolet Spectrometer (UVS) oraz Extreme Ultraviolet Spectrometer (EUVS)
76
Garvin J.B., Figueroa O., Naderi F.M., NASA's New Mars Exploration Program: The Trajectory of
Knowledge, Astrobiology: 439-446, 2004
77
Wdowiak T.,Perry J., Gerakines L, Agresti D., Clementt S.J. Technology Considerations Relevant
to an Exobiology Surface-Science Approach for Europa, Astrobiology, 1, 4, 2001
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klasy aparaturę badawczą spektroskopii optycznej, realizującą ważne
eksperymenty ściśle związane z realizowanymi misjami kosmicznymi:
1) Badanie

przekrojów

czynnych

(cross

zderzeń

sections)

elektronowych o energii 0-2kV i widma w zakresie 50-1200 nm dla
atomów i molekuł atmosfer planetarnych, atmosfer gwiazd

oraz

materii międzygwiezdnej (interstellar medium ISM).
2) Badanie widm emisyjnych w ultrafiolecie księżyców Jowisza
i obiektów

Herbiego-Haro,

oraz

widma

wodoru

i

tlenu

jednoatomowego i cząsteczkowego – jako istotnych elementów
zainteresowania badaniami egzobiologicznymi. Szczególnie ważne
jest potwierdzenie występowania w atmosferze tlenu atomowego
co jest charakterystyczną cechą organizmów biologicznych. Tlen
atomowy został po raz pierwszy wykryty w misjach marsjańskich
sond Viking i Mariner. Tlen atomowy różni się od tlenu
molekularnego, którym oddychamy (O2), zarówno pod względem
aktywności biologicznej jak i różnic w widmie spektralnym.
Analiza sygnałów musiała zostać dopracowana do użycia w różnych
rodzajach eksperymentów. Sygnały

pochodzące z widm emisyjnych

wymagają stosowania innego formalizmu niż widma przekrojów czynnych.
Poza tym dość trudnym problemem okazało się przetworzenie oryginalnego
sygnału w formatach MCA do postaci wielokolumnowego pliku ASCII.
Sygnał otrzymywany z interferometru ma postać modułową, skalowalną dla
różnych zakresów widma. Należało więc, przed określeniem funkcji
aparaturowej dokonać dekonwolucji oryginalnego sygnału do postaci
jednowymiarowego szeregu zależnego jedynie od parametrów określających
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energię78. Problem ten omówimy na przykładzie sygnału przekroju czynnego
O2 otrzymanego w pomiarze 7000 kanałów, w paśmie wzbudzenia 1304 Å dla
ustalonej szerokości szczeliny dyfrakcyjnej 200 mm. Pomiary były wykonane
dla szerokości połówkowej =5842.65 mÅ. (Rys 19 i Rys.20)
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Rys.19 Przykład zastosowania zmodyfikowanego algorytmu NAS dla sygnału otrzymanego
metodą spektroskopii elektronowej

Zmodyfikowane algorytmy NRS stosowano zarówno do sygnałów
pochodzących z interferometrów sond kosmicznych jak i wzorcowych widm
otrzymywanych w laboratorium NASA/JPL. Kolejny grupa analizowanych
sygnałów pochodziła z sygnałów Hubble Space Telescope (HST) i również

78

Jonin C., Liu X., Ajello J. M., James G. Abgrall K. H., High-Resolution Electron-Impact Emission
Spectrum Of H I. Cross Sections and Emission Yields 900 1200 A, The Astrophysical Journal
Supplement Series, 129:247,È266, 2000
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dotyczyła

pomiarów

przekroju

czynnego

ale

w

innej

konfiguracji
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Rys. 20 Zastosowanie NMRS dla sygnał emisyjnego OI dla linii 1304 Å. Oryginalny sygnał
(na górze) oraz po zastosowaniu algorytmu nieliniowej analizy sygnału.
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Ajello J., Osinski G., Palle P.V. PROJECT: Measurements of atomic oxygen cross section and high
resolution spectrum of Electron-Excited SO2 with application for outer planet research. NASA/JPL,
2001
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Jako funkcję aparaturową zastosowano w tym przypadku model
parametryczny, zredukowanej funkcji rozkładu składowych sygnału (rów.22)
z uwzględnieniem

poprawek

dla

geometrii

układu

pomiarowego.

Podstawowym problemem zaobserwowanym w trakcie działania algorytmów
NMRS były przesunięcia wartości lokalnych maksimów natężenia sygnału.
Efekt ten wynikał z niewłaściwego doboru kroku iteracyjnego w procedurze
rekonstrukcji mapy Poincare. Efekt udało się zminimalizować stosując
większą ilość kroków iteracyjnych oraz zwiększając dokładność promienia
sąsiedztwa  (sch.1).
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Rys. 21 Przykład zastosowania algorytmu NMRS dla laboratoryjnego sygnału wzorcowego oraz
sygnału pochodzącego z sondy kosmicznej Cassini.

Z całego zakresu widma należało wyodrębnić linię odpowiadającą
za stan rotacyjny w cząsteczce CO2 w wyznaczonym zakresie 1505-1535 Å.
Dla dokładnego zbadania profilu linii widmowej użyto kolejnego modelu
parametrycznego,

ale

już

dostosowanego

do

właściwego

zjawiska

80

emisyjnego :
1
c0 (1  )
x  c6  c c e k ( x 1) x  c c e k ( x 1) x  c c e k ( x 1) x  c c e k ( x 1) x  c ln( x )
I  c5 
1 8
2 8
3 8
4 8
7
2
x
x
[28]

Procedura

końcowego

dopasowania

została

wykonana

w środowisku Wolfram Mathematica. NMRS oraz końcowe dopasowanie
funkcji aparaturowej zostało przeprowadzone dla warunków początkowych
określonych we wcześniejszych pracach teoretycznych i eksperymentalnych

80

Ajello J., Prahlad V. and Osinski G., UV Spectroscopy by Electron Impact for Planetary
Astronomy and Astrophysics Current Devel. At. Mol. Chem. Physics 143, 2002
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dotyczących zagadnienia pomiaru widm UV 81. Wyniki końcowe pracy zostały
przedstawione na Rys.2282.
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Rys.22 Procedura zastosowanie algorytmów nieliniowej analizy sygnałów spektroskopii optycznej
dla fragmentu linii widmowej CO2. Mapa powrotu dla zrekonstruowane sygnału zakłócającego
w kolumnie prawej od dołu. Dopasowanie końcowe w lewym dolnym rogu.
81

Ajello, J.M. and Shemansky, D.E. A reexamination of important N2 cross sections by electron
impact with application to the dayglow: The Lyman-Birge-Hopfield Band System and N I (119.99
nm). Journal of Geophysical Research 90, 1985
82
Ajello J., Prahlad V. and Osinski G., UV Spectroscopy by Electron Impact for Planetary
Astronomy and Astrophysics Current Devel. At. Mol. Chem. Physics 143, 2002

61

1,0

Wszystkie opisane badania zostały wykonane w laboratoriach
NASA/JPL w Pasadenie w zespole roboczym Space and Planetary Sciences
kierowanym przez prof. J. Ajello w ramach projektu finansowanego przez
NRC „Measurements of atomic oxygen cross section and high resolution
spectrum of Electron-Excited SO2 with application for outer planet research”.
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5.

Badania sygnałów w psychologii eksperymentalnej

Zagadnienia

subiektywnego

odczuwania

upływu

czasu

przez

człowieka są ważnym tematem badawczym współczesnej psychologii
eksperymentalnej. Doskonale wiemy, iż nasze subiektywne odczuwanie
wrażeń dynamicznych zależy od wielu czynników. Popularne sformułowania
używane w życiu codziennym: „dłuży nam się czas oczekiwania”
lub „błyskawicznie minęły piękne chwile” wyraźnie pokazuje, że odczuwanie
zjawisk dynamicznych zależy od bardzo wielu czynników. Jednak upływ
czasu mierzony przez zegary zewnętrzne jest już wartością obiektywną83.
Mimo naszych subiektywnych wyobrażeń niezależne pomiary wykazują często
zupełnie inne wartości. Jedną z hipotez, która pozwala wyjaśnić wiele
problemów związanych z

percepcją czasu jest mechanizm

„zegara

84

wewnętrznego” . To hipotetyczny mechanizm neuronalny, który kształtuje
ramy

przebiegu

procesów

poznawczych

człowieka

i

ma

wpływ

na kształtowanie się naszych, ludzkich odczuć w odniesieniu do zjawisk
dynamicznych. Jest on odpowiedzialny za nieciągłości struktury czasowej
poznania i stanowi podstawę różnych funkcji mentalnych takich jak
rozumienie mowy, procesy percepcyjne, pamięciowe oraz planowanie
i wykonywanie ruchów. Nasz „zegar wewnętrzny” odmierza czas w odmienny
sposób niż zewnętrzne mechanizmy zegarowe. Jego praca silnie zależy od płci,
wieku czy też aktualnego komponentu emocjonalnego. Własności naszego
„zegara wewnętrznego” mają również wpływ na ludzki mechanizm czasowego

