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Introducere 

 
În prezent, se poate observa faptul că oamenii trăiesc într-o societate, orientată spre 

îmbunătățirea calității vieții. Accesul publicului la sisteme inteligente utilizate pentru a ușura efectuarea 

unor activități, de la o simplă tranzacție până la evaluarea stării de sănătate, creează o competiție atât în 

rândul cercetătorilor, dar și în rândul producătorilor, de a îmbunătăți tehnologia deja existență și de a 

realiza un sistem pe care să îl poată oferi unor largi categorii de utilizatori. 

Tehnologia de monitorizare a stării de sănătate este des întâlnită în domeniul medical, unde la 

recomandare medicilor, se impun utilizarea sistemelor portabile, pentru a putea depista anumite 

episoade patologice care nu se manifestă în momentul evaluării clinice.  

Este bine cunoscut faptul că se impune justețe și perfecțiune atunci se vorbește despre o 

evaluare medicală, iar din acest motiv personalul de specialitate are nevoie de sisteme și dispozitive 

medicale, care să poată fi utilizate cu ușurință și să ofere rezultate de încredere.  

În viitorul apropiat, va fi recunoscută de mai multe domenii, importanța sistemelor de 

monitorizare și de evaluare a stării de sănătate de la distanță, și se va lucra mai intens pentru a obține 

echipamente mai performante, dar care să fie accesibile tuturor dar și ușor de utilizat. 

Teza Cercetări asupra monitorizării in situ a unor semnale biomedicale, a apărut ca o provocare 

în acest domeniu, iar cercetările au avut ca scop extragerea unei cantități mari de informații, utilizând 

cât mai puține resurse hardware și software.  

În capitolul 1 sunt prezentate succint câteva aspecte referitoare la biosemnale, mai ales 

formarea semnalului electrocardiografic și al semnalului fotopletismografic. Au fost alese cele două 

semnale, deoarece ne oferă posibilitatea de a dezvolta tehnici și soluții performante pentru evaluarea 

stării de sănătate, care să ofere un maximum de informații utilizând un minim de tehnică. În același 

timp aceste două metode de evaluare încă prezintă interes, iar prin cercetările efectuate se obțin noi 

metode de investigații inovatoare. 

În capitolul doi sunt prezentate două studii, care cumulează un număr total de 32 de voluntari. 

În primul studiu, unde au participat 12 bărbați cu vârsta între 21 și 33 de ani și 4 femei cu vârsta de 23 

și 30 de ani, au fost efectuate monitorizări sincrone a semnalelor electrocardiografic și 

fotopletismografic. S-au determinat seriile de timp intra-cardiace obținute din semnalul 

electrocardiografic și din semnalul fotopletismografic, care ulterior au fost comparate pentru a stabili 

diferențele dintre acestea. De asemenea se prezintă și se compară două metode de determinare a 

parametrilor variabilității frecvenței cardiace (HRV – en. heart rate variability)  și a parametrilor 
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variabilității frecvenței pulsului (PRV – en. pulse rate variability ), prima metodă este mediul de lucru 

Matlab, iar a doua este softul Kubios HRV Standard. 

Al doilea studiu, realizat cu ajutorul a 16 voluntari, bărbați cu vârsta intre 21 și 24 de ani, 

prezintă o metodă simplă de determinare a parametrilor variabilității pulsului, utilizând un semnal 

fotopletismografic monitorizat de la lobul urechii. 

În al treilea capitol se studiază influența frecvenței respiratorii și a unor exerciții de respirație 

asupra semnalelor ECG și PPG. S-au efectuat înregistrări simultane ale semnalelor ECG, PPG și al 

semnalului respirator. S-a determinat frecvența respiratorie din analiza semnalelor ECG și PPG, și s-au 

comparat rezultatele estimate cu rezultatele obținute prin măsurarea simultană a frecvenței respiratorii, 

prin intermediul unui senzor integrat într-o mască respiratorie.  

Pentru fiecare monitorizare în parte, au fost studiate trei intervale de timp distincte, înainte în 

timpul și după efectuarea exercițiilor respiratorii. Rezultatele obținute indică o influență a acestora 

exerciții respiratorii asupra parametrilor HRV, respectiv PRV.  Au fost analizați parametrii în domeniul 

timp și în domeniul frecvență, iar parametrii din domeniul frecvență prezintă variații mai mari în timpul 

exercițiilor respiratorii, punând în evidență spectrul de frecvență joase. 

Câteva metode de determinare a presiunii arteriale, utilizând analiza timpilor obținuți dintre 

vârfurile semnalului ECG și vârfurile semnalului PPG sunt prezentate în capitolul patru. Pentru a 

estima presiunea arteriala, au fost efectuate monitorizări simultane ale semnalelor ECG și PPG, în 

paralel cu măsurarea presiunii arteriale utilizând o metodă clasică. 

Au fost considerate două intervale de timp, primul între vârful R al semnalului ECG și vârful P 

al semnalului PPG, iar al doilea între vârful R al semnalului ECG și vârful maxim al primei derivate al 

semnalului PPG. Tot în cadrul acestui capitol s-a stabilit și numărul de măsurători necesare pentru a 

stabili o relație între acești parametri. 

Fiecare capitol conține o introducere, în care este prezentat stadiul actual al problemei, dar și 

direcțiile de cercetare din domeniul abordat, urmat ulterior de partea practică susținută de rezultate, iar 

la final se completează cu o secțiune de concluzii. 
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1. Semnale biomedicale cardiovasculare 

Sistemul cardiovascular este reprezentat de un circuit închis format din inimă, artere, arteriole, 

capilare, venule și vene. Inima este un organ controlat de o serie de descărcări electrice, provenite de la 

noduri specifice localizate în interiorul mușchiului cardiac (miocardul). Aceste descărcări electrice se 

propagă de-a lungul miocardului, într-o manieră coordonata, astfel încât inima pompează sângele prin 

plămâni, pentru a fi oxigenat și înapoi în sistemul vascular. În concluzie, acțiunea fizică a inimii este 

indusă de o stimulare electrica periodica, locală, ce porneşte din nodulul sinoatrial (SA), care este 

responsabil cu stabilirea ritmului cardiac. 

1.2 Electrocardiografia 

Prin definiție, electrocardiografia (ECG) reprezintă înregistrarea activităţii bioelectrice generate 

în timpul ciclului cardiac. Ea este efectuată de obicei sub formă de înregistrare neinvazivă, cu electrozi 

de suprafaţă plasaţi în puncte standard de culegere. În mediul clinic întâlnim mai multe variante și 

tehnici de înregistrare ECG, în funcţie de nivelul de culegere a semnalului și gradul de complexitate a 

tehnicii folosite. Una dintre cele mai frecvente tehnici de explorare funcţională cardiacă neinvazivă, 

utilizează principiile clasice de electrocardiografie stabilite de Einthoven şi completate ulterior de 

Wilson și Goldberger. 

1.3 Fotopletismografia 

Fotopletismografia (PPG–en. PhotoPlethysmoGraphy), este o metoda noninvazivă care reflectă 

schimbările volumului sanguin, în timpul fiecărui ciclu cardiac. Această metodă se bazează pe 

evaluarea indirectă, pe principii de absorbţie optică selectivă, a variaţiilor volumetrice sanguine din 

teritoriul microvascular, a unei zone corporale ( ex. deget, lobul urechii). 

1.4 Monitorizarea „in situ” a biosemnalelor 

Cea mai des întâlnită metodă de monitorizare de lungă durată a sistemului cardiovascular, este 

reprezentată de înregistrarea electrocardiogramei utilizând sisteme portabile denumite Holter ECG. În 

zilele noastre, monitorizarea ECG tip Holter reprezintă o tehnică de vizualizare şi diagnostic de tip off-

line și/sau online. Subiectul desfăşoară activitatea sa zilnică, în timp ce sistemul monitorizează 

activitatea electrica a inimii. Scopul este urmărirea și diagnosticarea activităţii electrice a inimii, pe o 

durată de timp mai mare 
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Datorită dezvoltării accelerate a tehnologiei, întâlnim o varietate de sisteme utilizate pentru 

monitorizarea semnalelor biomedicale, care sunt accesibile publicului larg. Majoritatea acestor sisteme 

sunt utilizate împreună cu tehnologii smart, telefoane, tablete, ceasuri, brățări utilizate în determinarea 

frecvenței cardiace, dar și a altor parametrii. 

1.4.1 Dispozitive portabile de monitorizare a semnalului ECG 

Sistemele portabile de monitorizare a parametrilor biomedicali, sunt și vor deveni din ce în ce 

mai populare datorită faptului că pot fi utilizate în activitățile zilnice, iar miniaturizarea acestora și 

integrarea lor în diverse articole vestimentare, duc la achiziționarea unor semnale de calitative cu un 

minim de disconfort creat utilizatorilor 

Analizând articolele de specialitate, în Fig. 1.14., sunt prezentate principalele direcții studiate, 

pentru îmbunătățirea caracteristicilor minime ale unui sistem portabil de monitorizare a semnalului 

ECG. 

 

Fig. 1.14 Direcții de cercetare privind sistemele portabile de monitorizat semnalul ECG 

În prezent sunt întâlnite sisteme care au aceste caracteristici, sau le îndeplinesc pe majoritatea, 

însa principalul dezavantaj al acestora este reprezentat de prețul mare, inaccesibil publicului larg. 
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1.4.2 Dispozitive portabile de monitorizare al semnalului PPG 

Există multe studii care aduc îmbunătățiri și metodelor de determinare a ritmului cardiac care 

utilizează semnalul fotopletismografic. Cercetătorii au studiat metode de determinare al semnalului 

PPG utilizând senzori fără contact, senzorii radar, care sunt capabili de a monitoriza activitatea 

respiratorie și activitatea cardiacă [McDuff 2014a]. 

Principalele direcții pentru îmbunătățirea sistemelor de monitorizare al semnalului PPG sunt 

prezentate în Fig. 1.16. 

 

Fig. 1.16 Direcții de cercetare privind studiul semnalului PPG 

Majoritatea sistemelor portabile care folosesc semnalul fotopletismografic, sunt utilizate pentru 

determinarea frecvenței cardiace, pentru determinarea parametrilor variabilității frecventei cardiace, 

indiferent de metoda de determinare al semnalului [Mellado 2013], [Altini 2014], [Zhang 2015], 

[Prabhakar 2020], [Umair 2021]. 

1.5 Parametrii variabilității frecvenței cardiace 

Parametrii variabilității frecvenței cardiace ( HRV – en. Heart Rate Variability), descriu variația 

intervalelor de timp dintre două cicluri cardiace consecutive. În reglarea frecvenței cardiace este 

implicat sistemul nervos vegetativ, adică atât sistemul nervos simpatic cât și sistemul nervos 
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parasimpatic. În timp ce activitatea sistemul nervos parasimpatic scade frecvență cardiacă, dar mărește 

variabilitatea acesteia, sistemul nervos simpatic crește frecvență cardiacă și scade variabilitatea acesteia 

[HRV Standards 1996]. 

Întâlnim în literatura de specialitate, că analiza parametrilor HRV este utilizata în detectarea 

stărilor de somnolență la șoferi, [Fujiwara 2019], sau în evaluarea și detectarea crizelor epileptice 

[Fujiwara 2016]. Alți cercetători, [Valenza 2016], au propus utilizarea analizei parametrilor nonliniari 

pentru determinarea și diagnosticarea pacienților care suferă de tulburări bipolare, sau pot fi utilizați în 

depistarea episoade de apnee în somn [Sannino 2014], [Lázaro 2014]. 

1.6 Concluzii 

În cadrul acestui capitol am prezentat câteva elemente referitoare la definirea sistemului 

cardiovascular. Am făcut o mică descriere a acestuia, dar și a celor mai des întâlnite metode de 

investigare, adică electrocardiografia și fotopletismografia, împreună cu principiile de funcționare a 

acestora. 

Am cercetat stadiul actual în ceea ce privește sistemele de monitorizare „in situ”, iar cele mai 

des întâlnite sisteme monitorizează semnalul electrocardiografic și semnalul fotopletismografic. 

Majoritatea studiilor sunt centrate pe realizarea de sisteme de mici dimensiuni, pentru a minimiza 

disconfortul produs de acestea asupra utilizatorilor. Aspectele benefice dar și cele financiare, prezintă 

interes pentru cercetători și producătorii de sisteme portabile și îi motivează să studieze acest domeniu 

și să aducă îmbunătățiri tehnologiilor deja existente. 

Analizând literatura de specialitate, am observat faptul că domeniul este studiat intens atât în 

vederea îmbunătățirii componentelor hardware, prin miniaturizarea acestora și îmbunătățirea 

consumului energetic, dar și în vederea optimizării părții de software prin realizarea de algoritmi cât 

mai complecși, pentru a analiza, prelucra și obține un rezultat corect din datele de intrare.  

În ceea ce privește sistemele de monitorizare portabile, sunt studiate metodele de monitorizare 

nonivazive fără a avea contact direct, utilizând senzori radar sau procesare de semnal video pentru a 

extrage diverși parametrii.  

Spre finalul acestui capitol sunt prezentate și câteva aspecte privind parametrii variabilității 

cardiace (HRV). Analiza acestora este des întâlnită ca o metodă de evaluare a stării de sănătate, prin 

asocierea acestora cu diverse stări patologice. 
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2. Analiza și prelucrarea semnalului electrocardiografic (ECG) și al 

semnalului fotopletismografic (PPG) 

2.2 Tendințe în monitorizarea sistemului cardiovascular 

Având în vedere diversitatea sistemelor smart și a gadgeturilor existente în prezent, s-a constatat 

că se poate monitoriza frecvența cardiacă utilizând aceste sisteme accesibile publicului larg. Astfel 

întâlnim diverse dispozitive integrate în aceste accesorii utilizate zilnic, capabile să monitorizeze 

semnalul ECG, utilizat în diverse analize a stării de sănătate. 

O modalitate mai simplă de determinare a frecvenței cardiace este reprezentată de monitorizarea 

semnalului PPG utilizat ca instrument clinic în detectarea aritmiilor cardiace [Allen 2007], [Yousefi 

2014]. 

2.4 Metode și instrumente utilizate pentru monitorizarea semnalelor biomedicale. 

Pentru monitorizarea semnalului ECG am utilizat un modul de mici dimensiuni, care are la baza 

integratul AD8232. Acesta asigura o ieșire analogică a semnalului ce ne permite conectarea la placa de 

dezvoltare Arduino. Aceasta este capabil să achiziționeze o singură derivație utilizând 3 electrozi. 

Semnalul fotopletismografic a fost colectat utilizând modulul SEN-11574, care reprezintă un 

senzor ce monitorizează pulsul și ritmul cardiac. Acesta este compatibil cu placa Arduino, are tensiunea 

de lucru de 5 V, iar dimensiunile reduse îl fac util în realizarea sistemelor portabile. Schema bloc al 

sistemului utilizat în monitorizare este prezentat în Fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5 Schema bloc a sistemului de înregistrare utiliza 
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2.5 Identificarea seriilor de timp dintre două cicluri cardiace 

2.5.1 Determinarea seriilor de timp din semnalul ECG 

Pentru determinarea seriilor de timp am utilizat algoritmul Pan-Tompkins, dezvoltat de Pan și 

Tompkins în 1985 și îmbunătățit ulterior de Hamiton și Tompkins în 1986. Acest algoritm analizează 

pantele întâlnite pe traseul ECG și recunoaște complexul QRS. Având momentele în care s-au detectat 

vârfurile R, se calculează seriile de timp dintre două cicluri cardiace, ca diferența dintre două momente 

de timp consecutive. 

2.5.2 Determinarea seriilor de timp din semnalul PPG 

În cazul semnalului fotopletismografic, unde am notat vârfurile acestuia cu P, detectarea 

acestora s-a realizat mai ușor, datorită simplității formei de undă. Timpul dintre două cicluri cardiace, a 

fost ales că timpul dintre două vârfuri P.  

2.5.3 Compararea seriilor de timp intra-cardiace obținute din semnalul ECG și din 
semnalul PPG 

În prima etapă am propus să determinăm diferențele care apar între intervalele de timp dintre 

două cicluri consecutive, determinate din semnalul ECG și din semnalul PPG. Am efectuat un set de 16 

înregistrări, de la 16 voluntari, 12 bărbați cu vârsta între 21 și 33 de ani, și 4 femei cu vârsta de 23 și 30 

de ani [Podaru, 2017]. Înregistrările au fost efectuate în același mod pentru toți subiecții, aceștia fiind 

așezați pe un scaun și s-a înregistrat derivația I a electrocardiogramei și semnalul PPG de la indexul 

mâinii stângi. Fiecare subiect a fost rugat să nu efectueze mișcări bruște pe perioada înregistrărilor. Am 

folosit aceiași frecvență de eșantionare, cu scopul de a evita posibile diferențe de timp ce pot apărea în 

momentul înregistrării. 

