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Úbl 

Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení 
Diabetes mellitus Diabetes mellitus, hovorove  te ž  “cukrovka”, je onemocne ní , který m trpí  žnac na  c a st sve tove  populace. Výžnac uje se žvý s enou hladinou koncentrace gluko žý v krvi. Pro spra vnou le c bu a žamežení  na sledku m je nutne , abý pacient pravidelne  tuto koncentraci me r il a podle žjis te ne  hladiný da vkoval hormon inžulin, který  hladinu gluko žý v krvi sniž uje.  
Měření koncentrace glukózy 

 sporadický ž krve - ~3x denne  pí chnutí m do prstu 

 kontinua lne  ž podkož í  - senžor žavedený  do podkož í  Koncentrace v te chto prostr edí ch nejsou stejne . Pro orga ný je rožh-odují cí  koncentrace gluko žý v krvi, její ž  me r ení  je nepohodlne . Je proto nutne  mí t model dýnamiký gluko žý, který  me r ene  koncen-trace umí  pr eva de t. Name r ene  hodnotý kontinua lní ho senžoru jsou pr ena s ený beždra tovou technologií  do dals í ho žar í žení  - inžulinove  pumpý, sbe rne ho žar í žení  nebo mobilní ho telefonu. Na ža klade  name r ený ch hodnot pak mu ž e inžulinova  pumpa da vkovat inžulin. Ta vs ak výhodnocuje situaci použe dle me r ený ch hodnot - neintegruje mod-el dýnamiký gluko žý. Krome  mobilní ho telefonu lže uvaž ovat naví c o tžv. “chýtrý ch” hodinka ch pro pohodlne js í  monitoring. 
Modely dynamiky glukózy Existuje ve ts í  množ ství  modelu , na praktický dostupný ch signa lech žakla dají  týto dva: 
 model Steil-Rebrinove  
 difu žní  model Pro oba modelý je nutne  nají t parametrý dle me r ení  u konkre tní ho pacienta. Pro naležení  parametru  vedoucí  pra ce výbral dle pr edchoží ch žkus eností  týto algoritmý: 
 NEWUOA 

 metadiferencia lní  evoluce (MetaDE) 

Požadavky Hlavní m pož adavkem býlo tedý výtvor it takovou aplikaci, ktera  umož ní  pr ijí mat kontinua lne  me r enou koncentraci gluko žý na strane  pacienta, použ í t model k její  transformaci a vý sledký pr eh-ledne  vižualižovat. Rovne ž  býlo nutne  výtvor it simula tor, dí ký ktere mu bude mož ne  ve vý žkumne m procesu da le žleps ovat modelý dýnamiký gluko žý, algoritmý pro hleda ní  jejich parametru , metriký a dals í , souvisejí cí  c a sti cele ho sýste mu. Naví c býl jední m ž pož adavku  i simulovaný  senžor ža použ ití  vý vojove  deský s pod-porou technologie Bluetooth Low Energý a implementovaný m protokolem IEEE 11073 pro kontinua lní  monitoraci koncentrace gluko žý. Vý sledek tedý ma  bý t simulací  cele ho ža sobní ku pro mon-itoraci na strane  pacienta. 
Realizované řešení Aplikace staví  na jednotne m ža kladu tžv. fall-through architekturý implementovane  v moderní m jažýce C++17. Aplikace pro mobilní  telefon býla vývinuta v jažýce C# s použ ití m technologie Xamarin a Xamarin.Forms, ap-likace pro osobní  poc í tac  pak v C++ s knihov-nou Qt. R es ení  da le žahrnuje žobra-žova ní  hodnot v existují cí  watch face “chýtrý ch” hodinek použ ití m sýs-te mu complications, a simulaci rea lne ho senžoru s už ití m vý vojove  deský Texas Instruments LaunchXL CC2650. R es ení  býlo otestova no na dostupný ch datech a býla žme r ena spotr eba pro oba modelý a algoritmý vý poc tu parametru  na mobilní m telefonu. Tabulka ní ž e obsahuje str ední  hodnotý me r ený ch velic in. 
Algoritmus/Model T [s] Q [mAh] E [mWh] MetaDE/difu žní  77.335 1.7722 7.3263 MetaDE/Steil-Rebrin 75.282 1.7242 7.1278 NEWUOA/difu žní  0.284 0.0304 0.1257 NEWUOA/Steil-Rebrin 0.777 0.0336 0.1389 