83

· Szeląg E., Szymaszek A., Osinski G. · Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowym rytmie?
Rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu. w książce „Życie na czas. Perspektywy
badawcze postrzegania czasu”, PWN, 2010
84
W literaturze często spotyka się angielskie określenia tego pojęcia w postaci: internal clock,
timekeeper, neural pacemaker.
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przetwarzania informacji (Temporal Information Processing – TIP)85.
W ten sposób wkraczamy więc na niezwykle interesujące pole badawcze, które
jest ściśle związane z pojęciem inteligencji. Neuronalne podłoże procesów
przetwarzania informacji ma decydujący wpływ na ludzką inteligencję 86.
Co prawda nie opracowano jeszcze jednej, powszechnie akceptowalnej
definicji inteligencji, jednak jeśli potraktujemy inteligencję jako dynamiczny
system przetwarzania informacji o dużej ilości wzajemnych powiązań,
to możemy stwierdzić iż badania TIP mogą być bardzo użytecznym
narzędziem eksperymentalnym.87.
Aktywność „zegara wewnętrznego” obejmuje dość szeroki zakres
czasowy od

kilkudziesięciu milisekund do kilku sekund, które kontrolują

procesy odpowiedzialne np. za sekwencyjne ruchy rąk i artykulacje
wypowiedzi słownych. Czasowa struktura takich prostych czynności
motorycznych jest niezależna od zewnętrznych stymulacji i umożliwia badanie
dynamiki motorycznej w bardzo szerokim zakresie. Standardowo, w badaniach
psychologii eksperymentalnej, stosowany jest w tym wypadku schemat
badawczy polegający na dokładnym pomiarze czasu naciskania palcem
różnych wskaźników – finger tapping lub tapping. Dokładne badanie wartości
tappingu, w różnych eksperymentach odbywa się dzięki zastosowaniu
odpowiedniego skonfigurowanego systemu komputerowego sprzężonego
z aktywnym torem detekcyjnym88. Dokładne opisy badań z zastosowaniem
różnych

konfiguracji

eksperymentalnych

85

zostały

opisane

w

pracach

Drake C, Jones M.R, Baruch C., The development of rhythmic attending in auditory sequences:
attunement, referent period, focal attending. Cognition. 15;77(3):251-88, 2000
86
Osiński G. Trashumanizm. Retiarius contra Secutor, Toruń 2018
87
Szeląg E., Skolimowska J. Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in
temporal information processing. Restorative Neurology and Neuroscience, 30(5), 419-343, 2012
88
Dreszer J., Szeląg E., Osinski G., Dariusz G., General intelligence and temporal control of motor
tasks, Article in Acta neurobiologiae experimentalis 67(3):322, 2007

64

przeglądowych89, nas jednak będzie interesowała jedynie nieliniowa metoda
analizy sygnałów otrzymanych w wyniku eksperymentu.
Najważniejszym problemem w analizie sygnałów tappingu jest brak
możliwości zastosowania jakiekolwiek modelu matematycznego opisującego
proces

aktywności

opisywałem

psychomotorycznej.

zastosowanie

algorytmów

W

poprzednich

nieliniowych

w

rozdziałach
odniesieniu

do sygnałów, które posiadały modele matematyczne. Zarówno sygnał EKG jak
i sygnały fluorescencji w badaniach spektroskopii optycznej posiadały swój
model teoretyczny, który można było zastosować w analizie danych
eksperymentalnych. W przypadku tappingu nie potrafimy jeszcze opisać
w języku neurodynamiki procesów neuronalnych posiadających swoją
reprezentację

motoryczną.

Dlatego

należy

zastosować

inne

rodzaje

algorytmów numerycznych, które pozwolą na właściwa analizę sygnałów.
Już wstępna

analiza

sygnałów

tappingu

wykazała

wyraźne

cechy

charakterystyczne dla układów nieliniowych (rys.30). Schemat pomiarowy
zakładał osobne badanie dla ręki prawej i ręki lewej, zarówno w tempie
personalnym jak i wymuszonym (np. presją czasu). Badane są różne parametry
tappingu:

odstępy pomiędzy naciśnięciami (Inter Response Interval IRI)

lub interwały pomiędzy kolejnymi zaburzeniami dystraktora (Inter Stimuls
Interval – ISI)90.

89

Szeląg E., Dreszer J. Osiński G., Dynamical properties of repetitive finger movements and
intelligence level estimation, Conference Paper, Conference: ESCOP 2011, San Sebastian, 2011
90
Dreszer J., Szelag E., Osiński G., Dynamical properties of 'internal clock' as a neural basis of
individual differences in the level of intelligence, Acta biologiae experimentalis 69(3):367, 2009
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Rys. 23 Przykład dwóch sygnałów tappingu otrzymanych w badaniach eksperymentalnych

Analizie poddano wyniki badań 50 uczniów (w tym 20 dziewcząt) klas
licealnych o inteligencji wysokiej oraz 50 uczniów (w tym 25 dziewcząt)
o inteligencji przeciętnej. Wszystkie osoby badane były praworęczne,
nieobjęte formalną edukacją muzyczną, nie przyjmowały leków mogących
wpływać na OUN oraz nie stwierdzono u nich dysfunkcji neurologicznych.
Każde badanie składało się z 400 kolejnych naciśnięć zarówno w tempie
personalnym jak i wymuszonym tempie maksymalnym91. Wszystkie sygnały
poddano następującej analizie:
1.

Procedury rekonstrukcji mapy Poincare (RMP)

91

Dreszer J., Szeląg E., Osiński G., Górski D., Motor timing and high level of mental ability,
Conference Paper, Intersubjectivity And Social Neuroscience: From Mind And Action To Society,
Toruń, September 2007
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2.

Obliczeniom z użyciem algorytmu NMRS z normalizacją
parametryczną Average Time Value (ATV).

3.

Określenie wartości FD z użyciem algorytmu Higuchiego

4.

Analizie obrazu RMP w celu identyfikacji „studni atraktorowych”
z użyciem algorytmu Kernel Density Estimation (KDE)

5.

Wizualizacja mapy gęstości własności TIP.

Istotną różnica, w stosunku do wcześniej opisywanych metod, jest
zastosowanie innego algorytmu obliczającego wymiar fraktalny. Ponieważ nie
znamy

teoretycznego

modelu

analizowanego

zjawiska

nie

możemy

uwzględnić w NMRS bezpośrednich poprawek wartości sygnału na podstawie
dopasowania funkcji teoretycznej. Dlatego wymiar fraktalny obliczamy
bezpośrednio z wartości szeregu czasowego o dużej ilości fluktuacji, który po
raz

pierwszy

został

zaproponowany

przez

Tomoyuki

Higuchiego

92

z Uniwerytetu w Tokio . Algorytm Higuchiego został zaadoptowany
do analizy pomiarów tappingu zgodnie z procedurą:
1.

Dla zbioru danych w postaci szeregu czasowego: x(1), x(2),…x(N)
konstruujemy k nowych szeregów czasowych określonych przez:

{ ( ) (

) (

gdzie m=1,2…k.

2.

Wartość

k

obliczamy

jako

)

(

[

] )},

[29]
średnią

odległość

pomiędzy

poszczególnymi punktami pomiarowymi. Dla każdego, nowego
szeregu czasowego obliczamy wartość długości topologicznej Lm(k):

92

Higuchi T., Approach to an Irregular Time Series on the Basis of the Fractal Theory, Physica D
31, 1988
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( )

∑

[

]

| (

)
[

(

(

]

) |(

)

,

[30]

gdzie N to długość sekwencji danych x z współczynnikiem
normalizacyjnym. Średnią długość obliczono dla wszystkich serii
czasowych o takim samym opóźnieniu k.

3.

Procedurę tą powtórzono dla każdego k od 1 do kmax i obliczamy
sumę:

( )

∑

( ),

[31]

Całkowita średnia długość L jest proporcjonalna do kD, gdzie D jest
wymiarem fraktalnym.
Ważnym parametrem dla obliczenia wartości FD-higutchi jest kmax, który
trzeba oszacować na podstawie dostępnych danych eksperymentalnych.
Konkretną wartość używaną w obliczeniach numerycznych wyznaczono
na podstawie funkcji rozkładu symulowanego procesu nieliniowego (rys.24).
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Rys.24 Model doboru wartości granicznych kmax używanych w algorytmie obliczeniowym LLE
(Higuchi modified model)
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Zupełnie nowy algorytm należało zaimplementować w metodzie
NMRS w celu obliczenia gęstości studni atraktorowych. Koncepcja
matematyczna tego algorytmu używa metody Kernel Density Algorithm
KDA93. Dla każdych dwóch kolejnych szeregów czasowych X(ti) oraz X(ti+)
ze

zrekonstruowanej

RMP

przeprowadzamy

obliczenie

rozkładu

prawdopodobieństwa dla zadanej wartości  oraz średniej wartości xk, które
określają wszystkie możliwe baseny atrakcji – studnie atraktorowe94.
Na ich podstawie definiujemy funkcję gęstości zgodnie z formułą:
f ( x) 



n

1

 exp 
2 n

x   k 2 
2



k 1

2

Gęstość rozkładu normalnego o średniej

1 n

N ( x  k , 2 )
 n
k 1




[32]

i odchyleniu standardowym

 uzyskujemy poprzez skalowanie rozkładu normalnego w jednostkach:
N x  ,  2  

1



x

N
0,1  ,




[33]

gdzie definiujemy jądro rozkładu Gaussa K jako studnię atraktorową:
f h ( x) 

gdzie

K h ( x) 

1 n
 K h x   k  ,
n k 1

1  x.
K 
h h

[34]

Metoda wyznaczania studni atraktorowych została zastosowana
w celu opisania różnic indywidualnych jako psychometrycznej cechy mogącej
93

Cao Y., H, He H., Man H., SOMKE: Kernel Density Estimation Over Data Streams by Sequences of
Self-Organizing Maps, IEEE Transaction on Neural Networks and Learning System, 23:8, 2012
94
Qiang Jiang, Jian Xiao, Gao Zheng, W. W. Zhou, W. G. Wang, Power system chaos prediction
model based on FLS-SVM via reconstructed phase space, Information and Control, 40(2), 2011
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pomóc w szacowaniu w szacowaniu poziomu inteligencji. Ważną cechą takich
struktur jest ich stabilność. Atraktory mogą składać się z szeregu takich studni.
Jednak globalna obserwowana dynamika wyjściowa jest zwykle kształtowana
przez jedną z nich, podczas kiedy reszta pozostaje w ukryciu (tzw. studnie
latentne). Diametralne zmiany w dynamice mogą uaktywnić uśpioną dotąd
studnię, która przejmie kontrolę nad zachowaniem całego systemu.