Analizând rezultatele obținute, observăm că seriile de timp determinate din semnalul ECG nu 

diferă foarte mult față de seriile de timp obținute din semnalul PPG. Diferențele obținute sunt sub 5%, 

pentru 97% din totalul de intervale RR, respectiv PP comparate. Pentru 3% din intervalele de timp 

comparate, diferențele obținute sunt peste 5% (Fig. 2.17) în condițiile în care nu au fost eliminate 

ciclurile ectopice. 
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Fig. 2.17 Diagrama diferențelor totale obținute 

 

Având majoritatea diferențelor sub 5%, pentru peste 95%, din seriile de timp obținute în repaus, 

următoarea etapă a fost determinarea parametrilor HRV și PRV. 

2.6 Metode de determinarea ai parametrilor HRV și PRV 

Se consideră două modalități de determinare ai parametrilor HRV și anume: mediul de lucru 

MATLAB, iar a doua modalitate utilizată, a fost softul Kubios HRV Standard. Software-ul este operat 

printr-o interfață grafică ușor de utilizat, rezultatele analizei pot fi salvate ca raport PDF sau fișier 

[Tarvainen 2020]. 

2.6.1 Determinarea parametrilor HRV și ai parametrilor PRV 

Am calculat parametrii HRV în domeniul timp, utilizând Matlab și ulterior, folosind aceleași 

serii de timp, am calculat aceiași parametri cu ajutorul softului Kubios.  

A fost realizat și un studiu al diferențelor, utilizând graficele Bland Altman, care ne indică 

faptul că ambele metode de determinare ai parametrilor HRV sunt corecte. Presupunând că diferențele, 

calculate cu (2.2), sunt distribuite în mod uniform, acest lucru ar duce la un interval de predicție de 

95%, numit limită de agrement, determinat (2.4)                                      (2.2) 
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 ̅  ∑              (2.3)                                  (2.4) 

unde    reprezintă deviația standard a diferențelor. 

Am efectuat aceiași analiza și în cazul parametrilor PRV, utilizând aceleași metode.. Am 

analizat și graficele Bland Altman, ca în cazul parametrilor HRV și am observat că nu sunt diferențe 

semnificative între cele două metode. 

2.6.2 Compararea parametrilor HRV cu parametrii PRV 

Având seriile de timp și parametrii HRV și PRV calculați, am studiat corelațiile acestor 

parametrii cu scopul de a verifica dacă parametrii PRV pot substitui parametrii HRV. Am analizat 

parametrii determinați utilizând Kubios HRV Standard. 

În studiul diferențelor dintre parametrii HRV și parametrii PRV, am utilizat ca valoare de 

referință parametri HRV. Pentru fiecare parametru am prezentat datele într-o diagrama prin puncte, 

pentru a identifica ecuația de regresie dintre parametrii HRV și parametrii PRV. Ecuația este prezentata 

în (2.5), iar situația ideală, adică parametrii PRV sunt identici cu parametrii HRV, variabila a = 1 și 

variabila b = 0.              (2.5) 

În cazul diagramelor prin puncte, pe axa x am prezentat valorile parametrilor HRV, iar pe axa y 

valorile parametrilor PRV. În Tab. 2.4. sunt prezentate valorile coeficientului de corelație Pearson și 

valorile coeficienților a și b. 
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Tab. 2.4 Valorile coeficienților de corelație Pearson și valorile variabilelor ecuației de 
regresie liniară 

Parametru 
Coeficient 

corelație Pearson 
Valoare variabila a Valoare variabila b 

Media RR (ms) 0,999 1,001 0,472 

Frecvența cardiacă medie (bpm) 0,998 1,002 0,399 

SDNN (ms) 0,996 1,041 1,469 

RMSSD (ms) 0,963 0,825 6,624 

NN50 (cicluri) 0,988 1,066 4,685 

pNN50 (%) 0,988 0,993 1,352 

Puterea spectrului VLF (ms2) 0,987 1,026 -28,532 

Puterea spectrului LF (ms2) 0,994 1,164 -106,81 

Puterea spectrului HF (ms2) 0,986 0,892 72,686 

Puterea totala (ms2) 0,997 1,086 -128,42 

Raportul LF/HF 0,685 0,319 1,611 

 

Din Tab. 2.4. observăm că aproape toți coeficienții de corelație Pearson au valoare pozitiva, și 

rezultatele obținute sunt peste 0,96, fapt ce indică o legătură puternică între parametrii HRV și 

parametrii PRV, cu excepția raportului LF/HF, unde R = 0,68. Valoarea coeficientului de corelație 

Pearson în cazul raportului LF/HF nu indică vreo apropiere între acești parametrii, chiar dacă separat 

spectrul LF și spectrul HF au coeficienții de peste 0,98. Analizând valorile variabilelor ecuației de 

regresie, observăm că valori mai apropiate de cazul ideal obținem pentru parametrii în domeniul timp, 

iar în cazul parametrilor din domeniul frecvență avem cele mai mari valori ale variabilei b, fapt ce 

indică diferențe mai mari între acești parametrii. 

Deși valorile analizei anterioare ne indică o corelație puternica între parametrii HRV și 

parametrii PRV, acest lucru nu indică un studiu exact asupra diferențelor dintre parametrii HRV și 

PRV. În acest sens am realizat și grafice Bland Altman, pentru studiul diferențelor, așa cum am 

procedat și la secțiunea 2.5.1.  
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Spre exemplu, în Fig. 2.24 – 2.34, sunt reprezentate diagramele prin puncte ai parametrilor 

HRV și parametrilor PRV pentru cele 16 înregistrări, dar și diagrama Bland Altman unde sunt 

prezentate diferențele obținute între aceștia. În diagramele Bland Altman sunt reprezentate următoarele 

valori: 

Diferențele obținute intre parametrul HRV și parametrul PRV, reprezentat prin puncte albastre; 

1. Diferențele obținute intre parametrul HRV și parametrul PRV, reprezentat prin puncte 
albastre;                   (2.7) 

2. Cazul ideal când nu sunt diferențe intre parametrul HRV și parametrul PRV, reprezentata cu 
o linie verde 

3. Limita superioară a diferențelor, reprezentată printr-o linie galbenă                              (2.8) 

4. Limita inferioară a diferențelor, reprezentată tot cu linie galbenă                                 (2.9) 
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Fig. 0.1 Analiza diferențelor mediei RR obținute din HRV și 

PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 
Fig. 0.2 Analiza diferențelor frecvenței cardiace obținute din 

HRV și PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 

 
Fig. 0.3 Analiza diferențelor SDNN obținute din HRV și PRV 

a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 
Fig. 0.4 Analiza diferențelor RMSSD obținute din HRV și 

PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 
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Fig. 0.5 Analiza diferențelor NN50 obținute din HRV și PRV 
a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 

 
Fig. 0.6 Analiza diferențelor pNN50 obținute din HRV și 

PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 
Fig. 0.7 Analiza diferențelor spectrului VLF obținute din 

HRV și PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 
Fig. 0.8 Analiza diferențelor spectrului LF obținute din HRV 

și PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 
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Fig. 0.9 Analiza diferențelor spectrului HF obținute din HRV 
și PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 

Fig. 0.10 Analiza diferențelor puterii totale obținute din HRV 
și PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 

 
Fig. 0.11 Analiza diferențelor raportului LF/HF obținute din HRV și PRV a) diagrama prin puncte; b) Graficul Bland Altman 
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2.7 Influența corecțiilor de timp asupra parametrilor HRV și ai parametrilor 

PRV 

Pentru determinarea parametrilor HRV și PRV am utilizat Kubios HRV Standard. Aceștia au 

fost calculați în două situații și anume: fără a efectua corecția seriilor de timp și utilizând corecția 

seriilor de timp pusă la dispoziție de Kubios HRV Standard.  

Având parametrii HRV și parametrii PRV determinați pentru cele două situații, am realizat 

corelarea acestora, graficul prin puncte și determinarea variabilelor a și b pentru fiecare parametru în 

parte. 

Tab. 0.1 Valorile coeficienților de corelație Pearson și valorile coeficienților ecuației de 
regresie liniară pentru relațiile parametrilor HRV și PRV în cazul seriilor de timp necorectate, 

respectiv seriile de timp necorectate 

Parametru 

Seriile de timp necorectate Seriile de timp corectate 

Coeficient 
corelație 
Pearson 

Valoare 
variabila a 

Valoare 
variabila b 

Coeficient 
corelație 
Pearson 

Valoare 
variabila a 

Valoare 
variabila b 

Media RR (ms) 0,984 0,944 47,579 0,999 1,011 -10,785 

Frecvența cardiacă 
medie (bpm) 

0,985 0,872 8,492 0,997 0,979 1,437 

SDNN (ms) 0,779 1,515 -20,703 0,997 1,062 -1,674 

RMSSD (ms) 0,833 2,165 -53,797 0,992 0,983 2,797 

NN50 (cicluri) 0,986 1,053 8,955 0,986 1,039 9,203 

pNN50 (%) 0,987 1,012 2,641 0,986 1,009 2,458 

Puterea spectrului 
VLF (ms2) 

0,956 0,950 120,124 0,987 0,940 76,851 

Puterea spectrului LF 
(ms2) 

0,256 0,648 884,559 0,994 0,987 53,484 

Puterea spectrului HF 
(ms2) 

0,602 2,992 -992,356 0,983 1,145 -10,345 

Puterea totala (ms2) 0,380 1,134 1330,278 0,996 1,034 72,714 

Raportul LF/HF 0,944 0,644 0,235 0,954 0,747 0,179 
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Având aceste rezultate am comparat diferențele dintre parametrii HRV și parametrii PRV de 

dinainte de corecție și de după corecție. În Tab. 2.6 sunt prezentate diferențele minime, media 

diferențelor și diferențele maxime obținute pentru cele două cazuri. 

Tab. 0.2 Compararea diferențelor pentru parametrii determinați fără a aplica și cu 
aplicarea corecției seriilor de timp 

Parametru 

Deferente obținute fără corecția 
seriilor de timp 

Deferente obținute utilizând corecția 
seriilor de timp 

minima medie maxima minima medie maxima 

Media RR (ms) 0 5,6 31 0 1 3 

Frecvența cardiacă 
medie (bpm) 

0 0,5 2 0 0,1 1 

SDNN (ms) 2,2 11,77 48 0 1,91 3,7 

RMSSD (ms) 0,6 16,18 63,8 0,4 2,04 4,4 

NN50 (cicluri) 3 18,8 46 3 17,3 42 

pNN50 (%) 0,31 3,039 6,77 0,37 2,905 6,27 

Puterea spectrului VLF 
(ms2) 

6,815 111,886 416,528 7,749 58,892 193,343 

Puterea spectrului LF 
(ms2) 

6,366 542,732 3291,13 10,688 45,547 131,069 

Puterea spectrului HF 
(ms2) 

18,102 1224,506 6397,523 1,278 124,960 322,275 

Puterea totala (ms2) 17,654 1804,049 10105,18 8,9973 178,339 323,134 

Raportul LF/HF 0,023 0,183 0,696 0,008 0,168 0,701 

 

Din analiza acestor diferențe observăm că diferențele medii și cele maxime se modifică 

semnificativ după corectarea seriilor de timp, mai puțin pentru parametrii NN50 respectiv pNN50, care 

nu suferă modificări semnificative. 

2.8 Considerarea  unui semnal fotopletismografic de la lobul urechii 

Pentru acest studiu, am adăugat sistemului nostru un modul de măsurare a frecvenței cardiace 

de la lobul urechii. Acest sistem folosește același principiu utilizat în determinarea fotopletismografiei, 
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doar că semnalul de ieșire este unul dreptunghiular, care corespunde undei de puls sanguin care ajunge 

la nivelul lobului urechii. În Fig. 2.36 , este prezentat acest sistem împreună cu accesoriile disponibile. 

 
Fig. 0.12 Sistemul utilizat în detectarea frecventei cardiace de la nivelul urechii 

 

Având această completare la sistemul nostru, am efectuat un studiu în care au fost implicați 16 

subiecți, bărbați cu vârsta intre 21 și 24 de ani. Monitorizările au fost efectuate în același mod pentru 

fiecare subiect în parte, adică în repaus așezați pe un scaun. Senzorul de puls a fost atașat la lobul 

urechii stângi, iar semnalul fotopletismografic a fost monitorizat de la indexul mâinii stângi. În Fig. 

2.38 sunt prezentate cele trei semnale monitorizate, electrocardiograma, semnalul fotopletismografic și 

semnalul de puls determinat de la lobul urechii 

 
Fig. 0.13 Semnalele achiziționate utilizând sistemul nostru 
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Având cele trei semnale, pentru detectarea seriilor de timp, în cazul semnalului ECG și al 

semnalului PPG, am utilizat pașii prezentați anterior. Pentru semnalul de puls, punctul de interes a fost 

considerat prima valoare maximă detectată pe semnal, așa cum este prezentat în Fig. 2.39. 

 
Fig. 0.14 Marcarea punctelor de interes pe cele trei semnale 

 
Cu punctele de interes detectate pentru fiecare înregistrare și cu seriile de timp corespunzătore 

fiecăreia, am determinat parametrii HRV, parametrii PRV și parametrii PRV determinați de la lobul 

urechii, notat pPRV, utilizând Kubios HRV Standard. Am realizat diagramele prin puncte după cum 

urmează: 

 Între parametrii HRV și parametrii PRV, 
 Între parametrii HRV și parametrii pPRV, 
 Între parametrii PRV și parametrii pPRV. 

Din aceste diagrame am determinat coeficientul de corelație Pearson și variabilele a și b, pentru 

ecuația dreptei care descrie relația dintre parametrii HRV și PRV, parametrii HRV și pPRV, respectiv 

parametrii PRV și pPRV. 

Cele mai bune corelații s-au obținut în cazul parametrilor HRV și ai parametrilor PRV, atât 

pentru domeniul timp, cât și în domeniul frecvență. Valori promițătoare ale corelărilor s-au obținut și 

între parametrii HRV și pPRV, dar și între parametrii PRV și pPRV,după cum se poate vedea în Tab. 

2.7. 
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Tab. 0.3 Valorile coeficienților de corelație pentru cele 3 cazuri alese de noi 

Parametru 
Coeficient de corelație Pearson 

HRV și PRV HRV și pPRV PRV și pPRV 

Media RR (ms) 0,999 0,999 0,999 

Frecvența cardiacă medie (bpm) 0,999 0,999 1 

SDNN (ms) 0,988 0,985 0,992 

RMSSD (ms) 0,966 0,948 0,950 

NN50 (cicluri) 0,982 0,978 0,975 

pNN50 (%) 0,990 0,987 0,982 

Puterea spectrului VLF (ms2) 0,997 0,983 0,988 

Puterea spectrului LF (ms2) 0,987 0,927 0,964 

Puterea spectrului HF (ms2) 0,953 0,940 0,889 

Puterea totala (ms2) 0,992 0,984 0,985 

Raportul LF/HF 0,866 0,570 0,406 

 
Valorile indică o relație destul de puternica între acești parametrii, cu excepția raportului 

LF/HF, unde rezultat bun al corelației am obținut doar în cazul corelării parametrilor HRV și PRV. 

2.9 Concluzii 

Pentru a putea realiza înregistrări simultane ale unor semnale biomedicale, am realizat un sistem 

capabil de a monitoriza simultan semnalul electrocardiografic (ECG), semnalul fotopletismografic 

(PPG), dar și un semnal de puls achiziționat de la lobul urechii. 

Cu sistemul de achiziție realizat am efectuat două studii, fiecare studiu având un număr de 16 

voluntari. Primul studiu prezintă diferențele care apar între seriile de timp dintre două cicluri cardiace 

determinate din semnalul ECG, respectiv semnalul fotopletismografic (PPG). Din totalul intervalelor 

comparate, peste 95% dintre aceste diferențe, se află sub 5%. 

Având seriile de timp, am determinat parametrii variabilității frecvenței cardiace (HRV) și 

parametrii variabilității frecvenței pulsului (PRV), utilizând două metode de calcul, mediul de lucru 

Matlab și softul Kubios HRV Standard. Diferențele obținute folosind aceste două metode de măsurare 
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sunt foarte mici, conform graficelor Bland Altman prezentate în Fig. 2.20 – Fig. 2.25, lucru ce indică 

faptul că ambele metode pot fi utilizate în determinarea acestor parametri. 

Am comparat parametrii HRV și parametrii PRV și am concluzionat ca exista corelație 

puternică între acești parametrii. Chiar dacă am obținut corelații bune între acești parametri, am 

efectuat și un studiu al diferențelor dintre acești parametrii, utilizând parametrii HRV ca valoarea de 

referință. Valorile diferențelor obținute între acești parametrii sunt mici, rezultate ce ne confirma 

compatibilitatea parametrilor PRV cu parametrii HRV. 

Un factor care contribuie la îmbunătățirea legăturii statistice intre acești parametrii și 

diminuarea diferențelor dintre aceștia, îl reprezintă corectarea seriilor de timp, care elimina ciclurile 

ectopice, dar și posibilele artefacte prezente în cadrul seriilor de timp. Utilizând metode de corecție a 

seriilor de timp, se observă că diferențele scad și se evidențiază faptul că pentru determinarea și 

compararea parametrilor HRV cu parametrii PRV, este necesară utilizarea aceleiași ferestre de timp. 

O altă modalitate de studiere a diferențelor dintre parametrii HRV și parametrii PRV, este 

reprezentată de analiza variabilelor ecuației de regresie liniară. Dacă variabila a se apropie de valoarea 

1, iar b de 0, înseamnă că nu există diferențe între parametri. 

În al doilea studiu, am efectuat 16 înregistrări simultane, pe un grup format din alți 16 voluntari, 

de la care am înregistrat simultan semnalul ECG, semnalul PPG și un semnal de puls luat de la lobul 

urechii. Semnalul de puls, care a fost măsurat de la lobul urechii, este ușor de prelucrat și permite 

substituirea parametrilor HRV în domeniul timp, datorită diferențelor mici obținute între parametrii 

HRV și parametrii variabilității frecvenței pulsului determinați din semnalul de puls (pPRV). Pentru 

parametrilor în domeniul frecvență, diferențele sunt mai mari, iar valorile coeficienților de corelație 

Pearson nu indica utilizarea parametrilor pPRV, în substituirea parametrilor HRV. 
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3. Estimarea frecvenței respiratorii din analiza semnalului ECG și a 
semnalului PPG. Influenţa respiraţiei asupra parametrilor HRV 

3.1 Introducere 

Ritmul cardiac împreuna cu frecvența respiratorie sunt doi parametrii vitali care prezintă un 

grad crescut de interes în evaluarea ambulatorie a pacienților. Monitorizarea de lungă durată a acestor 

parametrii poate duce la o evaluarea medicală calitativă, având în vedere că unele episoade patologice 

nu apar tot timpul în monitorizările efectuate în regim ambulatoriu. Rezultatele obținute din înregistrări 

de lungă durată, pot duce la indicații spre un stil de viața mai sănătos. De asemenea, datorită 

tehnologiilor disponibile în prezent, noi metode de evaluare a stării de sănătate pot fi studiate. 

Pentru determinarea frecvenței respiratorii, sunt utilizate metode de măsurare indirecte. Unele 

tehnici de determinare a frecvenței respiratorii utilizează soluții precum: monitorizarea temperaturii la 

inspir/expir, măsurarea modificării volumului toracic/abdominal, iar alte metode utilizează sisteme care 

estimează frecvența respiratorie din alte semnale fiziologice, cum ar fi analiza anumitor variații găsite 

la semnalul ECG [Lazaro 2021], [Lazaro 2020], [Lazaro 2018], [Sweeney 2013] și [Berset 2012]. 

3.2 Protocol utilizat în achiziționarea semnalului ECG, PPG și respirator 

Pentru acest studiu am efectuat un set de înregistrări simultane ale semnalului ECG, PPG și 

respirator. Aceste înregistrări au fost efectuate cu scopul de a evidenția cum respirația influențează 

semnalele ECG și PPG, și dacă acestea influențează într-un mod anume parametrii HRV și PRV. 

Înregistrările au fost realizate utilizând sistemul de achiziție prezentat în capitolul anterior, unde a fost 

introdus și un termistor integrat într-o mască, pentru a monitoriza frecvența respiratorie prin măsurarea 

temperaturii la inspir / expir. 

Pentru a evidenția influența respirației și a frecvenței respiratorii asupra ciclurilor cardiace, am 

realizat un set de 7 înregistrări de cel puțin 21 de minute fiecare. Durata unui exercițiu respirator este 

de 7 minute , iar din acest considerent înregistrările sunt împărțite în trei intervale de timp distincte, 7 

minute înainte, 7 minute durata exercițiilor respiratorii și 7 minute după efectuarea acestora. În Fig. 3.1, 

Fig. 3.3 și  Fig. 3.6 sunt reprezentate grafic trei exerciții respiratori din cele șapte, în care sunt trecuți 

timpii de inspir / expir și pauzele pentru fiecare etapă în parte, precum și semnalul respirator înregistrat 

și afișat grafic în Matlab. 
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Fig. 0.1 Exercițiu respirator 1: a) exercițiu propus; b) semnal achiziționat 

 
Fig. 0.2 Exercițiu respirator 3: a) exercițiu propus; b) semnal achiziționat 

 
Fig. 0.3 Exercițiu respirator 6: a) exercițiu propus; b) semnal achiziționat 

3.3 Prelucrarea semnalelor ECG și PPG, pentru estimarea frecvenței 

respiratorii 

Având cele șapte monitorizări ale semnalelor ECG, PPG și respirator, următoarea etapă a fost 

prelucrarea semnalelor ECG și PPG, cu scopul de a estima frecvența respiratorie. Aceste exerciții 

respiratorii, care presupun cicluri de inspir și expir profund, modificând considerabil volumul toracic în 
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comparație cu respirațiile normale, aduc semnalului ECG, cât și semnalului PPG, variații vizibile din 

simpla reprezentare grafică, Fig. 3.8.  

 
Fig. 0.4 Reprezentarea grafică a celor trei semnale înregistrate în timpul exercițiului 

respirator 5 

 

Din Fig.3.8, se identifică o similitudine între forma semnalului respirator și forma reprezentării 

grafice al modulației în amplitudine al semnalelor ECG și PPG. Aceste modificări apar la nivelul 

complexului QRS și a undei de puls. 

Se observă că cele mai mici valori ale complexului QRS sunt vizibile în momentul când 

inspirația este maximă, iar pe semnalul PPG aceste modificări apar cu o mică întârziere, din cauza 

traseului pe care fluxul sanguin îl are de urmat. Pentru a avea o imagine mai bună a acestor modificări, 

s-au determinat vârfurile undelor R pentru semnalele ECG, și vârfurile P pentru semnalele PPG. Pentru 

determinarea undelor R am procesat semnalele ECG, utilizând pe metoda Pan-Tompkins. Având în 

vedere că una din etape este filtrarea trece sus, cu frecvența de tăiere la 5 Hz, modulația în amplitudine 

a undelor R nu este influențată de această filtrare, Fig. 3.9. 
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Fig. 0.5 Reprezentarea grafică a modulațiilor reprezentate pe semnalul ECG și semnalul 

PPG pentru exercițiul respirator 5 
 
Având valorile acestor modulații, următoarea etapă a fost prelucrarea și compararea rezultatelor 

obținute cu semnalul respirator înregistrat. Pentru aceste serii de valori, s-au efectuat medieri cu scopul 

de a îmbunătăţii forma semnalului. În Fig. 3.10 este reprezentată medierea acestor valori pentru 

exercițiul 5. 

 
Fig. 0.6 Valorile modulațiilor RR și PP (albastru) și medierea acestor valori (roșu), pentru 

exercițiul respirator 5 
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Aceiași pași au fost efectuați pentru toate înregistrările efectuate în timpul celor 7 exerciții 

respiratorii. Pentru semnalul mediat, se observă că forma acestuia este în oglindă cu semnalul respirator 

înregistrat, așa cum se observă în Fig. 3.11. 

 
Fig. 0.7 Estimarea undelor respiratorii din semnalele ECG și PPG pentru primul exercițiu 

 

Luând în considerare analiza acestor semnale și a faptului că rezultate mai bune se obțin din 

semnalul EGC, se poate concluziona că unul din motivele pentru care semnalul PPG nu oferă o 

estimare apropiată de valoarea măsurată este dat de faptul că în momentul în care inspirul este făcut la 

capacitate maximă, apare fenomenul de compresie asupra vaselor sanguine, iar semnalul PPG devine 

dificil de înregistrat din cauză că volumul de sânge periferic este mai mic comparativ cu situațiile 

normale. 

Pentru fiecare înregistrare în parte, am determinat numărul de cicluri respiratorii, din semnalul 

măsurat cu ajutorul termistorului (semnal respirator, referinţă), numărul total de cicluri respiratorii 

estimat din semnalul ECG și numărul total de cicluri respiratorii estimat din semnalul PPG. Având 

aceste valori pentru fiecare înregistrare, în momentul în care determinăm diferențele dintre valorile 

estimate și cele măsurate, putem observa că în situația rezultatelor estimate din semnalul ECG, 

diferențele sunt de până la 10%, adică s-a estimat cu aproape ± 1 ciclu respirator pe minut, față de 

valoarea măsurata. În Tab. 3.3. se regăsesc diferența relativă și diferența absolută între valorile 

frecvenței respiratorii măsurate și a frecvențelor respiratorii estimate. 
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Tab. 0.1 Determinarea diferențelor dintre valorile estimate și valorile măsurate 

Exercițiul 

respirator 

Durata 
monitorizării 

Diferența relativă 
(%) 

Frecvența respiratorie medie (respirații/minut) 

ε =|m-
ECG|/m

∙100 

ε =|m-
PPG|/m∙

100 
Măsurată ECG PPG 

∆=|Mas
-ECG| 

∆=|Mas
-PPG| 

1.  24 4,05 9,91 6,34 6,6 6,97 0,26 0,63 

2.  26 3,7 6,67 9,64 10 10,29 0,36 0,64 

3.  23 9,68 28,11 9,04 9,92 11,58 0,88 2,54 

4.  24 3,59 11,66 11,15 10,75 12,45 0,4 1,3 

5.  21 6,96 14,78 11,5 12,3 13,2 0,8 1,7 

6.  26 2,38 12,3 10,96 10,7 12,3 0,26 1,35 

7.  22 2,33 24,65 7,68 7,86 9,57 0,18 1,89 

 

3.4 Influența respirației asupra diferențelor dintre parametrii HRV și 
parametrii PRV 

Având seriile de timp dintre două cicluri cardiace determinate de la semnalul ECG și de la 

semnalul PPG, au fost determinați parametrii HRV și PRV utilizând Kubios HRV Standard. Pentru 

fiecare înregistrare s-au determinat următorii parametri: media RR, SDNN, RMSSD, NN50 și pNN50 

pentru domeniul timp, iar pentru domeniul frecvență puterea VLF, LF, HF, puterea totală și raportul 

LF/HF. 

Chiar dacă valorile coeficientului de corelație Pearson indică o legătură mai puternică sau mai 

puțin puternică, cum am obținut în cazul RMSSD, am studiat și valorile variabilelor a și b cât și 

diferențele dintre acești parametri obținute, pentru cele 7 monitorizări, de unde s-a observat că s-au 

obținut diferențe semnificative, mai mari în cazul parametrilor din domeniul frecvență. Din acest motiv 

am analizat și comparat parametrii pentru trei intervale de timp distincte, fiecare având o durată 5 

minute ,după cum urmează: intervalul 1 (I1) – înainte de exercițiu respirator, intervalul 2 (I2) – în 

timpul exercițiului respirator și intervalul 3 (I3) – după exercițiu respirator. 
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3.4.1 Compararea parametrilor HRV și PRV în domeniul timp 

Pentru fiecare interval în parte am determinat parametrii HRV, parametrii PRV în domeniul 

timp și coeficienții de corelație Pearson dintre aceștia, Fig. 3.20 și se observă că majoritatea rezultatelor 

sunt peste 0,95, mai puțin în cazul parametrului RMSSD, unde coeficientul de corelație este de 0,84. 

 
Fig. 0.8 Variația coeficienților de corelație Pearson între parametrii HRV și PRV pentru 

cele 7 înregistrări 
 

Din valorile variabilelor a și b, Tab. 3.9., cele mai mari diferențe sunt obținute pentru intervalul 

al doilea, unde valorile lui a și b au o abatere față de cazul ideal mai mare. În acest caz întâlnim 

diferențe mai mari între parametrii HRV și PRV, așa cum se poate observa în Fig. 3.21. 

Tab. 0.2 Valorile coeficienților ecuației de regresie în cele 3 intervale, pentru parametrii în 

domeniul timp 

Parametru 
Intervalul 1 Intervalul 2 Intervalul 3 

a b a b a b 

Media RR (ms) 0,997 1,806 0,979 16,707 0,993 5,588 

Frecvența cardiacă medie 
(bpm) 

1 0 0,967 2,2878 1 0 

SDNN (ms) 0,99 1,278 1,204 -12,967 0,957 2,513 

RMSSD (ms) 0,934 4,598 1,213 -6,425 0,794 7,761 

NN50 (cicluri) 0,935 11,488 1,114 0,855 1,066 7,107 

pNN50 (%) 0,951 3,269 1,092 0,558 1,071 2,087 
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Fig. 0.9 Diferențele dintre parametrii HRV și parametrii PRV în domeniul timp pentru 

cele 7 exerciții 
 

Chiar dacă coeficienții de corelație Pearson dintre parametrii HRV și parametrii PRV, pentru al 

doilea interval indică o legătura puternica între aceștia, observăm că valorile diferențelor sunt 

semnificative. 

3.4.2 Compararea parametrilor HRV și PRV în domeniul frecvență 

Pentru parametrii HRV și PRV în domeniul frecvență, am efectuat aceiași pași ca la parametrii 

în domeniul timp. Spre deosebire de valorile obținute pentru parametrii în domeniul timp, valorile 

coeficienților de corelație sunt peste 0.95 pentru toate cazurile, Fig. 3.22. 
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Fig. 0.10 Variația coeficienților de corelație Pearson între parametrii HRV și PRV ale 

celor 7 înregistrări pe intervale 
 
La analiza variabilelor ecuației de regresie, observăm că acestea indică prezența diferențelor 

dintre acești parametrii, în special pentru cazul al doilea, unde am obținut cele mai mari valori ale lui a 

dar și ale lui b prin comparație cu valorile obținute înainte și după efectuarea exercițiilor respiratorii, 

cum este prezentat în Tab. 3.13. 

Tab. 0.3 Valorile variabilelor ecuației de regresie pentru cele trei intervale parametrii în 
domeniul frecvență 

Parametru 
Intervalul 1 Intervalul 2 Intervalul 3 

a b a b a b 

Puterea spectrului VLF (ms2) 1,020 -3,368 1,064 -99,7423 1,076 -62,364 

Puterea spectrului  LF (ms2) 1,009 11,904 1,160 -350,416 0,951 37,106 

Puterea spectrului HF (ms2) 0,986 63,028 1,026 -15,8872 1,135 3,152 

Puterea totala (ms2) 1,030 44,892 1,112 -348,937 1,005 56,982 

Raportul LF/HF 0,719 0,118 0,827 1,288 0,879 0,015 
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Luând în considerare că valorile variabilelor ecuației de regresie indică prezența acestor 

diferențe, am determinat și diferențele dintre parametrii HRV și parametrii PRV în domeniul frecvență 

pentru fiecare exercițiu respirator, așa cum se poate vedea în Fig. 3.23. 

 
Fig. 0.11 Diferențele dintre parametrii HRV și parametrii PRV în domeniul frecvență 

pentru cele trei intervale analizate 

 

3.5 Studiul parametrilor HRV și PRV înainte, în timpul și după efectuarea 

exercițiilor respiratorii 
Având în vedere că am observat diferențe mai mari între parametrii HRV și parametrii PRV în 

timpul efectuării exercițiilor respiratorii, am ales să efectuăm și un studiu asupra parametrilor HRV și 

PRV, înainte, în timpul și după efectuarea exercițiilor respiratorii. 

3.5.1 Studiul variațiilor pentru domeniul timp 

Pentru fiecare parametru în domeniul timp, am verificat cum variază în cele trei intervale alese. 

În Fig. 3.25 sunt prezentate variația parametrilor HRV și PRV pentru cele 7 exerciții respiratorii. 
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Fig. 0.12 Reprezentarea variației în cele 3 intervale pentru cele 7 exerciții respiratorii 

 a) parametrii HRV, b) parametrii PRV 
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Se poate observă că atât parametrii HRV cât și parametrii PRV prezintă aceeași variație pentru 

cele 7 înregistrări. Se observă valori mai mici obținute pentru parametrii NN50, respectiv pNN50 în 

timpul exercițiului respirator 7. Diferențele semnificative dintre cele 3 cazuri pentru parametrii SDNN, 

RMSSD și pNN50 sunt cauzate de influența respirației asupra ritmului cardiac. 