Personalna prawa

0,50

Maksymalne prawa

0,3

0,45

T=0.1233 s

t=0.2443
0,40
0,35

0,2

0,30
0,25
0,20
0,1

0,15
0,10
0,05
0,0

0,00
0,00

0,50
0,45

0,0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,1

0,2

0,3

0,50

Maksymalne lewa

0,3

personalny lewa

t=0.1341 s

t=0.2412 s

0,40
0,35

0,2
0,30
0,25
0,20

0,1

0,15
0,10
0,05
0,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,0

0,50

0,0

0,1

0,2

Rys.25 Wyniki analizy nieliniowej sygnałów tappingu dla tempa personalnego
i maksymalnego analizujące wartość średniego czasu reakcji. Czerwone elipsy
określają główne studnię atrakcji metodą KDA.
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0,3

W wyniku analizy otrzymano rezultaty pozwalające zidentyfikować
różne parametry neurodynamiczne. Na rys.25 widzimy wyniki analizy, które
wykazują nie tylko zasadnicze różnice pomiędzy wartościami czasów reakcji
ale również strukturę dynamiczną badanego procesu. Rozmycia kształtów
interpretujemy jako większą podatność na zakłócenia zewnętrzne oraz
możliwość zachowań czasowych w większej skali. Aby zrozumieć związek
pomiędzy dynamiką TIP a różnicami indywidualnymi w inteligencji,
w strukturze atraktorowej należy wyznaczyć wartości tempa naciśnięć, które
spełniają definicję studni atraktorowych (rys.26-29).

Rys.26 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu
dla grupy o przeciętnej inteligencji i ręki prawej T1
= 392 ms, T2 = 1140 ms, T3 = 1890 ms

Rys. 27 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu dla
grupy o przeciętnej inteligencji i ręki lewej T1 = 408
ms, T2 = 1018 ms, T3 = 2036 ms
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Rys. 28 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu
dla grupy o wysokiej inteligencji ręki prawej T1 =
217 ms, T2 = 353 ms, T3 = 441 ms, T4 = 558 ms,
T5 = 678 ms, T6 = 769 ms, T7 = 902 ms

Rys. 29 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu dla
grupy o przeciętnej inteligencji i ręki lewej T1 = 273
ms,T2 = 397 ms, T3 = 578 ms, T4 = 738 ms, T5 = 901
ms

Zidentyfikowanie położenia, liczby i oszacowanie kształtu studni jest
realizowane w module algorytmu KDA. Dynamika TIP składa się z atraktora
w kształcie szeregu współistniejących studni. Każda studnia posiada
charakterystyczny obszar „przyciągania”, czyli tzw. dorzecze „przyciągania”.
Jest on określony za pomocą zbioru warunków początkowych, w przypadku
których po upływie pewnego czasu, stan układu znajdzie się w określonej
studni atraktorowej95. Istotną cechą dla kształtowanej przez atraktor dynamiki
jest szerokość tego dorzecza, które możemy oszacować w procesie analizy
obrazu. Dla badania czasowej segmentacji zachowania studnie atraktorowe
odpowiadają wartościom czasu najlepiej charakteryzującym badanych układ
dynamiczny, zgodnie z przyjętymi założeniami określają one dynamikę sieci
neuronalnej (np. T1, T2, T3 etc).

95

Szelag E., Dreszer J., Lewandowska M., Mędygrał J., Osinski G., Szymaszek A., Time and
cognition from the aging brain perspective: Individual differences, in book: Personality from
biological, cognitive, and social perspective., New York: Eliot Werner Publications, 2010
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Głębokość studni

obrazuje jej stabilność, czyli odporność

zachowania na dystrakcję. Niestety nie dysponujemy obecnie modelem
topologicznym umożliwiającym dokładne oszacowanie parametru głębokości
studni w sposób ścisły. Możemy jednak, stosując odwrotne przekształcenie
Poincare,

wyznaczyć lokalne wartości gęstości parametrycznej. Nie jest

to wielkość określająca głębokość studni w sposób ścisły, ale pozwala
oszacować metodą obliczeń numerycznych parametr potencjału gęstości K h(x)
(rów 34), który możemy interpretować jako głębokość (rys.30).

Rys.30
Przykładowe
wyniki
atraktorowych (dane z rys. 27)

numerycznego

szacowanie

głębokości

studni

Wartość głębokości określa siłę „przyciągania” studni, która
kształtuje odporność układu na dystrakcję. Głęboka studnia atraktorowa tak
bardzo wpływa na zachowanie, że jedynie bardzo silne zaburzenie jest
w stanie zaburzyć dynamikę układu. Płytkie obszary atrakcji są bardzo podatne
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na czynniki zewnętrzne a nawet zakłócenia wewnętrzne o niskich amplitudach.
Dlatego bardzo ważne jest określenie parametru opisującego baseny atrakcji.
Oprócz głębokości istotne są również wzajemne relacje między
poszczególnymi studniami oraz ich liczba. Bliskie położenie dwóch lub kilku
studni pozwala układowi znaleźć nowe położenie równowagi dynamicznej
i wytworzyć nowy stabilny wzorzec zachowania, znaczna liczba studni
pozwala z kolei na elastyczniejsze konfiguracje dynamiczne. Niestety w tym
przypadku,

wzorzec

wykonania

chociaż

bardziej

stabilny

staje

się
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nieprzewidywalny . Dlatego kolejnym krokiem analizy było skonstruowanie
mapy Poincare w postaci trójwymiarowej powierzchni 97 (rys.31 i 32).

Rys. 31 Głębokość i wzajemne położenie studni na mapie Poincare w trzech wymiarach dla grupy
o przeciętnej inteligencji.

Taka wizualizacja pozwala zidentyfikować cały krajobraz studni
atraktorowych i w sposób przybliżony określić globalną dynamikę układu.
Metodologia wyznaczania numerycznego wartości w macierzy 3D (gridding

96

Mazur R., Tyburski W., Osiński G. Chaos w głowie. Mózg i życie, Aspektspress, 2011
Hartley R., Schaffalitzk F., PowerFactorization : 3D reconstruction with missing or uncertain
data, Australia-Japan Advanced Workshop on Computer Vison, 2003
97
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matrix) nie odnosi się jednak do rzeczywistych wielkości mierzonego sygnału
ale ich topologicznej reprezentacji wyznaczonej w algorytmie numerycznym
rekonstrukcji mapy Poincare. Metoda ta jest obecnie używana przez autora
w pracach związanych z wizualizacją informacji98.

Rys. 32 Głębokość i wzajemne położenie studni na mapie Poincare w trzech wymiarach dla grupy
o wysokiej inteligencji.

Wizualizacja w postaci map gęstości (density plot)99 umożliwia
natomiast

określenie

wizualizacyjna

została

zasięgu

studni

przeprowadzona

atraktorowej.
dla

Rekonstrukcja

parametrów

rozkładu

prawdopodobieństwa określonych w funkcji rozkładu (równanie 32)
i zastosowaniu metod koloryzacji z dobraną wartością współczynnika
odległości topologicznej. Odpowiedni dobór palety barw jest istotny dla
interpretacji wyników. Podobny problem autor realizował również w analizach

98

Osińska V., Jóźwik A., Osiński G. Mapping Evaluation for Semantic Browsing, FEDCISS Łódź 2015
Burykin A., Costa M., Citi L., Goldberger A., Dynamical density delay maps: Simple, new method
for visualising the behaviour of complex systems, BMC Medical Informatics and Decision Making,
14(1):6, 2014
99
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dotyczących naukometrii100. Obrazy finalnej analizy zostały przedstawione
na rys.33 i 34.

Rys.33 Mapa gęstości krajobrazu Poincare. Na powiększonym fragmencie wyraźnie widać
strukturę fraktalną „mini” studni atraktorowych kształtujących zachowanie bifurkacyjne w
badanym sygnale TIP. Wizualizacja wyników dla grupy o przeciętnej inteligencji.

Różnice pomiędzy obrazami są dobrze widoczne, interpretacja
końcowych wyników jest jednak zależna od przyjętego paradygmatu
badawczego. Nie wszystkie własności neurodynamiczne mające wpływ
na percepcje czasu mogą być określone w wyniku jednego rodzaju
eksperymentu. W badaniach dotyczących funkcjonowania ludzkiego umysłu
konieczne jest podejście ogólne - wykorzystujące różne techniki badawcze
i analityczne.

100

Osinska V., Osinski G., Tomaszewski W., Modelling of scientific Collaboration based on
Graphical Analysis, 15 ICSI Istambul 2015
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Rys.34 Mapa gęstości krajobrazu Poincare. Na powiększonym fragmencie wyraźnie widać
strukturę fraktalną „mini” studni atraktorowych kształtujących zachowanie bifurkacyjne
w badanym sygnale TIP. Wizualizacja wyników dla grupy o wysokiej inteligencji.

Wszystkie opisane w rozdziale analizy zostały wykonane we współpracy
z grupą prof. dr hab. Elżbietą Szeląg z Instytutu Biologii Doświadczalnej
PAN.
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6.

Spirografia mózgowa

Problemy

diagnostyczne

w

monitorowaniu

chorych

z

udarem

niedokrwiennym mózgu spowodowały poszukiwanie zarówno nowych metod
wspomagania

diagnostycznego

jak

i

wykorzystania

technologii

komputerowych w już istniejących systemach monitoringu klinicznego.
Śmiertelność w przypadku udarów niedokrwiennych mózgu jest bardzo
wysoka101 a niepełnosprawność poudarowa jest większa niż 50% nawet
w krajach

o

bardzo

dobrze

rozwiniętej

infrastrukturze

medycznej.

Chorzy często wykazują poważne zaburzenia świadomości więc kontakt
z nimi jest bardzo utrudniony. Przeprowadzenie wywiadu klinicznego często
jest w ogóle niemożliwe, lekarz wiec nie posiada istotnych informacji o stanie
chorego. Badania laboratoryjne i neuroobrazowanie nie zawsze pozwalają
na zdobycie istotnych informacji. Dlatego pilną potrzebą stało się opracowanie
nowego narzędzia diagnostycznego wspomagającego diagnostykę pacjentów
z udarem mózgu102.