3.5.2 Studiul variațiilor în domeniul frecvență 

Pentru parametrii din domeniul frecvență, din reprezentarea densității spectrale se observă 

faptul că apar diferențe între proporțiile celor trei spectre de frecvență și faptul că diferă puterea 

acestora, exemplu Fig. 3.26, pentru perioada de înainte de exercițiile respiratorii, în timpul exercițiilor 

respiratorii, dar și după terminarea acestora. Punctul comun pentru cele 7 exerciții respiratorii, este 

reprezentat în domeniul frecvență prin evidențierea puterii spectrului de frecvențe joase, LF, prezente 

în timp efectuării exercițiilor respiratorii. 

 
Fig. 0.13 Reprezentarea parametrilor HRV și PRV în domeniul frecvență pentru: a) 

exercițiul 1, b) exercițiul 2 
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Se observă că în timpul exercițiilor respiratorii apar unele vârfuri maxime, în spectrul de 

frecventă LF. Valorile acestora sunt prezentate în Tab 3.14., atât pentru parametrii HRV cât și pentru 

parametrii PRV, iar în ultima coloană este trecută frecvența respiratorie, în respirații pe secundă. 

Tab. 0.4 Vârfurile spectrelor de frecvență pentru parametrii HRV si parametrii PRV 

Exercițiu 
respirator 

Vârfurile spectrului de frecvență 
(Hz) 

Vârfurile spectrului de frecvență 
(Hz) 

Frecventa 
respiratorie 

(respirații/secunda) VLF LF HF VLF LF HF 

1.  0,01 0,083 0,167 0,01 0,083 0,167 0,083 

2.  0,013 0,11 0,167 0,033 0,113 0,17 0,066 

3.  0,023 0,053 0,163 0,023 0,053 0,163 0,057 

4.  0,003 0,047 0,187 0,007 0,047 0,187 0,047 

5.  0,013 0,047 0,187 0,013 0,047 0,19 0,047 

6.  0,023 0,047 0,233 0,023 0,047 0,233 0,083 

7.  0,003 0,067 0,203 0,003 0,067 0,203 0,066 

 
Din acest tabel se poate observă o apropiere considerabilă între vârfurile spectrului de frecvență 

LF și frecvența respiratorie, exprimată în respirații pe secundă. Se observă și două excepții, pentru 

exercițiile respiratorii 2 și 6, unde valorile vârfurilor sunt mai mari. 

Pentru a studia cum variază parametrii HRV și parametrii PRV în domeniul frecvență, am 

reprezentat grafic prin coloane, pentru fiecare parametru în parte, variația acestora în cele 3 intervale 

(Fig. 3.30), cum am făcut și pentru parametrii în domeniul timp. Din aceasta figură se evidențiază 

valorile mai mari ai parametrilor în domeniul frecvență în momentul efectuării exercițiilor respiratorii, 

prin comparație cu situațiile de înainte și după efectuarea exercițiilor respiratorii. 

O creștere a spectrului de putere în timpul exercițiilor respiratorii, este întâlnită și în cazul 

frecventelor înalte, 0,15 Hz – 0,5 Hz, mai puțin pentru exercițiile respiratorii 6, respectiv 7, unde 

spectrul frecventelor înalte este mai mic, dar se observă o creștere al spectrului de frecvențe foarte 

joase, VLF, aspect evidențiat și de raportul LF/HF. 
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Fig. 0.14 Reprezentarea variației parametrilor în domeniul frecventa pentru cele 7 

exerciții respiratorii a) parametrii HRV, b) parametrii PRV 
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3.6 Concluzii 

La începutul capitolului s-a realizat un studiu asupra literaturii de specialitate, referitor la 

monitorizarea frecventei respiratorii din semnalul electrocardiografic (ECG), dar și influența acestui 

parametru asupra variabilității frecvenței cardiace și importanța lui în evaluarea emoțiilor, a stărilor de 

stres, al astmului, sindromul de apneea în somn sau alte patologii. 

A fost prezentat un protocolul utilizat în monitorizarea semnalului ECG, fotopletismografic 

(PPG) și respirator. Ulterior s-a studiat efectul a șapte exerciții respiratorii asupra variabilității ritmului 

cardiac, al semnalului ECG și semnalului PPG.  

S-au prelucrat semnalele ECG și PPG, pentru a estima frecvența respiratorie din acestea și s-a 

concluzionat că rezultate mai apropiate de valorile măsurate s-au obținut din prelucrarea semnalului 

ECG. Eroarea maximă obținută în acest caz, dintre valoarea măsurată și valoarea estimată a fost de 

9,68% ( ≈ ±0,88 respirații/minut). În cazul estimării din semnalul PPG, eroarea maximă obținută a fost 

de 28,11% ( ≈ ±2,54 respirații/minut). Rezulta astfel că frecvența respiratorie se poate estima mai 

corect din analiza variațiilor în amplitudine al semnalului ECG.  

Au fost evidențiate efectul acestor exerciții respiratorii asupra parametrilor HRV și ai 

parametrilor PRV, atât în domeniul timp, dar și în domeniul frecvență. Pentru fiecare înregistrare au 

fost studiate 3 intervale de timp distincte, anume înainte de a efectua un exercițiu respirator, în timpul 

exercițiilor și după efectuarea lor.  

S-au comparat parametrii HRV cu parametrii PRV, corespunzătorii fiecărui interval, iar 

rezultatul corelațiilor Pearson indică o legătura statistică puternică. Cu toate acestea, la studiul 

diferențelor dintre acești parametrii, s-au găsit diferențe semnificative doar în timpul efectuării 

exercițiilor respiratorii, iar acestea au fost identificate la parametrii SDNN, RMSSD, LF și HF. 

Modificări semnificative la acești parametri indică faptul că ritmul cardiac este influențat de respirație 

și frecvența respiratorie. 

Din cauza ciclurilor de inspir/expir profunde, semnalul PPG este influențat de compresia 

toracica asupra sistemului circulator, fapt ce duce la apariția diferențelor dintre parametrii HRV și 

parametrii PRV, atât pentru parametrii în domeniul frecvență, cât și pentru parametrii în domeniul 

timp. 
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Au fost identificate și variații ale parametrilor variabilității frecvenței cardiace și parametrii 

variabilității pulsului, înainte și după efectuarea exercițiilor respiratorii, iar cele mai evidente variații s-

au observat la parametrii în domeniul frecvență. Spectrul de frecvență foarte joase (VLF), se remarcă 

printr-o creștere semnificativă în putere și în proporție, după efectuarea exercițiilor, aspect întâlnit și 

pentru spectrul de frecvențe joase (LF), cu excepția exercițiului respirator 2. 

Vârfurile spectrelor de frecvență au valoare foarte apropiată de frecvența respiratorie, exprimată 

în respirații pe secundă, mai puțin în cazul exercițiilor respiratorii 2 și 6. Pentru aceste două excepții 

valori mai apropiate se identifică pentru al doilea vârf din spectru. 
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4. Determinarea presiunii arteriale utilizând înregistrări sincrone ale 
semnalelor ECG și PPG 

4.1 Importanța și actualitatea măsurării presiunii arteriale 

Presiunea arterială (PA) reprezintă forța exercitată de sânge asupra suprafeței peretelui arterial, 

iar inima, prin ciclicitatea ei întreține o diferență de presiune de-a lungul sistemului circulator. Unitatea 

de măsură utilizată în descrierea PA este mmHg, iar în practica medicală este întâlnit și termenul de 

tensiune arterială (TA). 

Cercetătorii din acest domeniu, sugerează că tensiune arteriala poate fi estimată indirect, din 

timpul de tranzit al pulsului (PTT – en. pulse transit time), definit ca timpul necesar ca unda pulsului să 

se deplaseze de-a lungul arterei până la un punct periferic, sau din timpul de sosire al pulsului (PAT – 

en. pulse arrival time). Sunt studii care au găsit modele matematice care leagă PA de PTT și ceilalți 

parametrii, modele dezvoltate plecând de la proprietățile mecanice ale sistemului cardiovascular pe 

baza cărora au fost propuse sisteme care utilizează senzori pentru determinarea acestor timpi [Sharma 

2021], [Wang 2020], [Song 2020], [Wu 2020],  [Hernando 2019], [Huynh 2019], [Liu 2019], [Alghoul 

2017], [Yang 2016], [Andreu-Perez 2015], [Zheng 2014], [He 2014], [Gu 2009] [Muehlsteff 2008], 

[McCombie 2007], [Poon 2006], [Poon 2005]. 

Luând în considerare literatura de specialitate și studiile orientate spre estimarea PA utilizând 

metode neinvazive, concluzionăm că încă nu este bine stabilit ce timp poate fi utilizat, la care se adaugă 

faptul că s-a creat o confuzie între PTT și PAT. Spre exemplu, în lucrările lor [Veerabhadrappa 2011], 

[Smith 1999], definesc timpul PTT ca intervalul de timp dintre două unde pulsate care se propagă în 

același ciclu cardiac din locuri arteriale separate. În alte lucrări întâlnim definit timpul PTT ca fiind 

timpul dintre vârful undei R al semnalului ECG și sosirea piciorului undei fotopletismografice [Song 

2020], [Zhang 2017], [Payne 2006]. 

Studii mai recente, definesc PTT ca fiind timpul dintre vârful R al semnalului ECG și un punct 

de referința ales pe semnalul PPG, dar ulterior [Rasool 2018] și [Kim 2015] au concluzionat că acesta 

ar fi de fapt definiția timpului PAT, timp ce ar conține o componenta variabilă, și anume PEP ce 

produce variații de 12% până la 35% ale timpului PTT, iar din acest motiv estimarea PA nu ar fi fiabilă 

[Addison 2016], chiar dacă acest timp prezintă corelări foarte bune cu presiune sistolică (PS), conform 

[Addison 2016], [Kim 2015], [Zhang 2011], [Liu 2013].  
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4.2 Protocolul de monitorizare propus 

Au fost efectuate înregistrări simultane ale semnalelor ECG, PPG măsurându-se totodată și 

presiunea arterială pentru un subiect. Măsurătorile PA s-au efectuat în prima fază a monitorizării, de la 

brațul stâng al subiectului, braț de la al cărui index s-a înregistrat semnalul PPG (Fig.4.5). Pentru 

înregistrarea semnalelor ECG și PPG am utilizat sistemul de achiziție prezentat în capitolul 2, iar 

pentru măsurarea PA am utilizat tensiometrul electronic Medisana BU 510. 

 

Fig. 0.1 Modalitate de înregistrare a semnalelor ECG, PPG și măsurarea PA  

În Fig. 4.6 se observă că reprezentarea grafică a semnalului fotopletismografic devine aproape 

liniară în timpul realizării compresiei manșetei, iar în timpul efectuării măsurătorilor acesta crește 

treptat în funcție de decomprimarea manșetei pană când se uniformizează. 
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Fig. 0.2 Reprezentarea grafica al semnalului PPG și al semnalului ECG în momentul 
realizării măsurătorilor PA 

Au fost efectuate 9 măsurători în diverse momente pentru a avea o variație a PA, în vederea 

găsirii relaţiei matematice dintre PS, PD și timpul PAT. După măsurarea PA manșeta a fost scoasă de 

la brațul subiectului, și s-au monitorizat semnalele ECG și PPG.  

Spre deosebire de alți cercetători, cu scopul de a estima PA, am selectat o fereastră de 30 de 

secunde, Fig. 4.7, timp considerat de noi necesar pentru a efectua o măsurătoare a presiunii arteriale. 

Din această fereastra am determinat valorile PAT cu scopul de a le corela cu valorile PA măsurate, 

pentru a găsit relația dintre acestea. Au fost alese trei valori ale lui PAT,  și anume: valoarea minimă, 

valoarea medie și valoarea maximă din fereastra de timp aleasă de noi. 
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Fig. 0.3 Reprezentarea grafica al semnalului PPG și al semnalului ECG pentru o fereastra 

de 30 de secunde 

 

Prima metodă de determinare al timpului de sosire al pulsului a fost considerat timpul dintre 

vârful R și vârful P al semnalului PPG, notat PAT1, iar a doua metodă este dat de timpul dintre vârful 

R și maximul primei derivate al semnalului PPG, notat PAT2 așa cum se observă în Fig. 4.10. 

 
Fig. 0.4 Stabilirea timpilor PAT1 și PAT2 

 

Poziționarea celor două puncte de interes pe semnalul PPG, este observată și în diferența dintre 

PAT1 (Fig. 4.11), și PAT2 (Fig. 4.12),, cel din urmă având valori mai mici. De asemenea, seriile de 
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timp RR ale semnalului ECG și seriile de timp PP, al semnalului PPG, respectiv dPP din prima derivată 

a semnalului PPG sunt reprezentate. 

 
Fig. 0.5 Reprezentarea seriilor de timp a) timpii RR și PP; b) timpii PAT1 

 
Fig. 0.6 Reprezentarea seriilor de timp a) timpii RR și dPP; b) timpii PAT2 

 

Cu valorile timpilor PAT calculați și cu PA măsurată, variabilele a și b, din (4.1), au fost 

determinate utilizând modelul de regresie liniară simplă, pentru a exprima legătura dintre timpii PAT și 

PA.                  (4.1) 

Pentru determinarea variabilelor ecuației de regresie, am utilizat cele 9 măsurători a PA, 

înregistrările efectuate și timpii PAT1, respectiv PAT 2. Pentru a evidenția relația dintre cele două 

componente ale PA, am reprezentat diagramele prin puncte ale timpilor PAT, pe axa x, și valorile 

măsurate ale PS, respectiv PD, pe axa y.  

4.2.1 Estimarea presiunii arteriale utilizând timpul PAT1 

În Fig. 4.13, sunt prezentate astfel de corelații dintre valorile minim PAT1, pentru cele 9 

înregistrări, cu valorile PA măsurate. 
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Fig. 0.7 Relația dintre a) minim PAT1 și PS; b) minim PAT1 și PD 

Se observă că minim PAT1 se corelează bine cu valoarea PS, având R=-0,914, iar pentru 

presiunea diastolica și valorile lui minim PAT1 indică de asemenea o relație puternica R=-0,880. 

Între valorile medii PAT1 și PS, s-a obținut un coeficient R= -0,94, iar între media PAT1 și PD 

valoarea lui R=-0,813, cum se observă și în Fig. 4.14.  

 

Fig. 0.8 Relația dintre a) media PAT1 și PS; b) media PAT1 și PD 

În cazul valorilor maxime PAT1, acestea prezintă o corelare mai buna cu PS, având un 

coeficient R=-0,910, spre deosebire de corelarea cu PD, unde R=-0,731, încadrându-se la o relație 

moderata, după cum se observă din Fig. 4.15. 
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Fig. 0.9 Relația dintre a) maxim PAT1 și PS; b) maxim PAT1 și PD 

Cu aceste rezultate, unde este prezentată o relație puternică între valorile minime, medii și 

maxime ale PAT1, dintr-o fereastra de 30 de secunde, și PA, am determinat, conform modelului de 

regresie liniară simplă, variabilele a și b, pentru fiecare timp în parte. Aceste variabile au fost 

determinate pentru presiunea sistolică și presiunea diastolică. Cu valorile estimate a presiunii sistolice 

și presiunii diastolice utilizând timpii PAT1, s-a calculat diferențele dintre aceste rezultate și valorile 

măsurate a PA, utilizând (4.2):                                 (4.2) 

 

În Fig. 4.19 sunt prezentate media diferențelor obținute între valorile măsurate și valorile 

estimate, utilizând minimul, media și maximul PAT1, și se observă că diferențele obținute nu depășesc 

valoarea de 5 mmHg conform standardului [BS EN 1060-4:2004]. 

 

Fig. 0.10 Analiza diferențelor dintre valorile măsurate și valorile estimate cu PAT1 
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Din Fig. 4.19, reiese faptul că toate cele trei valori ale lui PAT1 considerate, pot fi utilizate în 

estimarea PA. Cele mai bune rezultate în cazul presiunii sistolice s-au obținut utilizând valorile medii 

ale lui PAT1, iar pentru presiunea diastolică cele mai bune rezultate au fost determinate utilizând 

valorile minime ale lui PAT1.  

4.2.2 Estimarea presiunii arteriale utilizând timpul PAT2 

Spre deosebire de situația anterioară, unde am utilizat minim PAT1, se observă o relație slabă 

între minim PAT2 și PS, unde coeficientul de corelație este R=-0,437, iar pentru minimul PAT2 și PD, 

din direcția pozitiva a liniei de trend și a valorii lui R=0,35 concluzionăm că nu exista o corelarea 

corespunzătoare între aceste mărimi (Fig. 4.16). Pentru media PAT2 și PA, din Fig. 4.17 se observă o 

relație moderată între aceasta valoare și PS, R=-0,65, iar pentru PD, valoarea coeficientului R=-0,202 

nu indică vreo relație între aceste mărimi. 