101

Dane WHO z 2012 r. stwierdzają, że udary mózgu były drugą, zaraz po chorobie
niedokrwiennej serca, najczęstszą przyczyną wszystkich zgonów na świecie (11,9%). Śmiertelność
po udarze w Europie Zachodniej wynosi od 18 do 25 proc lecz w Polsce wynosi aż 40 proc.
102
Świerkocka-Miastkowska M., Osiński G.: Nonlinear analysis of dynamic changes in brain
spirography. Results in patients with ischemic stroke. Clinical. Neurophysiology, 118, 12, 2822,
2007
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generator
Rys.35 Lokalizacja generatora rytmu oddechowego w układzie prekompleksu Bötzingera
[Agnieszka Osińska za zgodą autora]

Obserwacje kliniczne dokonywane u chorych z udarami mózgu,
wykazywały jednoznacznie, że twór siatkowaty (reticular formation), struktura
neuronalna w pniu mózgu, oddziałuje regulująco na równowagę mózgowia
oraz układów pozamózgowych. W pniu mózgu znajdują się również zespoły
neuronów zwane prekompleksem Bötzingera, (ang. pre-Bötzinger complex)
odpowiedzialne

za

generowanie

rytmu

oddechowego.

Podobnie

jak

w przypadku rytmu serca węzeł zatokowy jest swoistym generatorem rytmu
(patrz rozdział 2), tak w przypadku oddechu podobną rolę pełni prekompleks
Botzingera103(rysunek 35). W pniu mózgu znajdują się również regulatory
103

Mikolajewska E., Mikolajewski D., Role Of Brainstem Within Human Body Systems Computational Approach, Journal of Health Sciences; (2) 1, 2012
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podstawowych aktywności fizjologicznych człowieka takich jak tętno,
ciśnienie tętnicze i temperatura ciała. Zatem wzajemnie sprzężenie pomiędzy
rytmami fizjologicznymi może być istotnym elementem diagnostyki stanu
zdrowia.

Rys. 36 Lokalizacja prekompleksu Botzingera w głębokich strukturach
mózgowia (czerwona elipsa)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_brainstem_inner_ear.svg CC 3.0

Możliwości diagnostyczne, pozwalające badać własności naturalnych
rytmów oddechowych są jednak ograniczone ze względu na ich położenie
lokalizacyjne. Nie ma właściwie metod diagnostycznych pozwalających
bezpośrednio badać te struktury, a metody neuroobrazowania są ograniczone
ze względu na liczne artefakty powstające w wyniku rozpraszania
w strukturach kostnych w tym miejscu (rys.36).
Rytm oddechowy uruchamia cała kaskadę aktywności, począwszy
od układu

mięśniowego

klatki

piersiowej,

80

poprzez

elementy

dróg

oddechowych. W czasie naturalnego procesu oddychania aktywne są zarówno
mechanoreceptory jak i chemoreceptory umieszczone w różnych częściach
ciała. Modulacja pierwotnego rytmu oddechowego zależy więc od wielu
czynników a jednym z najważniejszych jest układ limbiczny w mózgu, który
odpowiedzialny jest za odczucia emocjonalne. Dlatego badanie naturalnych
rytmów oddechowych jest bardzo trudne, gdyż wymaga uwzględnienia wielu
różnych czynników104. Rytm oddechowy zmienia się zarówno w czasie
wysiłku fizycznego jak i w różnych stanach emocjonalnych. Jest on więc
z technicznego punktu widzenia niezwykle trudny w analizie numerycznej
i tylko kilka ośrodków na świecie zajmuje się jego analizą dynamiczną105.
Jednak zawsze

jego

podstawowym

komponentem jest rytm

pierwotny, generowany w układzie prekompleksu Botzingera. Dlatego badania
rytmu oddechowego powinny pozwolić na określenie wielu parametrów
klinicznych związanych bezpośrednio z wydolnością CUN. Ponieważ
najważniejszy komponent zaburzający naturalny rytm oddechowy, pochodzi
od zachowań motorycznych i aktywności korowej, wydawało się naturalne,
że najlepszym sposobem zastosowania pierwszych prób eksperymentalnych
w praktyce

klinicznej

będą

chorzy

na

udar

niedokrwienny

mózgu

z występującymi zaburzeniami świadomości. Chorzy tacy z racji swojego
schorzenia przejawiają minimalną aktywność motoryczną oraz korową.

104

Heck Detlef H., McAfee S. , Liu Y. , Babajani-Feremi A., Breathing as a Fundamental Rhythm of
Brain Function, Front. Neural Circuits, 2017
105
Norris B.J., Weaver A.L., Morris L.G., A Central Pattern Generator Producing Alternative
Outputs: Temporal Pattern of Premotor Activity, J.Neurphysiol, 96 (1), 2006
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6.1

Aparatura pomiarowa

Nowatorskie rozwiązanie pozwalające na odpowiedni pomiar
rytmów fizjologicznych człowieka, nazwane Fraktalną Spirografią Mózgową
FSM106, zostało opracowane w grupie prof. dr hab. Mariana Mazura z CM
UMK w Toruniu we współpracy z inż. Andrzejem Ogonowskim z Centrum
Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdański. Zadaniem autora
niniejszego

opracowania

było

stworzenie

kompleksu

algorytmów

numerycznych pozwalających na analizę sygnału FSM zarówno w czasie
rzeczywistym jak ich późniejsze zastosowanie w diagnostyce medycznej.
Aparatura była testowana w wielu ośrodkach klinicznych i zastosowana,
oprócz

monitorowania

ostrej

fazy

udaru

niedokrwiennego

mózgu,

w diagnostyce wielu różnych chorób.
Schematyczna koncepcja systemu pomiarowego FSM została
przedstawiona na rysunku 37, z założenia system miał służyć do diagnostyki
całościowego systemu homeostazy jednak w niniejszym opracowaniu opiszę
jedynie moduł związany z analizą rytmów oddechowych oraz ich koincydencją
z pomiarami rytmu serca.

106

Osinski G., Mazur R., Ogonowski A., Mikolaiczik G., Fraktalna spirografia mózgowa w
monitorowaniu ostrej fazy udaru mózgu, w R.Mazur, G.Osinski, M.Klimarczyk, Neurologia
kliniczna w praktyce, 2016
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Rys. 37 Schemat koncepcji aparatury FSM stosowanym w analizie rytmu oddechowego.

Standardy postępowania w stosowaniu algorytmów nieliniowych
w analizie

sygnałów

FSM

zostały

wyznaczone

wcześniejszym

doświadczeniem autora. Oprócz rekonstrukcji mapy Poincare, jako parametry
podstawowe analizy wybrano:

wartość wymiaru fraktalnego (Fractal

Dimension FD), wartość wykładnika Lyapunova (LE) oraz wartość
współczynnika
znormalizowana

Entropi
metoda

Sinaya

(SE)107.

wizualizacji

Wybór

umożliwiła

parametrów
szybkie

oraz

porównanie

dynamiki rytmu oddechowego ze znanymi wzorcami klasycznych rytmów
fizjologicznych i patologicznych zebranych przez nasz zespół w ciągu
ostatnich 15 lat. Ponieważ obecnie dysponujemy już dużym zbiorem sygnałów
rytmów oddechowych ważnym elementem dalszej pracy jest odpowiednia
klasyfikacja istniejących wizualizacji z punktu widzenia zaburzeń klinicznych.

107

Algorytm obliczeniowy SE zostanie zastosowany w analizie stanów lękowych sygnałów
opisanych szczegółowo w rozdziale 6.6

83

Pozwoli to w przyszłości na stworzenie systemu „wczesnego ostrzegania”
na podstawie antycypowanych zmian analizowanego sygnału.

Normalizacja sygnału FSM w do
wartości ciśnienia dynamicznego

NMRS
/patrz sch.1/

Wyznaczenie wartości FD metodą
Higuchiego

Rekonstrukcja atraktora w postaci mapy
Poincare oraz wyznaczenie wartości kmax
ki<kmax
ki>kmax

Nowa wartość

Finalna wartość FD
oraz wizualizacja RMP

Lm i (k )

Sch 3. Schemat blokowy algorytmu nieliniowej analizy sygnału FSM
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Każdy

pomiar

diagnostyczny

został

poddany

analizie

zgodnie

z algorytmem (Sch. 3), ponieważ standardem klinicznym jest wykonywanie
przynajmniej trzech pomiarów w ciągu doby a

średni czas hospitalizacji

przekracza 14 dni w wyniku badań klinicznych zgromadzono bazę danych
pomiarów

klinicznych

o

liczbie

rekordów

przekraczającej

5000.

Z medycznego punktu widzenia w celu wykonania analiz statystycznych
podzielono chorych na różne grupy kliniczne, jednak dominującym podziałem
pierwotnym było porównywanie sygnałów z grupy kontrolnej oraz grupy
chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
6.2

Dynamika naturalnych sieci neuronalnych - Symulacje
aktywności komórek Pre-Botzinger rytm oddechowy

Oprócz

analizy

danych

eksperymentalnych,

podobnie

jak w przypadku analizy zmienności rytmu serca, wykonano symulacje
numeryczne

generowania

sygnałów pierwotnego

rytmu

z zastosowaniem modelu sztucznych sieci neuronalnych SSN
numeryczny

oscylacji

neuronalnych

w

prekompleksie

oddechowego
108

. Algorytm
Botzingera

wykorzystują model dynamicznych zaproponowany przez R.T. Butera z NIH
w Bethseda, Maryland109. Praktyczna implementacja modelu numerycznego
została opracowana we współpracy z grupą prof. W. Ducha z Katedry
Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, na platformie .NET Framework
z wykorzystaniem Visual Basic .NET110.
108

Osiński G., Świerkocka-Miastkowska M., Dobosz K.: Numerical simulations of respiratory
rhythms and brain spirography signals of the heavy comatose ischemic patients. Coma and
consciousness. Clinical, Societal and Ethical Implications, Berlin 2009
109
Butera R.T, Rinzel J, Smith J.C, Models of Respiratory Rjytm Generation in the Pre-Botzinger
Complex. Complex 1-3, Journal Nerophysiology 86:59-74, 2001
110
Dobosz K., Osiński G., Duch W.: Computational model of brain--stem functions. Neuromath.
Workshop, Rome 2007
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Model opisany jest układem równań różniczkowych, pozwalającym
wyznaczyć

wyjściową

wartość

potencjału

membranowego

zespołu

neuronalnego:

dVm
  I NaP  I Na  I K  I L ( K )  I tonic( e )
dt
dn (n (Vm )  n)

dt
 n (Vm )