În situația valori maxime PAT2, se observă că aceasta valoare are o relație puternica cu PS și o 

relație moderată cu PD, Fig. 4.18. În acest caz coeficienții de corelație au fost R=-0,782, pentru PS, 

respectiv R=-0,473 pentru PD. 

Analizând rezultatele obținute din corelațiile dintre timpii PAT2 și PA, prin comparare cu 

rezultatele obținute între timpii PAT1 și PA, se poate concluziona că pentru estimarea PA putem folosi 

timpii PAT1. 

4.2.3 Stabilirea numărului de măsurători pentru determinarea relației dintre PA 

și media PAT 

După ce s-a observat că pentru a avea o estimarea cât mai corectă a PA, cea mai indicată 

metodă este prin utilizarea mediei PAT1, următorul pas în cadrul acestui studiu a fost determinarea 

numărului de măsurători necesare pentru a stabili valorile coeficienților a și b, din (4.1), pentru un 

subiect anume. 

Cu cele 9 măsurători ale presiunii arteriale, dar și valorile mediei PAT1 determinate anterior, au 

fost ordonate crescător, în funcție de valorile PS. Pentru a determina un minim de măsurători cu scopul 

de determina valoarea coeficienților a și b din (4.1), pentru estimarea PS, respectiv a PD, am considerat 

următoarele 5 cazuri: 

 2 puncte ( 1 și 9) – valoarea minimă și valoarea maximă; 

 3 puncte (1,5,9) – valoarea minimă, valoarea medie și valoarea maximă; 
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 4 puncte (1,4,7,9) – valoarea minimă, iar restul punctelor alese cu un pas de 5 mmHg 

până la valoare maximă; 

 5 puncte (1,3,5,6,9) – valoarea minimă, iar restul punctelor alese cu un pas de 3 mmHg 

până la valoarea maximă; 

 6 puncte (1,3,4,5,7,9) – valoarea minimă, iar restul punctelor alese cu un pas de 2 

mmHg până la valoarea maximă; 

În Fig. 4.20, sunt reprezentate grafic relațiile dintre PS și media PAT1 pentru cele 5 cazuri și 

numărul total de puncte. 

 

Fig. 0.11 Relația dintre PS măsurata și media PAT1 pentru cele 5 situații alese de noi și 
cazul inițial 

Din Fig. 4.21, se observă relațiile dintre PD și media PAT1 pentru cele 5 cazuri și numărul total 

de puncte dar și faptul că reprezentările liniare sunt mai dispersate, prin comparație cu relațiile dintre 

PS, lucru ce indică că media PAT1 se corelează mai bine cu PS. 
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Fig. 0.12 Relația dintre PD măsurata și media PAT1 pentru cele 5 situații alese de noi și 
cazul inițial 

Având valorile coeficienților a și b, putem estima valorile PS și ale PD, și să determinăm 

diferențele dintre valorile măsurate și valorile estimate, utilizând (4.2) Aceste valori sunt prezentate în 

Tab. 4.5, unde avem estimarea fiecărei PS, utilizând variabilele a și b, pentru fiecare din cele 5 situații. 

Din acest tabel, se observă că avem o singură diferență care depășește pragul de 5 mmHg, pentru cazul 

2, ∆=5,11 mmHg, în timp ce restul valorilor estimate sunt situate sub acest prag. 

Valorile prezentate în Tab. 4.6, reprezintă PD estimată pentru cele 5 situații, ca și în cazul PS, 

dar și diferențele dintre valorile măsurate și cele estimate. Am obținut o singură diferență mai mare de 

5 mmHg, pentru cazul 1, ∆=5,03 mmHg, unde au fost utilizate două puncte pentru a stabili relația intre 

PD și media PAT1. 
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Tab. 0.1 Estimarea presiunii sistolice pentru cele 5 cazuri și diferențele obținute intre valoarea măsurată și cea estimată 

 

Parametru 
Înregistrarea simultană a semnalului ECG, semnalului PPG și măsurarea PA 

1 2 3 4 5 7 6 8 9 

med PAT1 322,742 326,724 324,286 314,936 303,735 307,138 293,824 298,667 298,774 

PS măsurată 117 118 121 123 126 128 129 130 131 

Cazul 1 117 114,67 116,1 121,56 128,1 126,11 133,89 131,06 131 

Cazul 2 116,74 114,54 115,89 121,06 127,26 125,37 132,74 130,06 130 

Cazul 3 118,28 116,52 117,6 121,74 126,7 125,19 131,09 128,94 128,89 

Cazul 4 119,47 117,68 118,78 122,98 128,02 126,49 132,47 130,29 130,24 

Cazul 5 119,59 118,09 119,01 122,53 126,75 125,47 130,49 128,67 128,63 

∆=PSm-PSe1 (mmHg) 0 3,33 4,9 1,44 2,1 1,89 4,89 1,06 0 

∆=PSm-PSe2 (mmHg) 0,26 3,46 5,11 1,94 1,26 2,63 3,74 0,06 1 

∆=PSm-PSe3 (mmHg) 1,28 1,48 3,4 1,26 0,7 2,81 2,09 1,06 2,11 

∆=PSm-PSe4 (mmHg) 2,47 0,32 2,22 0,02 2,02 1,51 3,47 0,29 0,76 

∆=PSm-PSe5 (mmHg) 2,59 0,09 1,99 0,47 0,75 2,53 1,49 1,33 2,37 
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Tab. 0.2 Estimarea presiunii diastolice pentru cele 5 cazuri și diferențele obținute intre valoarea măsurată și cea estimată 

 

Parametru 
Înregistrarea simultană a semnalului ECG, semnalului PPG și măsurarea PA 

1 2 3 4 5 7 6 8 9 

med PAT1 322,742 326,724 324,286 314,936 303,735 307,138 293,824 298,667 298,774 

PD măsurată 67 65 67 65 68 69 74 69 74 

Cazul 1 67 65,84 66,55 69,28 72,55 71,56 75,45 74,03 74 

Cazul 2 66,44 65,54 66,09 68,2 70,72 69,96 72,96 71,87 71,84 

Cazul 3 65,25 64 64,76 67,69 71,2 70,13 74,31 72,79 72,75 

Cazul 4 66,77 65,99 66,47 68,3 70,49 69,82 72,43 71,48 71,46 

Cazul 5 65,91 64,92 65,53 67,86 70,66 69,81 73,14 71,93 71,9 

∆=PDm-PDe1 (mmHg) 0 0,84 0,45 4,28 4,55 2,56 1,45 5,03 0 

∆=PDm-PDe2 (mmHg) 0,56 0,54 0,91 3,2 2,72 0,96 1,04 2,87 2,16 

∆=PDm-PDe3 (mmHg) 1,75 1 2,24 2,69 3,2 1,13 0,31 3,79 1,25 

∆=PDm-PDe4 (mmHg) 0,23 0,99 0,53 3,3 2,49 0,82 1,57 2,48 2,54 

∆=PDm-PDe5 (mmHg) 1,09 0,08 1,47 2,86 2,66 0,81 0,86 2,93 2,1 
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Se poate considera că pentru a obține o calibrare pentru un subiect, putem utiliza doar două 

măsurători, care să ne asigure două valori, un minim și un maxim pentru presiunea sistolică și 

presiunea diastolică. Pentru această situație, unde am utilizat doar două puncte diferențele maxime 

găsite la presiunea sistolica sunt de 4,9 mmHg, iar pentru presiunea diastolică întâlnim o singură 

diferență peste 5 mmHg, adică 5,03 mmHg. 

 

4.3 Concluzii 

În acest capitol s-a făcut o analiză a literaturii de specialitate, care prezintă importanța 

monitorizării presiunii arteriale (PA). Sunt prezentate și metodele actuale de monitorizare continue al 

acestui parametru, tehnici care utilizează manșete gonflabile sau monitorizarea invazivă care necesită 

inserarea unui cateter. 

Sunt prezente metodele de estimare a presiunii arteriale, studiate și de alți cercetători, care 

utilizează un timp determinat din înregistrări simultane ale semnalului electrocardiografic (ECG) și 

semnalului fotopletismografic (PPG). 

Lucrările din domeniu, prezintă timpului de tranzit al pulsului (PTT), sau al timpului de sosire 

al pulsului (PAT), ca fiind cei mai potriviți parametri pentru estimarea presiunii arteriale, ca metodă 

neivazivă. În unele articole de specialitate, [Ghosh 2016], [Zhang 2017], [Veerabhadrappa 2011], 

[Payne 2006], [Smith 1999], întâlnim definit timpul de tranzit al pulsului ca timpul dintre vârful undei 

R, al semnalului electrocardiografic, și  

- vârful undei P, al semnalului fotopletismografic 

- piciorul undei fotopletismografice  

- mijlocul dintre piciorul și vârful undei fotopletismografice  

Aceleași intervale sunt considerate de alți cercetători ca fiind timpul de sosire al pulsului [Song 

2020], [Dehghanojamahalleh 2019], [Addison 2016], [Zang 2014], [Muehlsteff 2008]. 

În urma studiului efectuat asupra literaturii de specialitate, am ales pentru estimarea presiunii 

arteriale timpul de sosire al pulsului (PAT), fiind timpul cel mai complex, deoarece conține timpul de 

pre-ejecție, dar și influențele respirației asupra sistemului cardiovascular. În monitorizarea ambulatorie 

a presiunii arteriale acești factori nu sunt luați în considerare ca elemente perturbatoare, iar tehnologia 

existentă pe piață utilizata în măsurarea presiunii arteriale nu le elimină. 
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S-a înregistrat simultan semnalul electrocardiografic și cel fotopletismografic, dar s-a măsurat și 

presiunea arterială, pentru a verifica rezultatele obținute. Pe semnalul fotopletismografic s-au ales două 

puncte utilizate în determinarea timpului de sosire al pulsului, iar acestea au fost vârful undei 

fotopletismografice și vârful undei obținut din prima derivată al semnalului PPG. 

Pentru o perioadă de 30 de secunde s-au determinat timpii dintre vârful R și cele două puncte de 

pe fotopletismogramă. S-au calculat valoarea minimă a celor doi timpi, valoarea medie și valoarea 

maximă.  

Cele mai bune rezultate s-au obținut utilizând timpii dintre vârful R, de la electrocardiogramă și 

vârful P, de la fotopletismogramă. Pentru acesta am obținut corelări ce indică o relație bună cu valorile 

presiunii arteriale măsurate, R=0,94 dintre media timpului și presiunea sistolică, și R=0,88 dintre 

minimul timpului și presiunea diastolică.  

Din analiza rezultatelor obținute, am utilizat valoarea medie a timpului dintre vârful R al 

semnalului electrocardiografic și vârful P, al semnalului fotopletismografic, (PAT1), unde pentru 

presiunea diastolică am obținut un coeficient de corelație R=0,81, valoare ce indică o legătură puternică 

între acești parametrii. Diferențele dintre valorile măsurate și valorile estimate se află sub pragul de 5 

mmHg, prag considerat abatere maximă conform [EN 1060-1064:2004], iar diferența maximă a fost de 

2,76 mmHg pentru presiunea sistolică și de 2,83 mmHg pentru presiunea diastolică. 

Valorile timpului dintre unda R și vârful primei derivate al semnalului fotopletismografic, au 

avut coeficienți de corelație foarte mici. Cel mai mare coeficient a fost R=-0,78, determinat pentru 

timpul maxim din fereastra de 30 de secunde, și presiunea sistolică, iar restul valorilor nu indică o 

legătură între acest timp și presiunea arterială. 

Pe baza studiului diferențelor dintre mărimile măsurate și cele estimate, am concluzionat faptul 

ca pentru a stabili relația dintre media PAT1 și presiunea arteriala, sunt necesare două măsurători ale 

PA, care să ne ofere două valori cu o diferență între ele de minim 10 mmHg, în cazul presiunii sistolice, 

și de minim 7 mmHg, în cazul presiunii diastolice. 
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5. Concluzii finale și contribuții 
În capitolul 1 se face o analiză a literaturii de specialitate din care se deduce că domeniul ales 

este de actualitate, fiind studiat intens de cercetători. Se observă că se încearcă realizare de sisteme cât 

mai simple, care să creeze un minim de disconfort pentru utilizatori, dar să obțină un maxim de 

informații biomedicale, fiind o provocare atât în rândul cercetătorilor, cât și pe piața de produse 

comerciale. 

Din acest studiu am observat că cele mai precise și accesibile sisteme sunt reprezentate de cele 

care au un minim contact cu utilizatorii, în timp ce sistemele care utilizează metode noncontact necesită 

o analiză software mai complexă şi un timp de prelucrare mare. Pe de altă parte dispozitivele care 

realizează procesarea în timp real necesita o încărcare hardware, care poate genera costuri suplimentare 

și disconfort utilizatorilor. 

Am observat că pentru determinarea frecvenței cardiace, al ritmului cardiac și ai parametrilor 

HRV, cercetătorii au propus mai multe sisteme portabile, care pot monitoriza o derivație 

electrocardiografică (ECG) standard, sau pot înregistra semnalul fotopletismografic (PPG). Aceste 

sisteme pot fi integrate în diverse articole vestimentare sau în diverse dispozitive uzuale cum ar fi 

ceasuri, brățări, telefoane, cu scopul de a nu crea un disconfort utilizatorilor. 

Monitorizările sincrone ale mai multor semnale pot oferi mai multe informații despre parametrii 

vitali, ajutând astfel la o evaluare a stării de sănătate mai bună. 

Utilizarea parametrilor variabilității frecvenței cardiace (HRV), sau un echivalent al acestora, 

parametrii variabilității pulsului (PRV), reprezintă în continuare un instrument des utilizat pentru 

evaluarea stării de sănătate, fiind descoperite noi corelări între valorile acestora și diferite afecțiuni. 

În capitolul 2, este prezentat un sistem portabil, capabil să înregistreze simultan semnalul 

ECG, semnalul PPG, la care mai pot fi adăugate și alte semnale, ca de exemplu semnalul de puls de la 

lobul urechii sau semnalul respirator. 

Primul studiul prezentat în capitolului 2, a fost realizat pe un grup de 16 persoane cu scopul de a 

evidenția diferențele dintre seriile de timp RR, de la semnalul electrocardiografic, și seriile de timp PP, 

de la semnalul fotopletismografic. Pentru a determina seriile de timp dintre două cicluri cardiace din 

semnalul ECG, am utilizat algoritmul Pan-Tompkins, pentru identificarea vârfurilor R, ulterior 

determinând timpii dintre aceste vârfuri. Pentru semnalul fotopletismografic vârfurile P au fost 



53 
 

identificate mai ușor datorită simplității formei de undă. Am observat că acestea serii de timp sunt 

foarte asemănătoare, luând în considerare faptul că din totalul de intervale comparate, pentru 95% 

dintre acestea, au fost obținute diferențe sub 5%.  

Chiar dacă apar și diferențe mai mari între unul sau mai multe intervale RR și PP, în momentul 

în care se determină parametrii HRV, sau parametrii PRV, pentru a studia diferențele dintre aceștia, 

trebuie doar să coincidă fereastra de timp pentru care se vor determina acești parametrii.  

Parametrii variabilității frecvenței cardiace și parametrii variabilității pulsului au fost 

determinați utilizând mediul de lucru Matlab și softul Kubios HRV Standard. La compararea 

rezultatelor obținute prin cele două metode, s-a constatat că nu există diferențe semnificative între 

aceștia, utilizatorii putând opta pentru oricare din cele două medii de lucru. 

Utilizarea softului Kubios prezintă avantaje atunci când se dorește a se studia un anumit interval 

dintr-o serie de timp mai mare, sau când se realizează comparații între parametrii determinați din mai 

multe intervale de timp, de la o înregistrare, fapt ce îl face să fie mai ușor de utilizat, față de Matlab. 

Un aspect ce diminuează diferenţele, îmbunătăţind astfel relaţia statistică, îl reprezintă utilizarea 

algoritmilor de corecție a seriilor de timp RR și PP, indiferent dacă utilizăm Matlab sau Kubios HRV 

Standard. 

În al doilea studiu, am analizat posibilitatea de a determina parametrii HRV dintr-un semnal de 

puls luat de la lobul urechii. Pe cele 16 înregistrări, efectuate pe alți 16 voluntari, am identificat că 

parametrii determinați din unda de puls, pot substitui parametrii HRV din domeniul timp. Chiar dacă 

majoritatea coeficienților Pearson au avut valori de peste 0,90, pentru parametrii în domeniul frecvență 

au fost obținute diferențe mai mari, prin comparației cu parametrii PRV. 

Analiza diferențelor dintre parametrii variabilității frecvenței cardiace și parametrii variabilității 

pulsului determinați de la semnalul de la lobul urechii, fost evaluată analizând variabilele ecuației 

dreptei dintre acești parametrii. Chiar dacă în unele situații variabila a, se apropie de cazul ideal, 

variabila b, a prezentat valori foarte mari față de referința aleasă. 

În al treilea capitol, s-a prezentat protocolul de înregistrare a semnalelor în timpul efectuării a 

șapte execuții respiratorii, iar sistemul de achiziție utilizat a înregistrat simultan semnalul ECG, 

semnalul PPG și semnalul respirator.  
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Într-o primă etapă au fost analizate modificările datorate respirației care au apărut în 

amplitudinea undelor R la semnalul electrocardiografic, dar și amplitudinea undelor P din semnalul 

fotopletismografic. S-a observat că această modulație are o formă în oglindă a semnalului respirator 

înregistrat cu un senzor dedicat. În momentele de inspir maxim, s-a observat faptul semnalul PPG 

scade în amplitudine foarte mult, uneori fiind imposibilă detectarea undelor de puls. 

Din analiza modulațiilor în amplitudine, atât în cazul undei R, cât și în cazul undei P, a fost 

estimată frecvența respiratorie, de la fiecare semnal în parte. Cele mai bune rezultate au fost obținute de 

la semnalul ECG, care diferă cu ± 1 respirație pe minut, față de semnalul respirator măsurat. Pentru 

frecvența respiratorie determinată din semnalul PPG, aceasta diferă cu până ± 2 respirații pe minut față 

de semnalul înregistrat. Astfel, cea mai bună estimare s-a obținut din analiza modulațiilor undelor R, 

din semnalul electrocardiografic. 

Cele 7 exerciții respiratorii, prin ciclurile de inspir/expir profunde, sunt observate pe 

reprezentările grafice a seriilor de timp RR și PP, prin modificările bruște a timpului dintre două cicluri 

cardiace. 

La compararea parametrilor HRV cu parametrii PRV, pentru cele 7 înregistrări, am obținut un 

coeficient de corelație Pearson R ≥0,95, exceptând cazul spectrului de frecvență înalte, HF, unde am 

avut un coeficient R = 0,91. Deși am obținut o corelație puternică, la analiza diferențelor am identificat 

valori semnificative, iar din acest motiv am efectuat o evaluare pentru 3 intervale de timp distincte, la 

fiecare înregistrare. 

Pentru toate cele 3 intervale de timp, înainte, în timpul și după efectuarea exercițiilor 

respiratorii, au fost obținuți coeficienți de corelație R ≥ 0,95, pentru parametrii în domeniul timp și 

pentru parametrii în domeniul frecvență. Cu toate acestea, cele mai mari diferențe s-au observat pentru 

perioada în care s-au efectuat exercițiile respiratorii. 

O cauză a diferențelor mai mari dintre parametrii HRV și PRV este determinată de efectul de 

compresie asupra vaselor sanguine în momentul modificării volumului toracic în timpul inspirului 

profund. Aceste modificări asupra vaselor sanguine duc la întârzieri asupra undei de puls modificând 

seriile de timp PP față de seriile de timp RR. 

Majoritatea parametrilor determinați pentru cele 3 intervale distincte, prezintă valori mai 

ridicate în momentul efectuării exercițiilor respiratorii, decât înainte și după efectuarea lor, atât pentru 
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parametrii în domeniul timp cât și pentru parametrii în domeniul frecvență. Pentru parametrii în 

domeniul frecvență au fost evidențiate și modificări între primul și al treilea interval, semn ca 

exercițiile au avut un efect asupra ritmului cardiac. 

Un alt aspect identificat, a fost faptul că frecvențele vârfurilor dominante din spectrul de 

frecvență în timpul efectuării exercițiilor respiratorii sunt apropiate ca valoare de frecvența respiratorie 

specifică fiecărui exercițiu. 

În al patrulea capitol s-a studiat posibilitatea determinării presiunii arteriale prin metode 

indirecte, fără a fi necesar utilizarea manșetelor gonflabile. La începutul capitolului a fost studiată 

literatura de specialitate, pentru identificarea corectă a parametrilor de interes, având în vedere că 

aceleași intervale de timp, sunt descrise diferit de cercetători. Am utilizat timpul de sosire al pulsului 

(PAT), deoarece acesta cuprinde mai multe componente, cum ar fi perioada de pre-ejecție și influențele 

respirației, aspecte care nu sunt luate în considerare în monitorizarea presiunii arteriale în mediu clinic. 

Am determinat timpul de sosire al pulsului în două moduri, anume între vârful undei R, de la 

semnalul ECG și vârful unei P de la semnalul fotopletismografic, iar al doilea mod între vârful undei R 

și maximul primei derivate al semnalului fotopletismografic. Acești timpi au fost determinați dintr-o 

fereastră de timp de 30 secunde și cel mai bune corelații au fost obținute pentru timpul dintre vârful 

undei R și vârful undei P, timp care a fost utilizat pentru determinarea PA din minimul, media și 

maximul din această fereastră de timp.  

Rezultate promițătoare au fost obținute utilizând toți cei trei timpi, diferențele dintre valorile 

măsurate și valorile estimate se situează sub pragul de 5 mmHg, conform [BS EN 1060-4:2004]. În 

cazul estimărilor utilizând valoarea minimă a timpului, diferența semnificativă întâlnită la presiunea 

sistolică este de 3,57 mmHg, iar în cazul presiunii diastolice este de 2,67 mmHg. Diferențele dintre 

valorile măsurate și valorile estimate utilizând media acestui timp sunt de 2,76 mmHg pentru presiunea 

sistolică și de 2,83 mmHg pentru presiunea diastolică. Cele mai mare diferențe utilizând valoarea 

maximă a timpului din cele 30 de secunde considerate sunt: pentru presiunea sistolică de 3,88 mmHg, 

iar pentru presiunea diastolică de 4.1 mmHg. 

Pentru timpul determinat dintre vârful undei R și maximul primei derivate al semnalului 

fotopletismografic, notat PAT2, nu s-au obținut corelații care să indice vreo legătură între acest timp și 

presiunea arterială măsurată, cea mai semnificativă valoarea a fost R= -0,78, dintre maximul timpului 

PAT2 și presiunea sistolică. 
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Pentru a stabili o relație dintre timpul calculat între vârful undei R, de la semnalul ECG și vârful 

unei P de la semnalul fotopletismografic, și presiunea arteriala, sunt necesare două măsurători, care să 

asigure minimul necesar pentru stabilirea ecuației dintre timpii. Cele două măsurători trebuie să fie 

efectuate la minim 10 mmHg, pentru presiunea sistolică, și la minim 7 mmHg pentru presiunea 

diastolică. 

 

Contribuții 
În urma cercetărilor efectuate și a rezultatelor obținute în cadrul acestei teze de doctorat, pot fi 

evidențiate următoarele contribuții: 

- Am realizat un sistem care este capabil de a monitoriza simultan semnalul 

electrocardiografic, semnalul fotopletismografic, semnalul de puls de la lobul urechii și 

semnalul respirator, dar care oferă posibilitatea de a fi îmbunătățit prin adăugarea și a altor 

semnale biomedicale. 

- Sistemul este capabil de a realiza înregistrări în diverse medii datorită dimensiunilor reduse, 

a posibilității de a stoca date, fiind un sistem portabil ușor de utilizat. 

- S-a realizat un studiu, unde au participat 16 voluntari, 12 bărbați cu vârsta între 21 și 33 de 

ani, și 4 femei cu vârsta de 23 și 30 de ani, ce a avut ca rol studierea diferențelor dintre 

seriile de timp RR și seriile de timp PP. 

- A fost evidențiat faptul că parametrii variabilității frecvenței cardiace (HRV) și parametrii 

variabilității frecvenței pulsului (PRV) pot fi determinați fie utilizând softul Kubios HRV 

Standard, fie mediul de lucru Matlab. Diferențele dintre cele doua modalități fiind 

nesemnificative. 

- Au fost realizate o serie de studii ce au avut ca rol evidențierea similitudinii dintre 

parametrii HRV și parametrii PRV. În acest sens a fost efectuat și un studiu al diferențelor 

dintre parametrii HRV și PRV, utilizând graficele Bland Altman. 

- Prin efectuare unui al doilea studiu, unde au participat 16 bărbați cu vârsta intre 21 și 24 de 

ani, s-a verificat similitudinea dintre parametrii HRV și PRV, precum și cu parametrii 

variabilității frecvenței pulsului determinați dintr-un semnal de puls cules de la lobul urechii 

(pPRV). 

- Pentru a pune în evidență posibilitatea determinării frecvenţei respiratorii din semnalele 

ECG sau PPG, dar şi efectele respirației asupra parametrilor HRV și parametrilor PRV, au 
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fost efectuate 7 înregistrări ale semnalului ECG, semnalului PPG și semnalul respirator, de 

cel puțin 21 de minute, pentru a studia efectul exercițiilor respiratorii asupra acestora 

- Din analiza modulațiilor în amplitudine a undelor R, s-a estimat frecvența respiratorie, 

valorile obținute variază cu ± 1 respirație pe minut, iar din modulația în amplitudine a 

vârfului P al semnalului PPG, valorile obținute variază cu ±2,54 respirații pe minut. 

- S-a efectuat și un studiu referitor la posibilitatea determinării presiunii arteriale din 

înregistrările sincrone ale semnalelor ECG și PPG. 

- S-a selectat o perioadă de 30 de secunde pentru fiecare înregistrare sincronă și s-au extras 

timpii de sosire al pulsului (PAT), timpul dintre vârful R, de la electrocardiogramă și vârful 

P, de la fotopletismogramă (PAT1), precum şi timpul dintre vârful R, de la 

electrocardiogramă și maximul primei derivate a semnalului fotopletismografic (PAT2). Cei 

mai buni coeficienți de corelație s-au obținut pentru timpul PAT1, care a fost folosit pentru 

a estima presiunea sistolică și presiunea diastolică utilizând valorile minime, medii și 

maxime ale acestor timpi. 

- Utilizarea valorii medii al timpului PAT1 elimină o parte din artefactele care ar influența 

timpul dintre vârful undei R, al semnalului electrocardiografic și vârful P, al unei 

fotopletismografice. 

- Din monitorizările sincrone ale semnalului ECG și PPG se pot obține informații despre 

ritmul cardiac, despre frecvența respiratorie, parametrii HRV și presiunea arterială. 

Direcții viitoare 

Se vor continua studiile în acest domeniu, prin efectuarea de măsurători simultane ale 

semnalelor electrocardiografice și ale semnalelor fotopletismografice, având următoarele obiective: 

 mărirea numărului de participanți; 

 efectuare de înregistrări în medii diferite; 

 stabilirea mai multor condițiilor în care parametrii variabilității frecvenței pulsului 

(PRV) pot substitui parametrii variabilității frecvenței cardiace (HRV); 

 realizarea unui sistem de monitorizare de mici dimensiuni; 

 studiul diferențelor dintre parametrii HRV și PRV, pentru evaluarea sistemului 

circulator; 

 corelarea frecvenței respiratorii cu parametrii HRV în domeniul frecvență 



58 
 

DISEMNIAREA REZULTATELOR 

Studiile și rezultatele obținute pe parcursul anilor de stagiu doctoral, au fost diseminate prin 

elaborarea de lucrări științifice publicate în reviste și conferințe naționale, respectiv internaționale. Din 

cele 10 lucrărilor publicate, 7 sunt lucrări ca prim autor.  

Articole publicate în reviste BDI 

Podaru Alexandru-Constantin, David Valeriu and Datcu Mădălina Elena., Estimation of 

Respiratory Frequency and Heart Rate Variability Parameters în the Case of Respiratory Exercises, 

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi Volumul 66 (70), Numărul 3, 2020 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. 

ELECTRONICĂ, pp. 9 – 24 

Articole publicate la conferinte ISI 

Donose Costel, Schreiner Cristina-Mihaela, Podaru Alexandru-Constantin, Pavel Ionel, 

Virtual monitoring of electrical circuitry, 2017 11th International Conference on Electromechanical and 

Power Systems, SIELMEN 2017 – Proceedings 2017-January, Iasi, Romania, pages: 437-440, ISBN: 

978-153861846-2, (indexată în IEEE Xplore, Web of Science, SCOPUS). 

Donose Costel, Schreiner Cristina-Mihaela, Podaru Alexandru-Constantin, Pavel Ionel, 

Actuating and controlling electrical circuits by means of virtual instruments, 2017 11th International 

Conference on Electromechanical and Power Systems, SIELMEN 2017 – 158 Proceedings 2017-

January, Iasi, Romania pages: 441-444, ISBN: 978-153861846-2, (indexată în IEEE Xplore, Web of 

Science, SCOPUS). 

Pavel Ionel, David Valeriu, Podaru Alexandru-Constantin, A Survey of the Magnetic Field in 

a MRI Area, 10th International Conference and Expositions on Electrical And Power Engineering, EPE 

2018; Iasi; Romania; 18-19 October 2018, Iaşi, România, pages: 572-577, ISBN: 978- 153865062-2, 

(indexată în IEEE Xplore, Web of Science, SCOPUS). 

Podaru Alexandru-Constantin, David Valeriu, Asiminicesei O. M., Determination and 

Comparison of Heart Rate Variability and Pulse Rate Variability, 2018 International Conference and 

Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE), Iasi, 2018, pp. 0551-0554. (indexată în IEEE 

Xplore, Web of Science, SCOPUS). 



59 
 

Podaru Alexandru-Constantin and David Valeriu, "A study regarding the acquisition of 

photoplethysmograpic signal used în determination of the PRV parameters," The 16th International 

Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 23-24, 2020, pp. 248–

253, doi: 10.12753/2066-026X-20-000 

Podaru Alexandru-Constantin. and David Valeriu, "A Simple Method for Determining the 

HRV Parameters," 2020 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering 

(EPE), 2020, pp. 151-155, (indexată în Web of Science, SCOPUS). 

Podaru Alexandru-Constantin. and David Valeriu., "Blood Pressure Estimation Based on 

Synchronous ECG and PPG Recording," 2020 International Conference and Exposition on Electrical 

And Power Engineering (EPE), 2020, pp. 640-645, (indexată în IEEE Xplore, Web of Science, 

SCOPUS). 

Podaru Alexandru-Constantin and David Valeriu, "On the Heart rate variability and Pulse 

rate variability evaluations based on electrocardiographic and photoplethysmographic signals," 2021 

12th International Symposium on Advanced Topics în Electrical Engineering (ATEE), 2021, pp. 1-6, 

doi: 10.1109/ATEE52255.2021.9425317. (indexată în IEEE Xplore, Web of Science, SCOPUS) 

Articole publicate la conferinte BDI 

Podaru Alexandru Constantin., David Valeriu, Neacsu Oana, Comparison between 

electrocardiographic and photoplethysmographic peaks intervals, 22nd IMEKO TC4 International 

Symposium and 20th International Workshop on ADC Modelling and Testing 2017: Supporting World 

Development Through Electrical and Electronic Measurements, 2017, 2017-September, pp. 234–238 

(indexată în IEEE Xplore, SCOPUS). 

 

Brevet de invenție: 

 Cerere de brevet de invenţie număr registratură OSIM A100448 din 30.07.2021 

METODĂ DE DETERMINARE A UNOR PARAMETRI BIOMEDICALI DIN 

SEMNALELE ELECTROCARDIOGRAFICE ŞI FOTOPLETISMOGRAFICE,  

Valeriu David, Podaru Alexandru-Constantin. 

 



60 
 

Bibliografie  

 
[Addison 2016] Addison P.S., "Slope Transit Time (STT): A Pulse Transit Time Proxy 

requiring Only a Single Signal Fiducial Point," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 
63, no. 11, pp. 2441-2444, Nov. 2016, doi: 10.1109/TBME.2016.2528507. 

[Adochiei  2011] Adochiei N.I., David V., Tudosa I. METHODS OF ELECTROMAGNETIC 
INTERFERENCE REDUCTION IN ELECTROCARDIOGRAPHIC SIGNAL ACQUISITION, 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL Volume: 10 Issue: 4 
Pages: 553-559 Published: APR 2011. 

[Ahsan 2020] Ahsan M., Hon S. T. and Albarbar A., "Development of Novel Big Data 
Analytics Framework for Smart Clothing," în IEEE Access, vol. 8, pp. 146376-146394, 2020, doi: 
10.1109/ACCESS.2020.3015152. 

[Alghoul 2017] Alghoul K., Alharthi S., Osman H. Al and Saddik A. El, "Heart Rate Variability 
Extraction From Videos Signals: ICA vs. EVM Comparison," în IEEE Access, vol. 5, pp. 4711-4719, 
2017, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2678521. 