C

[35]

dn h (Vm )  h

dt
 n (Vm )
Gdzie poszczególne składowe prądów jonowych zostały oszacowane zgodnie
z badaniami eksperymentalnymi111:

I Na  g Na m3 (Vm )(1  n)(Vm  E Na )
I K  g K n 4 (Vm  E k )

[36]

I NaP h  g NaP m (V )h(V  E Na )
Dla parametrów początkowych określonych przez C=21 pF, gNa= 28 nS,
gK=11.2 nS, gNaP=2.4 nS, gKx=2.6 nS oraz ENa=50mV, EK=-85 mV n=-4mV,

p=-6mV, gtonic =0.001S.
Architektura modelowanego zespołu neuronów rozrusznikowych
została podzielona na trzy warstwy: beaters, busters, followers. Potencjał
membranowy poszczególnych neuronów mieścił się w zakresie od -80mV
111

Smith Jeffrey C, Butera Robert J Jr, Koshiya Naohiro, Respiratory rhythm generation in
neonatal and adult mammals: the hybrid pacemaker–network mode, Respiration Physiology,
V122, 2-3, 2000
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do 5mV. W pierwszej warstwie beatersy modelowane są w paradygmacie
ciągłego wzbudzenia, bez okresu refrakcji, nie są one połączone między sobą
ale pobudzają drugą warstwę bustersów z założoną wagą 1/5. Warstwa
2 – busters wzbudzają się w pakietach seryjnych, połączone są pomiędzy sobą
i

wzbudzają

końcową

warstwę

followersów.

Ostatnia

warstwa

jest

modelowana w paradygmacie wyjściowym przekazując sumaryczny impuls
do motoneuronów

wyjściowych.

W

modelu

użyto

grup

neuronów

o populacjach odpowiednio: beatersy 2000, bustersy 500 oraz followersy 500.

Rys.38 Okno wizualizacji symulacji grup neuronalnych prekompleksu Botzingera.

Wizualizacja wzbudzeń poszczególnych typów neuronów jest
wykonywana w oknie wizualizacyjnym programu (Rys.38). W osobnym oknie
mamy możliwość zmian wszystkich 24 parametrów symulowanego potencjału
wyjściowego. Najważniejsze z klinicznego punktu widzenia są wartości stężeń
prądów jonowych, które są proporcjonalne do wartości stężeń poszczególnych
jonów w neuronach. Możemy więc dokonywać symulacji wyjściowego rytmu
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oddechowego w zależności od stężenia jonów sodu, potasu i wapnia.
Są to niezwykle

ważne

parametry

fizjologiczne,

jednak

podobnie

jak w przypadku komórek serca, wartość stężenia wewnątrzkomórkowego nie
jest równa wartości stężenia jonów w surowicy krwi, jednak dla naszych
potrzeb szacunkowych możemy przyjąć iż są to wartości proporcjonalne.
Zmiana wartości parametrów odbywa się w osobnym oknie (Rys.39)
a wizualizacja wyjściowej wartości potencjału jest pokazywana w czasie
rzeczywistym oraz zapisywana w postaci pliku ASCII w celu dalszych analiz
numerycznych.

Rys.39 Okno główne programu symulacyjnego, lewy górny róg wyjściowy potencjał generowany online (czerwony) oraz RMP (żółty). W części środkowej i na dole okna wartości symulowanych
parametrów prądów jonowych.

W ramach badań wykonano ponad 5000 symulacji dla różnych
konfiguracji parametrów. Celem pierwszych symulacji było otrzymanie
sygnału o podobnych parametrach jak rzeczywistego sygnału pomiarowego
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FSM. Podobieństwo było określane na podstawie własności amplitudowej,
czasowej oraz parametru dynamicznego LLE 112.W szczególności zmieniano
np. wartości prądu potasowego zarówno dla warstwy beatersów w zakresie:

gKS

MEAN

= 4.0-8.0, odchylenia wartości prądów K=2-10, K = 104-107.

W wyniku otrzymano dużą serię symulowanych sygnałów i zaobserwowano
zachowania chaotyczne dla sygnałów o zmniejszanej wartości prądów
potasowych (Rys.40). Podobne symulacje wykonano dla innych zmiennych
i porównywano z sygnałami otrzymywanymi w diagnostyce medycznej 113.
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Mazur R., Osiński G., Świerkocka-Miastkowska M., Mikolaiczik G., Princ R., Pałka T. Evaluation
of the dynamics of energetic changes in the course of increasing disorders of consciousness. Act.
Nervosa Superior Rediviva 51,1-2, 2009
113
Dobosz K., Osiński G., Duch W. Computational model of brain--stem functions. Neuromath.
Workshop, Rome 2007
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FD = 1.42
symulacja 2/2009/036
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Rys.40 Szereg symulacji numerycznych dla zmniejszanego stężenia jonów potasowych. Wyraźnie
widoczne zwiększenie wartości wymiary fraktalnego FD oraz utrata spójności wizualizacji RMP.

Podczas symulacji zaobserwowano krytyczne zachowanie układu, dla
wartości współczynników poniżej granicznych wartości stężenia sumaryczny
sygnał wyjściowy zanikał, mimo aktywności neuronów najniższej warstwy.
Bardzo trudno było odnaleźć dokładne wartości parametrów przy takim
przejściu fazowym, czasami miało to miejsce dla wartości w granicach 30%
parametrów wyjściowych innym razem kiedy wartości te były dużo większe.
Jest to charakterystyczna cecha układów chaotycznych, duża czułość
na warunki początkowe powoduje zachowania bifurkacyjne i przejście
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od oscylacji chaotycznych do stanu stabilnego. Aby dokładniej zbadać naturę
tych zjawisk należy wykonać obliczenia w dużej przestrzeni konfiguracyjnej
stosowanych parametrów. Jednak te zagadnienia nie były celem projektu
badawczego.

Symulacje

przeprowadzano

aby

znaleźć

podobieństwa

do naturalnych sygnałów FSM i określić podstawowe parametry oznaczania
stanów patologicznych.

Rys. 41 Symulowany zanikający rytm oddechowy. Przejście od oscylacji do stanu stacjonarnego
poprzedzone jest gwałtowną utratą nieliniowości.

Symulacje wykazały jednoznacznie, że wartość FD liczona metodą
Higuchiego jest dobrą wartością predykcyjną określającą dynamikę rytmu
oddechowego. W stanach fizjologicznych oscylują ona w granicach 1.2-1.4.
Kiedy zmieniamy wartości biochemiczne odnoszące się do dynamiki prądów
jonowych poniżej wartości fizjologicznych następuje wzrost zachowań
chaotycznych układu. Wartość FD rośnie od 1.4 do wartości 1.9. Jednak
dalsze

zmniejszanie

wartości

fizjologicznych
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powoduje

gwałtowną,

bifurkacyjną zmianę dynamiki układu polegającą na utracie własności
nieliniowych. Następuje swoisty kolaps dynamiki układu, system zaczyna
przejawiać zachowania liniowe, bardzo dobrze widoczne w wizualizacji RMP
(Rys.41). Zatem zachowania chaotyczne możemy traktować jako naturalną
cechę układów biologicznych, jednak ich wzrost powoduje patologię natomiast
ich całkowity zanik prowadzi do stanu stacjonarnego, czyli śmierci. Zatem
w poszukiwaniu dobrych metod analitycznych sygnału FSM musimy
uwzględnić tą cechę czyli poszukiwać takich wartości parametrów
nieliniowych, które dla pewnego zakresu będą powodowały zmiany
fizjologiczne, a przy wzroście określać będą patologię. Wartości graniczne
powinny świadczyć o sytuacjach krytycznych.
6.3

Diagnostyka udaru niedokrwiennego mózgu

Aparatura pomiarowa FSM została zainstalowana na oddziale
udarowym Kliniki Neurologii CM UMK w celu przeprowadzenia badań
klinicznych w latach 2008-2014114. W tym czasie przeanalizowano ponad 6000
sygnałów FSM u pacjentów z różnymi chorobami lecz w szczególności
badano pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego. Wyniki prac zostały
opublikowane w 20 pracach o zasięgu
prezentowane

na

4

konferencjach

międzynarodowym oraz były

międzynarodowych

seminariach i konferencjach krajowych

oraz

licznych

115

. Na podstawie otrzymanych

wyników powstała monografia „Neurologia kliniczna w praktyce. Homeostaza
mózgu”, wydana w 2016 roku.

114

Kierownictwo grupy badawczej sprawował prof. dr hab. Roman Mazur a od 2010 prof. dr hab.
Barbara Książkiewicz
115
Mazur R., Osinski G., Neurologia kliniczna. Homeostaza mózgu, Aspektpress 2016
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Rys. 42 Klasyczne wyniki pomiarów FSM dla grupy kontrolnej.

W ramach badań przebadano metodą FSM grupę kontrolną osób bez
udaru niedokrwiennego aby oszacować parametry wyników FD oraz RMP
w stanach fizjologicznych. Na rys 42 pokazano typowy fizjologiczny sygnał
FSM oraz wygląd RMP. Zwraca uwaga symetria nachylenia mapy w postaci
„zwiniętej wstęgi”. Wartości LLE dla sygnałów fizjologicznych mieszczą się
w granicach od 1.2 do 1.45116.
Badanie pacjentów z udarem niedokrwiennym przeprowadzono dla
grup pacjentów w różnym stanie klinicznych różnicowanym za pomocą
parametru GCS (Glasgow Coma Scale)117. Sygnały patologiczne zostały

116

Mazur R., Świerkocka-Miastkowska M., Osiński G., Pniowy system homeostazy, w książce Pień
mózgu-oś życia, 2007
117
Mazur R., Osiński G., Zaburzenia przytomności, niedomoga pnia mózgu ITC. w R.Mazur,
G.Osiński, M.Klimarczyk, Neurologia kliniczna w praktyce, 2016
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skwalifikowane ze względu na kliniczną patologię oddechu obserwowaną
na różnych etapach leczenia udaru niedokrwiennego.
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Rys.43 Sygnały FSM pacjentów z udarem niedokrwiennym rozpoznanym klinicznie jako oddech
klasterowy. Wartość FFD w środkowej kolumnie.
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Na rysunkach 49-51 pokazano przykłady wyników analizy dla różnych typów
rozpoznanego

oddechu

patologicznego

(klasterowy,

apneustyczny,

Cheyne-Stokes) oraz odpowiadające im wartości LLE oraz kształty RMP.
Klasyfikacja oddechów patologiczne w neurologii klinicznej jest stosowana
od bardzo dawna i polega na klinicznej obserwacji bezpośredniej rytmu
oddechowego.

Pacjenci

z

udarem

niedokrwiennym

i

zaburzeniami

świadomości oddychają jednak często bardzo płytko i zautomatyzowany
pomiar z powodzeniem mógłby wspomagać proces kliniczny.
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Rys.44 Sygnały FSM pacjentów z udarem niedokrwiennym rozpoznanym klinicznie jako oddech
apneustyczny. Wartość FD w środkowej kolumnie.

Na

podstawie

statystycznej

pomiarów

typów

124

oddechów

sygnałów

dokonano

patologicznych

przedstawiony na rys. 46.
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a

również

ich

wynik

analizy
został
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Rys.45 Sygnały FSM pacjentów z udarem niedokrwiennym rozpoznanym klinicznie jako oddech
Cheyne-Stokes. Wartość FD w środkowej kolumnie.
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Rys.46 Statystyka wartości wymiaru fraktalnego w różnych oddechach patologicznych.
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Wyniki analizy statystycznej wykazują, że istnieje możliwość różnicowania
pomiędzy oddechem ataktycznym oraz Cheyne-Stokesa, natomiast oddech
klasterowy i apneustyczny charakteryzują się podobną wartością FD.
Dużo ważniejsza,

niż

klasyfikacja

ze

względu

na

rodzaj

oddechu

patologicznego okazała się jednak klasyfikacja oparta na badaniu ogólnej
wartości parametru FD oraz charakterystycznych cech wizualizacji RMP.
Analizie poddano pacjenta z pogarszającym się wyraźnie stanem klinicznym
opisanym w Skala Niedomogi Pnia Mózgu (ITC, insufficientia trunci
cerebri)118.
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Mazur R., Świerkocka-Miastkowska M., Osiński G i in: The role of the brainstem homeostatic
system in stroke. Interdisciplinary Problem of Stroke, 10, 1520, 2008
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Rys.47 Szereg patologiczny sygnałów FSM. Ewolucja kształtów RMP prowadząca do
zgonu ITC<14.

Podobne

wyniki szeregów sygnałowych uzyskano

u innych

pacjentów, u których pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uzyskać
poprawy. Analiza FSM wyraźnie wykazuje, że po przekroczeniu pewnej
krytycznej wartości FD bardzo trudno jest uzyskać poprawę zdrowia pacjenta.
Oprócz wyraźnego wzrostu wartości FD wyraźnie zmienia się kształt RMP,
następuje utrata rozmycia kształtów a w obrazie pojawiają się wyraźne
elementy liniowe (rys.48). Charakterystyczna utrata dynamiki jest zawsze
sygnałem alarmowym, niestety nie znamy jeszcze właściwych procedur
medycznych,

które

mogłyby

powstrzymać
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ten

proces.

Być

może

suplementacja jonami potasu, podawanymi bezpośrednio w pobliże generatora
rytmu oddechowego w pniu mózgu za pomocą leków kierowanych
z wykorzystaniem nanotechnologii byłaby pomocna119. Wskazują na to wyniki
symulacyjne rytmu oddechowego omówione w rozdziale 6.2.
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Rys.48 Przykład szeregu patologicznego w którym charakterystyczna jest bardzo wysoka wartość
FD, pomiary wykonano w okresie 24 godzin poprzedzających śmierć pacjenta.
119

Mazur R., Osinski G., Śmierć mózgu, w monografii R.Mazur, G.Osinski, M.Klimarczyk,
Neurologia kliniczna w praktyce, 2016
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Zastosowanie metod liniowej statystyki w celu określenia wartości
średnich

pozwalających

sklasyfikować

wartości

FD

dla

pacjentów

w monitorowanej ostrej fazie udaru wykazało wyraźną korelację statystyczną
(rys.49). Jednak dużo ważniejsza niż wartość statystyczna jest analiza całego
szeregu zmian dynamicznych, pamiętajmy że układy nieliniowe przejawiają
zachowania chaotyczne i są wrażliwe na nawet małe wahania parametrów.
Zatem ważniejszym wydaje się poszukiwanie przejść fazowych, stanów
bifurkacyjnych niż stosowanie prostych metod statystyki liniowej.
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Rys.49 Wyniki analizy statystycznej wartości FD dla grupy chorych w porównaniu z grupą
kontrolną. Wyraźnie widoczna zależność statystyczna.

Analiza dynamiki zmian w przebiegu udaru niedokrwiennego została
obliczona dla całego zespołu danych zebranych z 1560 sygnałów. Analiza
dynamiki zmian została uśredniona dla poszczególnych grup pacjentów

100

i utworzyła 10 różnych strumieni dynamicznych. Pozwoliło to wyznaczyć
wartość krytyczną FD =2.32 powyżej której, udar zawsze kończył się śmiercią.
Otrzymane w ten sposób wartości szeregów FD pozwoliły odtworzyć wykres
bifurkacyjny (Rys.51).
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Rys.50 Statystyka szeregów FD dla badanej grupy pacjentów
utworzona w celu oszacowania wartości krytycznej FD.
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Rys. 51 Diagram bifurkacyjny wyznaczający graniczną wartość FD.

W celu dokładnego określenia wartości krytycznych i zastosowano również
nieliniową metodę analizy wyników wykorzystującą rozkłady szeregów
czasowych Fouriera120 (rys.52), wyniki potwierdziły i uściśliły wartości
parametrów FD.

120

Mazur R., Osiński G., Ogonowski A., Mikolaiczik G. Analysis Of Brain Stem Respiratory Center
Function By Use of Mathematical Apparatus Of Chaos Theory, 1st Central European Biomedical
Congress, Budapest, 2014
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Rys.52 Zaawansowana analiza statystyczna wyznaczająca krytyczne
wartości parametru FD

6.4

Wzajemne sprzężenie rytmów FSM i EKG

Zgodnie z założeniami paradygmatu badawczego opisanego w rozdziale
6.1 oprócz rytmów oddechowych w diagnostyce chorych z udarem
niedokrwiennym dokonywane są również pomiary zmienności rytmu serca
EKG. Kiedy rytmy podstawowe badamy w stanach anestezjologicznych, przy
wyłączeniu modulacji korowej, zauważamy np. że podstawowy rytm serca jest
szybszy niż fizjologiczny w odróżnieniu od rytmu oddechowego który jest
wolniejszy niż fizjologiczny. Występuje, zatem silne sprzężenie między
rytmami serca i oddechu.

Zmiany rytmu serca obserwujemy w różnych

stanach

Zastosowanie

patologicznych.
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metod

analizy

nieliniowej

a w szczególności wyznaczanie wartości FD pozwala wysunąć podstawowe,
udokumentowane w literaturze charakterystyczne cechy zmian rytmu 121:
- podczas stymulacji rytmu zatokowego oddech zarówno przyspiesza
jak i zwalnia, można więc sterować oddechem poprzez stymulacje
nerwu zatokowego,
- podczas stymulacji korowych zmienia się rytm oddechu, co jest
oczywiste i związane z wyższymi czynnościami kognitywnymi,
- wierzchołek fali tętna oddziałując poprzez baro- i chemoreceptry
przyspiesza aż do momentu wdechu
- możliwe jest usunięcie patologicznego rytmu Cheyne-Stokesa
poprzez odpowiednie zastosowanie stymulacji zewnętrznej
- podczas wdechu rytm serca przyspiesza a podczas wydechu
zwalnia.
Wiemy również, że ciśnienie tętnicze wykazuje fluktuacje związane
z rytmem oddechowym. Aby skompensować te zmiany układ autonomiczny
wprowadza modulacje HR o częstościach bliskich częstości oddechowej.
Podobną sytuację mamy przy badaniach rytmu serca. Możemy więc wysunąć
tezę, że sprzężenie pień mózgu-rytm oddechowy – rytm serca to podstawowy
mechanizm utrzymywania homeostatu człowieka w stabilnej równowadze
dynamicznej.
Aby scharakteryzować te korelacje, pomiędzy rytmem oddechowym
a rytmem serca stosujemy algorytm analizy SGM do sygnału EKG, co zostało
omówione szczegółowo w rozdziale 2. Na rysunku 53 widzimy wynik analizy
sygnału EKG dla odprowadzenia V4. Prawidłowy wygląd RMP dla tego

121

Osinski G., Systemy nieliniowe w mózgowiu, w monografii R.Mazur, G.Osinski, M.Klimarczyk,
Neurologia kliniczna w praktyce, 2016
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sygnału ma kształt elipsy symetrycznej względem osi symetrii układu
i podobnie

jak

w

przypadku

krzywej

oddechowej

obserwujemy

charakterystyczną krzywiznę oraz mniejsze zagęszczenie wewnątrz mapy.
To cechy świadczące o nieliniowych parametrach analizowanego układu.
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Rys.53 Klasyczny sygnał EKG (z lewej) oraz jego reprezentacja RMP.