[Allen 2007] Allen J., “Photoplethysmography and its application în clinical physiological 
measurement”, Physiol Meas., 2007. 

[Altini 2014] Altini M. “Heat rate variability using the phone’s camera“ 
http://www.marcoaltini.com/blog/heart-rate-variability-using-the-phones-camera ,” 2014. 

[Andreu 2015] Andreu-Perez J, Leff D. R., Ip H. M. D. and Yang G. Z., "From Wearable 
Sensors to Smart Implants-–Toward Pervasive and Personalized Healthcare," în IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering, vol. 62, no. 12, pp. 2750-2762, Dec. 2015. 

[Andriţoi 2014a] Andrito D., David V., Ciorap R., Dynamics analysis of heart rate during 
Magneto-Therapy session, pp. 514 – 517, EPE 2014, DOI: 10.1109/ICEPE.2014.6969961. 

[Andriţoi 2014b] Andriţoi D., David V.  and Ciorap R., "An portable device for ECG and 
photoplethysmographic signal acquisition," 2014 International Conference and Exposition on Electrical 
and Power Engineering (EPE), 2014, pp. 541-544, doi: 10.1109/ICEPE.2014.6969967. 

[Babaeizadeh 2015] Babaeizadeh, S. Cost-efficient accurate monitoring of respiration rate using 
ECG, 2015 Computing în Cardiology Conference (CinC), Nice, France, 2015, pp. 1009-1012, doi: 
10.1109/CIC.2015.7411084. 

[Baevsky 1997] Baevsky RM. Noninvasive methods în space cardiology. Journal of 
Cardiovascular Diagnosis and Procedures. 1997;14(3):161–71. 

[Baevsky 1998] Baevsky RM, Petrov VM, Chernikova AG. Regulation of autonomic nervous 
system în space and magnetic storms. Advances în Space Research. 1998;22(2):227–34. 

[Baevsky 2017] Baevsky R. M., Chernikova A.G., Heart rate variability analysis: physiological 
foundations and main methods, Cardiometry (2017): 66-76, DOI: 10.12710/cardiometry.2017.6676 

[Bailon 2013] Bailón R., Garatachea N., Iglesia I, Casajús J. A. and Laguna P., "Influence of 
Running Stride Frequency în Heart Rate Variability Analysis During Treadmill Exercise Testing," în 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 60, no. 7, pp. 1796-1805, July 2013, doi: 
10.1109/TBME.2013.2242328.  

[Bashar 2019] Bashar S et al. VERB: VFCDM-based electrocardiogram reconstruction and beat 
detection algorithm. IEEE Access 2019;7:13856–13866, DOI: 10.1109/ACCESS. 2019.2894092. 

[Berset 2012] Berset T., Romero I., Young A. and Penders J., Robust heart rhythm calculation 
and respiration rate estimation în ambulatory ECG monitoring, Proceedings of 2012 IEEE-EMBS 
International Conference on Biomedical and Health Informatics, Hong Kong, China, 2012, pp. 400-
403, doi: 10.1109/BHI.2012.6211599. 



61 
 

[Biswas 2019] Biswas D. et al., "CorNET: Deep Learning Framework for PPG-Based Heart 
Rate Estimation and Biometric Identification în Ambulant Environment," în IEEE Transactions on 
Biomedical Circuits and Systems, vol. 13, no. 2, pp. 282-291, April 2019, doi: 
10.1109/TBCAS.2019.2892297. 

[Bolanos 2006] Bolanos M., Nazeran H., Haltiwanger E., “Comparison of heart rate variability 
signal features derived from electrocardiography and photoplethysmography în healthy individuals” 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc., 2006. 

[Branzila 2013] Branzila M., David V., Real time electrocardiogram signal processing for R 
peak detection using wigner and wavelet functions, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 
MANAGEMENT JOURNAL  Volume: 12   Issue: 6   Pages: 1207-1214, JUN 2013. 

[Breniuc 2020] Breniuc L. , Haba C.G., David V., Embedded platform for developing medical 
applications, Rev. Roum. Sci. Techn.– Électrotechn. et Énerg., Vol. 65, 1-2, pp. 123–129, Bucarest, 
2020 

[Bu 2021] Bu Y.,. Hassan M. F. U and Lai D., "The Embedding of Flexible Conductive Silver-
Coated Electrodes into ECG Monitoring Garment for Minimizing Motion Artefacts," în IEEE Sensors 
Journal, vol. 21, no. 13, pp. 14454-14465, 1 July1, 2021, doi: 10.1109/JSEN.2020.3001295. 

[Charlot 2009] Charlot K., Cornolo J., Brugniaux J.V., Richalet J.P., Pichon A., 
“Interchangeability between heart rate and photoplethysmography variabilities during sympathetic 
stimulations”, Physiol Meas., 2009. 

[Charlton 2016] Charlton P et al. An assessment of algorithms to estimate respiratory rate from 
the electrocardiogram and photoplethysmogram. Physiological Measurement 2016;37(4):610–626, 
DOI: 10.1088/0967–3334/37/4/610. 

[Choi 2011] Choi J.  and Gutierrez-Osuna R., "Removal of Respiratory Influences From Heart 
Rate Variability in Stress Monitoring," in IEEE Sensors Journal, vol. 11, no. 11, pp. 2649-2656, Nov. 
2011, doi: 10.1109/JSEN.2011.2150746. 

[Colton 1974] Colton T. Statistics în Medicine. Little Brown and Company, New York, NY 
1974 

[Constant 1990] Constant, Laude D., Murat I., Elghozi J-L, “Pulse rate variability is not a 
surrogate for heart rate variability”, Clinical Science, 1999. 

[David 2005] David V., Sălceanu A., Creţu E., Măsurări în biomedicină şi ecologie. Aplicaţii, 
Editura Setis, Iaşi, 2005. 

[David 2013] David V. Sălceanu A., Ciorap R.,  2013 V. David, A. Sǎlceanu, R. G. Ciorap, 
Acquisition and Analysis of Biomedical Signals in Case of Peoples Exposed to Electromagnetic Fields, 
in Pervasive and Mobile Sensing and Computing for Healthcare. Technological and Social Issues, Ed. 
Subhas Chandra Mukhopadhyay, Octavian A. Postolache,  Springer Berlin Heidelberg, 2013. 

[David 2021] David V şi Podaru A., Metodă de determinarea a unor parametri biomedicali din 
semnalele electrocardiografice și fotopletismografice, cerere de brevet de invenţie numărul registratură 
OSIM A100448 din 30.07.2021. 

[Dehghanojamahalleh 2019] Dehghanojamahalleh S. and Kaya M., "Sex-Related Differences în 
Photoplethysmography Signals Measured From Finger and Toe," în IEEE Journal of Translational 
Engineering în Health and Medicine, vol. 7, pp. 1-7, 2019, Art no. 1900607, doi: 
10.1109/JTEHM.2019.2938506. 

[Delano 2013] Delano M. K.  și Sodini C. G., “A long-term wearable electrocardiogram 
measurement system,” în Proc. IEEE Int. Conf. Body Sensor Netw., May 2013, pp. 1–6. 

[EN 1060-1064:2004] The European Standard EN 1060-1064:2004. Part 4: Test procedures to 
determine the overall system accuracy of automated non-invasive sphygmomanometers 



62 
 

[Fanucci 2013] Fanucci L. et al., “Sensing devices and sensor signal processing for remote 
monitoring of vital signs în CHF patients,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 62, no. 3, pp. 553–569, 
Mar. 2013. 

[Fujiwara 2016] Fujiwara K. et al., "Epileptic Seizure Prediction Based on Multivariate 
Statistical Process Control of Heart Rate Variability Features," în IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, vol. 63, no. 6, pp. 1321-1332, June 2016, doi: 10.1109/TBME.2015.2512276.  

[Fujiwara 2019] Fujiwara K. et al., "Heart Rate Variability-Based Driver Drowsiness Detection 
and Its Validation With EEG," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 66, no. 6, pp. 
1769-1778, June 2019, doi: 10.1109/TBME.2018.2879346.  

[Ghosh 2016] Ghosh S., Banerjee A., Ray N., Wood P. W., Boulanger P and Padwal R., 
"Continuous blood pressure prediction from pulse transit time using ECG and PPG signals," 2016 
IEEE Healthcare Innovation Point-Of-Care Technologies Conference (HI-POCT), Cancun, 2016, pp. 
188-191, doi: 10.1109/HIC.2016.7797728 

[Giardino 2002] Giardino N.D., Lehrer P.M., Edelberg R., “Comparison of finger 
plethysmograph to ECG în the measurement of heart rate variability”, Psychophysiology, 2002. 

[Gil 2010] Gil E., Orini M., Bailón R., Vergara J.M., Mainardi L., Laguna P., 
“Photoplethysmography pulse rate variability as a surrogate measurement of heart rate variability 
during non-stationary conditions” Physiol Meas.31 (2010), 1271–1290. 

[Gu 2009] Gu, W. B., Poon, C. C. Y., Leung, H. K., Sy, M. Y., Wong, M. Y. M., and Zhang, Y. 
T., “A Novel Method for the Contactless and Continuous Measurement of Arterial Blood Pressure on a 
Sleeping Bed,” Submitted to 31st Annual International Conference of IEEE EMBS, 2009. 

[Haba 2016] C. G.Haba, L. Breniuc, V. David, Chapter 9. Developing Embedded Platforms for 
Ambient Assisted Living, in  Ciprian Dobre, Constandinos X. Mavromoustakis, Nuno M. Garcia, 
Rossitza I. Goleva, George Mastorakis, Ambient Assisted Living and Enhanced Living Environments 
Principles, Technologies and Control, ELSEVIER, 2016, ISBN: 978-0-12-805195-5. 

[Hariton 2009] Hariton Costin „ Electroica medicala – o abordare practica”, Ed. Universitatea 
de Medicina și farmacie „Gr.T.Popa”, Iasi, 2009. 

[Hariton 2012] Hariton C., Rotariu C., Păsărică A., “Mental Stress Detection using Heart Rate 
Variability and Morphologic Variability of ECG Signals”, Proc. of  EPE 2012 Iasi, Oct. 2012. 

[Hariton 2013] Hariton C., Rotariu C., Pasarica A., “Identification of Psychological stress by  
analyzing Electrocardiographic signal,” Environmental Engineering and Management Journal, VOL. 
12, NO. 6, June 2013 

[He 2014] He X., Goubran R. A. and Liu X. P., "Secondary Peak Detection of PPG Signal for 
Continuous Cuffless Arterial Blood Pressure Measurement," în IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, vol. 63, no. 6, pp. 1431-1439, June 2014, doi: 10.1109/TIM.2014.2299524 

[Heather 2014] Heather Ting MA, A Blood Pressure Monitoring Method for Stroke 
Management”, Research article, BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 571623, 
Published on 17 August, 2014. 

[Heikki 1999] Heikki V. Huikuri, Timo Makikallio, K. E. Juhani Airaksinen, "Measurement of 
Heart Rate Variability: A Clinical Tool or a Research Toy?", Journal of the American College of 
Cardiology, Vol. 34, No. 7, 1999. 

[Hernando 2016] Hernando A. et al., "Inclusion of Respiratory Frequency Information în Heart 
Rate Variability Analysis for Stress Assessment," în IEEE Journal of Biomedical and Health 
Informatics, vol. 20, no. 4, pp. 1016-1025, July 2016, doi: 10.1109/JBHI.2016.2553578. 

[Hernando 2019] Hernando A. et al., "Autonomic Nervous System Measurement în Hyperbaric 
Environments Using ECG and PPG Signals," în IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 
vol. 23, no. 1, pp. 132-142, Jan. 2019, doi: 10.1109/JBHI.2018.2797982. 



63 
 

[HRV Standards 1996] Heart rate variability - Standards of measurement, physiological 
interpretation, and clinical use Task Force of The European Society of Cardiology and The North 
AmericanSociety of Pacing and Electrophysiology, 1996 

[Huynh 2019] Huynh T. H., Jafari R and Chung W. -Y., "Noninvasive Cuffless Blood Pressure 
Estimation Using Pulse Transit Time and Impedance Plethysmography," în IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering, vol. 66, no. 4, pp. 967-976, April 2019, doi: 10.1109/TBME.2018.2865751. 

[Ioannou 2014] Ioannou K., Ignaszewski M., MacDonald I.A. „ Ambulatory 
electrocardiography: The contribution of Norman Jefferis Holter„. BCMJ, Vol. 56, No. 2, March, 2014, 
Page(s) 86-89 

[Jaba 1998] Jaba E. Statistică, Editura Economica 1998, ISBN 073-950-046-7 
[Kao 2019] Kao Y., Chao P. C.  and Wey C., "Design and Validation of a New PPG Module to 

Acquire High-Quality Physiological Signals for High-Accuracy Biomedical Sensing," în IEEE Journal 
of Selected Topics în Quantum Electronics, vol. 25, no. 1, pp. 1-10, Jan.-Feb. 2019, Art no. 69000210, 
doi: 10.1109/JSTQE.2018.2871604. 

[Khandoker 2010] Khandoker H., Karmakar C. K., Palaniswami M. ”Comparison of pulse rate 
variability with heart rate variability during obstructive sleep apnea”, Department of Electrical & 
Electronic Engineering, The University of Melbourne, Melbourne 3010, Australia, 2010 

[Kim 2015] Kim, A. M. Carek, R. Mukkamala, O. T. Inan and J. Hahn, "Ballistocardiogram as 
Proximal Timing Reference for Pulse Transit Time Measurement: Potential for Cuffless Blood Pressure 
Monitoring," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 62, no. 11, pp. 2657-2664, Nov. 
2015, doi: 10.1109/TBME.2015.2440291. 

[Kontaxis 2020] Kontaxis S et al. ECG-derived respiratory rate în atrial fibrillation. IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering 2020; 10:905–914, DOI: 10.1109/TBME.2019.2923587. 

[Lazaro 2014a] Lazaro J et al. Electrocardiogram derived respiratory rate from QRS slopes and 
R-wave angle. Annals of Biomedical Engineering 2014;42(10):2072–2083, DOI: 10.1007/s10439–
014–1073–x. 

[Lazaro 2014b] Lazaro J., Gil E., Vergara J. M.  and Laguna P., "Pulse Rate Variability 
Analysis for Discrimination of Sleep-Apnea-Related Decreases în the Amplitude Fluctuations of Pulse 
Photoplethysmographic Signal în Children," în IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 
vol. 18, no. 1, pp. 240-246, Jan. 2014, doi: 10.1109/JBHI.2013.2267096. 

[Lazaro 2018] Lazaro J., Bailón R., Gil E., Noh Y., Laguna P. and Chon K. H., Pilot Study on 
Electrocardiogram Derived Respiratory Rate Using a Wearable Armband, 2018 Computing în 
Cardiology Conference (CinC), Maastricht, Netherlands, 2018, pp. 1-4, doi: 10.22489/CinC.2018.054. 

[Lazaro 2020] Lazaro J. et al., An ECG-Based System for Respiratory Rate Estimation Tested 
on a Wearable Armband during Daily Life, 2020 Computing în Cardiology, Rimini, Italy, 2020, pp. 1-
4, doi: 10.22489/CinC.2020.251. 

[Lazaro 2021] Lázaro J. et al., Electrocardiogram Derived Respiratory Rate Using a Wearable 
Armband, în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 68, no. 3, pp. 1056-1065, March 
2021, doi: 10.1109/TBME.2020.3004730. 

[Liew 2016] Liew W. S., Seera M., Loo C. K., Lim E.  and Kubota N., "Classifying Stress From 
Heart Rate Variability Using Salivary Biomarkers as Reference," în IEEE Transactions on Neural 
Networks and Learning Systems, vol. 27, no. 10, pp. 2035-2046, Oct. 2016, doi: 
10.1109/TNNLS.2015.2468721.  

[Lim 2010] Lim S, Vos T, Flaxman AD, Goodarz D, Shibuya K, Adair-Rohani H, Al-Mazroa 
MA, et al, „A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk 
factors and risk factor clusters în 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the global burden of 
disease study 2010”, Lancet 2012; 380:2224-2260. 



64 
 

[Liu 2014] Liu J Q., Yan B. P., Yu C.,. Zhang Y and Poon C. C. Y., "Attenuation of Systolic 
Blood Pressure and Pulse Transit Time Hysteresis During Exercise and Recovery în Cardiovascular 
Patients," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 61, no. 2, pp. 346-352, Feb. 2014, doi: 
10.1109/TBME.2013.2286998. 