Dla graficznej reprezentacji mapy powrotu powinniśmy określić
wartość

wymiaru

fraktalnego

FD,

który

będziemy

jednoznacznie

interpretować, jako współczynnik określający stabilność systemu homeostazy.
Wartość wymiaru fraktalnego, liczonego za pomocą specjalnego algorytmu
topologicznego zarówno dla krzywych oddechowych jak i sygnału EKG
osiąga różne wartości dla osób zdrowych jak i dla osób chorych na różne
schorzenia, nie tylko neurologiczne.
Dlatego chorych z udarem niedokrwiennym, dla których wykonano
pomiary FSM, poddano badaniu EKG wykorzystując sprzężony sprzętowo
aparat EKG z wykorzystaniem standardu danych w formacie SCP-ECG122
122

Plotnikov A.V., Prilutskii D.A , Selishchev S.V., The SCP-ECG standard in electrocardiographic
software systems, Biomedical Engineering Vol.33(3), str 128-1, 35, 1999
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(Standard Communication Protocol ECG). Pozwoliło to na import danych
EKG

bezpośrednio

do

programu

analizujące

dane

z wykorzystaniem biblioteki ECG Conversion Toolkit

123

pomiarowe

. Taka procedura

pozwoliła otrzymać zsynchronizowane sygnały rytmu serca oraz rytmu
oddechowego, które poddano procedurze analizy (sch.3) oraz wykreślono
RMP w przestrzeni 3D. Konieczna modyfikacja algorytmu obliczeniowego
została dokonana dzięki transformacji topologicznej reprezentacji macierzowej
sygnałów w przestrzeni topologicznej wyznaczonej przy rekonstrukcji RMP.
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Rys.54 Reprezentacja splotu sygnałów FSM I EKG w przestrzeni 3D dla chorego w ostrej fazie
udaru. Pozwala nam ona odtworzyć składową systemu homeostazy124.

123

http://www.erasmusmc.nl/thoraxcentrum/ [dostęp maj 2019]
Mazur R, Świerkocka M, Osiński G, Princ R, Brain homeostasis in acute phase of ischemic
stroke, Interdisciplinary Problems of Stroke 12 (1-2), 27-26, 2011
124
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W zrekonstruowanym kształcie widzimy wyraźnie brak symetrii oraz
liczne rozproszenia kształtu łącznie z pojawiająca się charakterystyczną cechą
liniowości szczególnie w rzucie w płaszczyźnie ZY. Zupełnie inaczej wygląda
składowa systemu homeostazy dla osoby zdrowej, widoczne są cechy symetrii
w kształcie paraboli oraz zupełny brak cech liniowości.
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Rys.55 Reprezentacja splotu sygnałów FSM I EKG w przestrzeni 3D dla osoby zdrowej. Pozwala
nam ona odtworzyć składową systemu homeostazy.

Podobnie jak przy analizie sygnałów tappingu (rozdział 5)
zastosowano również w tym przypadku algorytm numeryczny rekonstrukcji
map gęstości, który może być pomocny w analizie stanu homeostazy 125.
Dokładna analiza map jest ściśle związana z obserwacja kliniczną i praktyką

125

Świerkocka-Miastkowska M., Osiński G. Clinical implications of the correlations between
disturbances of consciousness and non-linear analysis of the parameters of brain spirography in
patients with ischemic stroke. Coma and consciousness. Clinical, Societal and Ethical Implications,
Berlin 2009
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lekarza, który dokonuje analizy. Należy wyraźnie zaznaczyć iż prezentowane
metody analizy i wizualizacji danych SGM mogą jedynie wspomagać proces
diagnostyki i leczenia, nic nie zastąpi praktyki klinicznej lekarza, do którego
zawsze należy ostatnie zdanie i dobór właściwych metod leczenia.
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Rys.56 Korelacja topologiczna EKG i SGM w postaci mapy gęstości.
(osoba zdrowa u góry chory na dole).

Badanie stanów lękowych w psychiatrii klinicznej

6.5

Metodologia

badań

sygnałów

FSM

pacjentów

z

udarem

niedokrwiennym została zastosowana w badaniach pacjentów z panicznymi
napadami lęku we współpracy z dr Maciejem Klimarczykiem w ramach
projektu badawczego koordynowanego przez prof. dr hab. Romana Mazura
z CM

UMK

w

Toruniu.

Dotychczasowe

badania

nad

oddechem

w zaburzeniach panicznych i lękowych skupiały się głównie na pomiarze
parametrów oddechowych i liniowej analizie ich zmienności. Wykazały one,
że osoby cierpiące na zaburzenia paniczne charakteryzuje zwiększenie
objętości oddechowej, pojemności minutowej oraz obniżenie końcowo-
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wydechowego ciśnienia dwutlenku węgla. Dlatego postanowiono skupić się
nad badaniami dynamicznymi z wykorzystaniem FSM. Ocena dynamiki
oddechu daje lepszy wgląd w regulacyjną rolę układu nerwowego,
odpowiedzialnego

za

generowanie

i

modulację

oddechu 126.

Pozwala

na dokładniejsze zaobserwowanie zaburzeń regulacji towarzyszących lękowi
napadowemu. W przeprowadzonych analizach zastosowano dodatkowy
parametr pomiaru charakterystyki nieliniowej badanego sygnału jakim jest:
entropia Shannona (Shannon entropy – SE)127. Ponieważ sygnały FSM
w atakach

paniki

komponentem
psychoruchowej

charakteryzują

zaburzeń

się

dużą

przypadkowych,

osoby badanej

wartość

amplitudą

wynikających
parametru

FD

oraz
z

sporym

aktywności
okazała

się

nienajlepszym czynnikiem, ponieważ jego wartości są bardzo czułe na szum
przypadkowy oraz zaburzenia artefaktami. Głównym parametrem opisującym
zachowanie dynamiki w tych badaniach uznano zatem SE.
Pomiary wartości LLE również wykazują różnice pomiędzy grupami.
U pacjentów z napadami panicznymi jego wartości są wyższe w porównaniu
do grupy kontrolnej. Oddech u pacjentów z zaburzeniami panicznymi
wykazuje większą nieregularność. Dodatkowo, analizując cechy jakościowe
krzywych spirograficznych (piki i drżenia), wykazano dobrą korelację
statystyczną pomiędzy wartościami SE i LLE128. W celu redukcji artefaktów
zastosowano półautomatyczny system redukcji, gdyż poziom zakłóceń
przypadkowych w badanych sygnałach był bardzo duży. Algorytm NRS
zastosowano w taki sam sposób jak w przypadku sygnałów FSM. Przykład
zastosowania metody redukcji artefaktów pokazano na rysunku 57.

126

M.Klimarczyk, M.Trzcińska,R.Mazur Zaburzenia w układzie limbicznym, w monografii R.Mazur,
G.Osinski, M.Klimarczyk, Neurologia kliniczna w praktyce, 2016
127
S. M. Pincus, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 2297, 1991
128
A. Corana, A. Casaleggio, C. Rolando, and S. Ridella, Parallel Computing 17, 809, 1991
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Rys.57 Przykład półautomatycznej metody redukcji artefaktów z sygnałów FSM. Algorytm po
ręcznym wyborze obszaru (czerwony kwadrat) analizy usuwa punkty zewnętrze i tworzy nową
reprezentacje przestrzenną.

Badania przeprowadzono na grupie chorych ze stwierdzonym
klinicznie napadowym lękiem panicznym. Analizie poddano 84 zapisy FSM
z zastosowaniem zmodyfikowanej procedury analizy sygnałów (sch.3).
Przykład zrekonstruowanych RMP dla sześciu sygnałów pokazano na rys.58.
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Rys. 58 Przykład sygnałów FSM dla sześciu pacjentów ze
stwierdzonym klinicznie panicznym napadem lękowym.

Wizualna interpretacja reprezentacji RMP pokazanych na rys. 58,
wyraźnie wskazuje, że zrekonstruowane mapy Poincare posiadają bardzo
bogatą dynamikę. Możemy na nich wyróżnić zarówno obszary o wyraźnie
nieliniowym charakterze jak i elementy wskazujące na cechy liniowe. Są one
dobrym uzupełnieniem procesu diagnostyki i mogą być przydatna jako
narzędzie diagnostyczne, obiektywizujące zaburzenia lękowe a być może
w przyszłości jako narzędzie monitorujące efekty leczenia – farmakoterapii,
psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz technik regulacji oddechu
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stosowanych jako element postępowania w zaburzeniach panicznych.
Statystyka porównawcza wartości SE i LLE została przedstawiona na rys.59.
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Rys 59 Statystyka porównawcza wartości LLE i SE dla pacjentów
i grupy kontrolnej

W wyniku analiz wykazano ponadto antagonistyczne własności
parametrów SE i LLE, co wskazuje na charakter dużej dynamiki zachowań
chaotycznych w analizowanych układach. Rozkład korelacji wartości tych
parametrów przybiera kształt znanego z teorii chaosu wyglądu motyla
z atraktora Lorentza (rys.60).
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Rys. 60 Funkcja korelacji dwóch parametrów nieliniowych
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Podsumowanie
Opisane w niniejszej pracy przykłady zastosowania algorytmów
nieliniowej analizy sygnałów potwierdziły użyteczność ich stosowania
w różnych dziedzinach.

Najważniejsze wydają się wyniki otrzymane

w badaniach sygnałów FSM. Zastosowania odpowiednich algorytmów analizy
nieliniowej sygnałów stosowanych w diagnostyce medycznej wydaje się
skuteczne i pozwala żywić nadzieję na skuteczne opracowanie odpowiednich
procedur medycznych. Najtrudniejszym jednak zadaniem jest zebranie
odpowiednio dużego zbioru danych, co jest procesem niezwykle długotrwały
a zarazem kosztownym.

Jednak coraz

większa

dostępność

aparatury

diagnostycznej umożliwiającej analizę numeryczną pozwala mieć nadzieje
na przyspieszenie tych prac w najbliższej przyszłości.
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Spis rysunków
Wszystkie rysunki, wykresy, schematy i ryciny (oprócz rys.7 i rys.36 które
zostały pobrane z domeny publicznej na zasadach CC 3.0 oraz rys.35
wykorzystanego za zgodą autora) użyte w pracy zostały wykonane osobiści
przez autora.

Rys 1 Kształt dwu wymiarowego fraktala L-system, który został użyty w modelowaniu układu
bodźcotwórczego w ludzkim sercu. Długość poszczególnych gałęzi określona jest przez parametr
długości {xJI}.
Rys. 2. Prosty elektryczny model drzewa fraktalnego jako układ elektryczny o dyskretnych
wartościach RCL, określonych zbiorem iteracyjnym {R{ji}} , {C{ji } oraz {L{ji}.





Rys 3. Rzutowana wartość potencjału V x ji, t w przestrzeni trójwymiarowej. Modelowanie
potencjału elektrycznego V (Zi) jest sumą potencjałów ze wszystkich gałęzi leżących na
powierzchni prostopadłej do głównej osi elipsoidy. Rekonstrukcja drzewa fraktalnego w
przestrzeni trójwymiarowej została wykonana za pomocą rzutu eliptycznego.
Rys.4. Wyniki symulacji sygnału EKG w różnych miejscach drzewa fraktalnego. Wszystkie
sygnały są symulowane w całkowitym czasie 5 sekund. Wartość potencjałów zostały
znormalizowane.
Rys.5. Modelowanie potencjału dla różnych wartości stężenia jonów potasu. Obserwujemy
narastanie nieregularności w symulowanym sygnale dla coraz mniejszych stężeń jonów potasu.
Zanik sygnału, równoznaczny ze stanem terminalnym, prezentowany jest na dwóch dolnych
obrazach.
Rys.6 Przykładowe rekonstrukcje map powrotu dla pomiarów EKG w odprowadzeniu V 4 dla
osoby zdrowej (lewy górny obraz) oraz trzech różnych stanów chorobowych (pozostałe obrazy).
Rys.7 Tętnice szyjne z widoczną bifurkacją w podziale na tętnicę szyjną wewnętrzną i tętnice
szyjną zewnętrzną. [Zgodnie z Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical
2014". WikiJournal of Medicine 1 (2), CC 3.0]
Rys.8 Standardowy sygnał akustyczny bifurkacji tętnic szyjnych oraz jego rekonstrukcja w
postaci mapy powrotu.
Rys.9 Rekonstrukcja 3D sygnału akustycznego bifurkacji tętnic szyjnych
Rys.10 Wartość LLE dla sygnału akustycznego, widoczne wyraźne fazy skurczu i rozkurczu
tętnicy
Rys.11 Mapa powrotu dla sygnału akustycznego badania tętnic szyjnych dla osoby zdrowej.
Odpowiednio tętnica LEWA i PRAWA
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Rys.12 Mapa powrotu dla sygnału akustycznego tętnic szyjnych dla osób podejrzanych o
niedrożność tętnic, widoczna asymetria rozkładu.
Rys.13 Spektrum wykładników Lyapunova dla czterech różnych badanych osób.
Rys.14. Przykład doświadczalny sygnału podwójnego rezonansu optyczno-magnetycznego.
Rys.15 Fragment programu symulacyjnego sygnał optyczny w doświadczeniach MODR.
Rys.16 Procedura stosowania algorytmów NMRS w dopasowaniu funkcji fluorescencji optycznej
sygnału PRMO.
Rys.17. Analiza szumu dla sygnału podwójnego rezonansu w porównaniu z analizą szumu
przypadkowego wygenerowanego numerycznie.
Rys. 18 Wizualizacja sumarycznych sygnałów PRMO z wyodrębnionym szumem usuniętym za
pomocą algorytmu NMRS.
Rys.19 Przykład zastosowania zmodyfikowanego algorytmu NAS dla sygnału otrzymanego
metodą spektroskopii elektronowej.
Rys. 20 Zastosowanie NMRS dla sygnał emisyjnego OI dla linii 1304 Å. Oryginalny sygnał (na
górze) oraz po zastosowaniu algorytmu nieliniowej analizy sygnału.
Rys. 21 Przykład zastosowania algorytmu NMRS dla laboratoryjnego sygnału wzorcowego oraz
sygnału pochodzącego z sondy kosmicznej Cassini.
Rys.22 Procedura Zastosowanie algorytmów nieliniowej analizy sygnałów spektroskopii optycznej
dla fragmentu linii widmowej CO2. Mapa powrotu dla zrekonstruowane sygnału zakłócającego w
kolumnie prawej od dołu. Dopasowanie końcowe w lewym dolnym rogu.
Rys. 23 Przykład dwóch sygnałów tappingu otrzymanych w badaniach eksperymentalnych.
Rys.24 Model doboru wartości granicznych kmax używanych w algorytmie obliczeniowym LLE
(higuchi modyfied model).
Rys.25 Wyniki analizy nieliniowej sygnałów tappingu dla tempa personalnego i maksymalnego
analizujące wartość średniego czasu reakcji. Czerwone elipsy określają główne studnię atrakcji
metodą KDA.
Rys.26 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu dla grupy o przeciętnej inteligencji i ręki prawej
T1 = 392 ms, T2 = 1140 ms, T3 = 1890 ms.
Rys. 27 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu dla grupy o przeciętnej inteligencji i ręki lewej
T1 = 408 ms, T2 = 1018 ms, T3 = 2036 ms.
Rys. 28 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu dla grupy o wysokiej inteligencji i ręki prawej
T1 = 217 ms, T2 = 353 ms, T3 = 441 ms, T4 = 558 ms, T5 = 678 ms, T6 = 769 ms, T7 = 902 ms.
Rys. 29 Wizualizacja rezultatów analizy tappingu dla grupy o przeciętnej inteligencji i ręki lewej
T1 = 273 ms,T2 = 397 ms, T3 = 578 ms, T4 = 738 ms, T5 = 901 ms
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Rys.30 Przykładowe wyniki numerycznego szacowanie głębokości studni atraktorowych dla
wyników z rysunku 27.
Rys. 31 Głębokość i wzajemne położenie studni na mapie Poincare w trzech wymiarach dla grupy
o przeciętnej inteligencji.
Rys. 32 Głębokość i wzajemne położenie studni na mapie Poincare w trzech wymiarach dla grupy
o wysokiej inteligencji.
Rys.33 Mapa gęstości krajobrazu Poincare. Na powiększonym fragmencie wyraźnie widać
strukturę fraktalną „mini” studni atraktorowych kształtujących zachowanie bifurkacyjne w
badanym sygnale TIP. Wizualizacja wyników dla grupy o przeciętnej inteligencji.
Rys.34 Mapa gęstości krajobrazu Poincare. Na powiększonym fragmencie wyraźnie widać
strukturę fraktalną „mini” studni atraktorowych kształtujących zachowanie bifurkacyjne w
badanym sygnale TIP. Wizualizacja wyników dla grupy o wysokiej inteligencji.
Rys.35 Lokalizacja generatora rytmu oddechowego w układzie prekompleksu Bötzingera
Rys. 36 Lokalizacja prekompleksu Botzingera w głębokich strukturach mózgowia (czerwona
elipsa) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_brainstem_inner_ear.svg CC 3.0
Rys. 37 Schemat koncepcji aparatury FSM stosowanym w analizie rytmu oddechowego.
Rys.38 Okno wizualizacji symulacji grup neuronalnych prekompleksu Botzingera.
Rys.39 Okno główne programu symulacyjnego, lewy górny róg wyjściowy potencjał generowany
on-line (czerwony) oraz RMP (żółty). W części środkowej i na dole okna wartości symulowanych
parametrów prądów jonowych.
Rys.40 Szereg symulacji numerycznych dla zmniejszanego stężenia jonów potasowych. Wyraźnie
widoczne zwiększenie wartości wymiary fraktalnego FD oraz utrata spójności wizualizacji RMP.
Rys. 41 Symulowany zanikający rytm oddechowy. Przejście od oscylacji do stanu stacjonarnego
poprzedzone jest gwałtowną utratą nieliniowości.
Rys. 42 Klasyczne wyniki pomiarów FSM dla grupy kontrolnej.
Rys.43 Sygnały FSM pacjentów z udarem niedokrwiennym rozpoznanym klinicznie jako oddech
klasterowy. Wartość FFD w środkowej kolumnie.
Rys.44 Sygnały FSM pacjentów z udarem niedokrwiennym rozpoznanym klinicznie jako oddech
apneustyczny. Wartość FFD w środkowej kolumnie.
Rys.45 Sygnały FSM pacjentów z udarem niedokrwiennym rozpoznanym klinicznie jako oddech
Cheyne-Stokes. Wartość FFD w środkowej kolumnie.
Rys.46 Statystyka wartości wymiaru fraktalnego w różnych oddechach patologicznych
Rys.47 Szereg patologiczny sygnałów FSM. Ewolucja kształtów RMP prowadząca do zgonu
ITC<14.
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Rys.48 Przykład szeregu patologicznego w którym charakterystyczna jest bardzo wysoka wartość
FD, pomiary wykonano w okresie 24 godzin poprzedzających śmierć pacjenta.
Rys.49 Wyniki analizy statystycznej wartości FD dla grupy chorych w porównaniu z grupą
kontrolną. Wyraźnie widoczna zależność statystyczna.
Rys.50 Statystyka szeregów FD dla badanej grupy pacjentów utworzona w celu oszacowania
wartości krytycznej FD.
Rys. 51 Diagram bifurkacyjny wyznaczający graniczną wartość FD.
Rys.52 Zaawansowana analiza statystyczna wyznaczająca krytyczne wartości parametru FD.
Rys.53 Klasyczny sygnał EKG (z lewej) oraz jego reprezentacja RMP.
Rys.54 Reprezentacja splotu sygnałów FSM I EKG w przestrzeni 3D dla chorego w ostrej fazie
udaru. Pozwala nam ona odtworzyć składową systemu homeostazy.
Rys.55 Reprezentacja splotu sygnałów FSM I EKG w przestrzeni 3D dla osoby zdrowej. Pozwala
nam ona odtworzyć składową systemu homeostazy.
Rys.56 Korelacja topologiczna EKG i SGM w postaci mapy gęstości. Chory po lewej.
Rys.57 Przykład półautomatycznej metody redukcji artefaktów z sygnałów FSM. Algorytm po
ręcznym wyborze obszaru (czerwony kwadrat) analizy usuwa punkty zewnętrze i tworzy nową
reprezentacje przestrzenną.
Rys. 58 Przykład sygnałów FSM dla sześciu pacjentów ze stwierdzonym klinicznie panicznym
napadem lękowym.
Rys 59 Statystyka porównawcza wartości LLE i SE dla pacjentów i grupy kontrolnej.
Rys. 60 Funkcja korelacji dwóch parametrów nieliniowych
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