[Liu 2019a] Liu C.  et al., "Signal Quality Assessment and Lightweight QRS Detection for 
Wearable ECG SmartVest System," în IEEE Internet of Things Journal, vol. 6, no. 2, pp. 1363-1374, 
April 2019, doi: 10.1109/JIOT.2018.2844090. 

[Liu 2019b] Liu J., Yan B. P., Zhang Y. -T., Ding X. -R., Su P.  and Zhao N., "Multi-
Wavelength Photoplethysmography Enabling Continuous Blood Pressure Measurement With Compact 
Wearable Electronics," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 66, no. 6, pp. 1514-
1525, June 2019, doi: 10.1109/TBME.2018.2874957  

[Majumder 2018] Majumder S., Chen L., Marinov O., Chen C., Mondal T. and Deen M. J., 
"Noncontact Wearable Wireless ECG Systems for Long-Term Monitoring," în IEEE Reviews în 
Biomedical Engineering, vol. 11, pp. 306-321, 2018, doi: 10.1109/RBME.2018.2840336. 

[Makarov 2015] Makarov LM. „ To the centennial of Norman Holter„ , (1914-1983). 
Kardiologiia. 2015;55(1):59-61. Russian. PMID: 26050493. 

[Mamtani 2017] Mamtani Kritika "Wearable Technology Market by Device: Global 
Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014-2022" [disponibil online: 
https://www.alliedmarketresearch.com/wearable-technology-market], Aprilie 2017 

[McCombie 2007] McCombie, D. B., Shaltis, P. A., Reisner, A. T., and Asada, H., “Adaptive 
hydrostatic blood pressure calibration: development of a wearable, autonomous pulse wave velocity 
blood pressure monitor,” în Proc. 29th Annual International Conference IEEE Engineering în Medicine 
and Biology Society, Lyon, 2007, pp. 370-373. 

[McDuff 2014a] McDuff D., Gontarek S. and Picard R. “Remote Measurement of Cognitive 
Stress via Heart Rate Variability,” Eng. Med. Biol. Soc., pp. 3–6, 2014. 

[McDuff 2014b] McDuff D., Gontarek S. and Picard R., “Improvements în Remote Cardio-
Pulmonary Measurement Using a Five Band Digital Camera.,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 9294, 
no. c, pp. 1–8, 2014. 

[Mellado 2013] Mellado I., “Measuring heart rate with a smartphone camera-
http://www.ignaciomellado.es/blog/Measuring-heart-rate-with-a-smartphone-camera,” 2013. 

[Milagro 2018] Milagro J. et al., “Nocturnal heart rate variability spectrum characterization în 
preschool children with asthmatic symptoms,” IEEE J. Biomed. Health Inform., vol. 22, no. 5, pp. 
1332–1340, Sep. 2018. 

[Milagro 2020] Milagro J. et al., "Noninvasive Cardiorespiratory Signals Analysis for Asthma 
Evolution Monitoring în Preschool Children," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 
67, no. 7, pp. 1863-1871, July 2020, doi: 10.1109/TBME.2019.2949873.  

[Moço 2016] Moço A. V., Stuijk S. and de Haan G., "Ballistocardiographic Artifacts în PPG 
Imaging," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 63, no. 9, pp. 1804-1811, Sept. 2016, 
doi: 10.1109/TBME.2015.2502398. 

[Mohapatra 2017] Mohapatra P., Premkumar P.S., Sivaprakasam M. " A Yellow–Orange 
Wavelength-Based Short-Term Heart Rate Variability Measurement Scheme for Wrist-Based 
Wearables", IEEE Transactions On Instrumentation And MeasuremenT, October 2017. 

[Mohapatra 2018] Mohapatra P., Sreeletha Premkumar P.  and Sivaprakasam M., "A Yellow–
Orange Wavelength-Based Short-Term Heart Rate Variability Measurement Scheme for Wrist-Based 
Wearables," în IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 67, no. 5, pp. 1091-1101, 
May 2018, doi: 10.1109/TIM.2017.2786677. 

[Morales 2019] Morales J. F. et al., "Evaluation of Methods to Characterize the Change of the 
Respiratory Sinus Arrhythmia with Age în Sleep Apnea Patients," 2019 41st Annual International 



65 
 

Conference of the IEEE Engineering în Medicine and Biology Society (EMBC), 2019, pp. 1588-1591, 
doi: 10.1109/EMBC.2019.8857957. 

[Muehlsteff 2008] Muehlsteff, J., Aubert, X. A., and Morren, G., “Continuous cuffless blood 
pressure monitoring based on the pulse arrival time approach: The impact of posture,” în Proc. 2008, 
pp. 1691-1694. 

[Nemati 2012] Nemati E., Deen M. J.  and Mondal T., "A wireless wearable ECG sensor for 
long-term applications," în IEEE Communications Magazine, vol. 50, no. 1, pp. 36-43, January 2012, 
doi: 10.1109/MCOM.2012.6122530. 

[Payne 2006] Payne R. A., Symeonides C. N., Webb D. J. and Maxwell S. R. J., “Pulse transit 
time measured from ECG: an unreliable marker of beatto-beat blood pressure,” J Appl Physiol, 2006, 
vol. 100, pp. 136 –141. 

[Podaru 2017] Podaru A.C., David V., Neacsu O., “Comparison between electrocardiographic 
and photoplethysmographic peaks intervals“, 22nd IMEKO TC4 International Symposium and 20th 
International Workshop on ADC Modelling and Testing 2017: Supporting World Development 
Through Electrical and Electronic Measurements, 2017, 2017-September, pp. 234–238 

[Podaru 2018] Podaru A. C., David V., Asiminicesei O. M., Determination and Comparison of 
Heart Rate Variability and Pulse Rate Variability, 2018 International Conference and Exposition on 
Electrical And Power Engineering (EPE), Iasi, 2018, pp. 0551-0554. 

[Podaru 2020a] Podaru A.C and David V, "A study regarding the acquisition of 
photoplethysmograpic signal used în determination of the PRV parameters," The 16th International 
Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 23-24, 2020, pp. 248–
253, doi: 10.12753/2066-026X-20-000 

[Podaru 2020b] Podaru A.C. and David V, "A Simple Method for Determining the HRV 
Parameters," 2020 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering 
(EPE), 2020, pp. 151-155, doi: 10.1109/EPE50722.2020.9305660. 

[Podaru 2020c] Podaru A. C.  and David V., "Blood Pressure Estimation Based on Synchronous 
ECG and PPG Recording," 2020 International Conference and Exposition on Electrical And Power 
Engineering (EPE), 2020, pp. 640-645, doi: 10.1109/EPE50722.2020.9305544. 

[Podaru 2020d] Podaru A. C., David V and Datcu M. E., Estimation of Respiratory Frequency 
and Heart Rate Variability Parameters în the Case of Respiratory Exercises, BULLETIN OF THE 
POLYTECHNIC INSTITUTE OF IAŞI, Vol. 66 (70), No. 3 2020 

[Podaru 2021] Podaru A.C. and David V, "On the Heart rate variability and Pulse rate 
variability evaluations based on electrocardiographic and photoplethysmographic signals," 2021 12th 
International Symposium on Advanced Topics în Electrical Engineering (ATEE), 2021, pp. 1-6, doi: 
10.1109/ATEE52255.2021.9425317. 

[Poh 2011] Poh M. Z., McDuff D. J. and Picard R. W., “Advancements în noncontact, 
multiparameter physiological measurements using a webcam,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 58, no. 
1, pp. 7–11, 2011. 

[Poon 2005] Poon, C., Zhang, Y. T., “Cuffless and noninvasive measurements of arterial blood 
pressure by pulse transit time,” în Proc. 27th Annu. Int. Conf. IEEE Engineering în Medicine and 
Biology Society, Shanghai, 2005, pp. 5877-5880. 

[Poon 2006] Poon, C., Zhang, Y. T., and Liu, Y. B., “A study of the effects of hydrostatic 
pressure on pulse transit time for developing wearable cuffless blood pressure measurement devices,” 
în Proc. 3rd IEEE EMBS Int. Summer School and Symposium on Medical Devices and Biosensors, 
2006. 

[Prabhakar 2020] Prabhakar S. K., Rajaguru H.  and Lee S., "Metaheuristic-Based 
Dimensionality Reduction and Classification Analysis of PPG Signals for Interpreting Cardiovascular 
Disease," în IEEE Access, vol. 7, pp. 165181-165206, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2950220. 



66 
 

[Raftery 2012] Raftery A. E., Li N., Ševcíková H., Gerland P. și Heilig G. K., “Bayesian 
probabilistic population projections for all countries,” Proc. Nat. Acad. Sci. USA, vol. 109, no. 35, pp. 
13915–13921, 2012" 

[Rajanna 2020] Rajanna R. R., Sriraam N., Vittal P. R. and Arun U., "Performance Evaluation 
of Woven Conductive Dry Textile Electrodes for Continuous ECG Signals Acquisition," in IEEE 
Sensors Journal, vol. 20, no. 3, pp. 1573-1581, 1 Feb.1, 2020, doi: 10.1109/JSEN.2019.2946058.  

[Rajanna 2020] Rajanna R. R., Sriraam N., Vittal P. R. and Arun U., "Performance Evaluation 
of Woven Conductive Dry Textile Electrodes for Continuous ECG Signals Acquisition," în IEEE 
Sensors Journal, vol. 20, no. 3, pp. 1573-1581, 1 Feb.1, 2020, doi: 10.1109/JSEN.2019.2946058. 

[Rasool 2018] Rasool M.,  Rafiq, A. Nasir and F. M. Kashif, "Continuous and Noninvasive 
Blood Pressure Estimation by Two-Sensor Measurement of Pulse Transit Time," 2018 14th 
International Conference on Emerging Technologies (ICET), Islamabad, 2018, pp. 1-5, doi: 
10.1109/ICET.2018.8603612. 

[Reyes 2014] Reyes B et al. Novel electrodes for underwater ECG monitoring. IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering 2014; 61(6):1863–1876, DOI: 10.1109/TBME.2014.2309293. 

[Roh 2016] Roh T., Hong S., Cho H. and Yoo H., "A 259.6 $\mu{\rm W}$ HRV-EEG 
Processor With Nonlinear Chaotic Analysis During Mental Tasks," în IEEE Transactions on 
Biomedical Circuits and Systems, vol. 10, no. 1, pp. 209-218, Feb. 2016, doi: 
10.1109/TBCAS.2014.2369576.  

[Rompelman 1982] Rompelman O., Snijders J. B. I. M. and Van Spronsen C. J., "The 
Measurement of Heart Rate Variability Spectra with the Help of a Personal Computer," în IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering, vol. BME-29, no. 7, pp. 503-510, July 1982, doi: 
10.1109/TBME.1982.324922. 

[Ryu 2018] Ryu G.  et al., "Flexible and Printed PPG Sensors for Estimation of Drowsiness," în 
IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 65, no. 7, pp. 2997-3004, July 2018, doi: 
10.1109/TED.2018.2833477. 

[Sannino 2014] Sannino G., De Falco I.  and De Pietro G., "An Automatic Rules Extraction 
Approach to Support OSA Events Detection în an mHealth System," în IEEE Journal of Biomedical 
and Health Informatics, vol. 18, no. 5, pp. 1518-1524, Sept. 2014, doi: 10.1109/JBHI.2014.2311325.  

[Seneviratne 2017] Seneviratne S.  et al., "A Survey of Wearable Devices and Challenges," în 
IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 4, pp. 2573-2620, Fourthquarter 2017, doi: 
10.1109/COMST.2017.2731979. 

[Sharma 2021] Sharma P.  and Rodriguez-Villegas E., "Acoustic Sensing as a Novel Wearable 
Approach for Heart Rate Variability Monitoring at the Wrist," în IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, vol. 70, pp. 1-12, 2021, Art no. 4005612, doi: 10.1109/TIM.2021.3088422. 

[Smital 2020] Smital L. et al., "Real-Time Quality Assessment of Long-Term ECG Signals 
Recorded by Wearables în Free-Living Conditions," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 
vol. 67, no. 10, pp. 2721-2734, Oct. 2020, doi: 10.1109/TBME.2020.2969719. 

[Smith 1999] Smith R. P, Argod J., Pepin J. L., Levy P. A., ”Pulse transit time: an appraisal of 
potential clinical applications”, Thorax, 1999, 54, pp 452-458. 

[Song 2020] Song K., Chung K. and Chang J., "Cuffless Deep Learning-Based Blood Pressure 
Estimation for Smart Wristwatches," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 
69, no. 7, pp. 4292-4302, July 2020, doi: 10.1109/TIM.2019.2947103. 

[Spano 2016] Spano E., Di Pascoli S. and Iannaccone G., "Low-Power Wearable ECG 
Monitoring System for Multiple-Patient Remote Monitoring," în IEEE Sensors Journal, vol. 16, no. 13, 
pp. 5452-5462, July, 2016, doi: 10.1109/JSEN.2016.2564995. 



67 
 

[Sun 2016] Sun Y. and Thakor N., "Photoplethysmography Revisited: From Contact to 
Noncontact, From Point to Imaging," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 63, no. 3, 
pp. 463-477, March 2016, doi: 10.1109/TBME.2015.2476337. 

[Sun 2017] Sun F., Yi C., Li W., and Li Y., “A wearable H-shirt for exercise ECG monitoring 
and individual lactate threshold computing,” Comput. Ind., vol. 92/93, pp. 1–11, 2017. 

[Sweeney 2013] Sweeney K. T., Kearney D., Ward T. E., Coyle S. and Diamond D., Employing 
ensemble empirical mode decomposition for artifact removal: Extracting accurate respiration rates 
from ECG data during ambulatory activity, 2013 35th Annual International Conference of the IEEE 
Engineering în Medicine and Biology Society (EMBC), Osaka, Japan, 2013, pp. 977-980, doi: 
10.1109/EMBC.2013.6609666. 

[Tarvainen 2020] Tarvainen M. P., Lipponen J., Niskanen J.P., Ranta-aho P. O., “Kubios HRV 
Software - USER’S GUIDE”, October 20, 2020. 

[Tavares 2017] Tavares B. S., G. de Paula Vidigal, D. M. Garner, R. D. Raimundo, L. C. de 
Abreu, and V. E. Valenti, ``Effects of guided breath exercise on complex behaviour of heart rate 
dynamics,'' Clin. Physiol. Funct. Imag., vol. 37, pp. 622-629, Nov. 2017. 

[Tian 2019] Tian N. and Song R., "Effects of Different Interventions on Cardiac Regulation 
Using Fuzzy Entropy," în IEEE Access, vol. 7, pp. 75949-75956, 2019, doi: 
10.1109/ACCESS.2019.2920911. 

[Tudosa 2013] Tudosa I., Haba,C.G., David V.; Adochiei N., Reduction of power line 
interferences from electrocardiographic signals by applying adaptive filtering on field programmable 
gate array circuits, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL  
Volume: 12   Issue: 6   Pages: 1199-1206, JUN 2013 

[Umair 2021] Umair M., Chalabianloo N., Sas C.  and Ersoy C., "HRV and Stress: A Mixed-
Methods Approach for Comparison of Wearable Heart Rate Sensors for Biofeedback," în IEEE Access, 
vol. 9, pp. 14005-14024, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3052131. 

[Valenza 2016] Valenza G. et al., "Predicting Mood Changes în Bipolar Disorder Through 
Heartbeat Nonlinear Dynamics," în IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 20, no. 4, 
pp. 1034-1043, July 2016, doi: 10.1109/JBHI.2016.2554546.  

[Varon 2020] Varon C et al. A comparative study of ECG-derived respiration în ambulatory 
monitoring using the single-lead ECG. Scientific Reports 2020;10:5704, DOI: 10.1038/s41598– 020–
62624–5. 

[Veerabhadrappa 2011] Veerabhadrappa S. T., Vyas A. L. and Anand S., "Estimation of pulse 
transit time using time delay estimation techniques," 2011 4th International Conference on Biomedical 
Engineering and Informatics (BMEI), Shanghai, 2011, pp. 739-743, doi: 10.1109/BMEI.2011.6098490 

[Verkruysse 2008] Verkruysse W., Svaasand L. O. and Nelson J. S., “Remote plethysmographic 
imaging using ambient light,”Opt. Express, vol. 16, no. 26, p. 21434, Dec. 2008. 

[Wang 2019] Wang N., Zhou J., Dai G., Huang J.  and Xie Y., "Energy-Efficient Intelligent 
ECG Monitoring for Wearable Devices," în IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 
vol. 13, no. 5, pp. 1112-1121, Oct. 2019, doi: 10.1109/TBCAS.2019.2930215. 

[Wang 2020] Wang T. -W. et al., "Single-Channel Impedance Plethysmography Neck Patch 
Device for Unobtrusive Wearable Cardiovascular Monitoring," în IEEE Access, vol. 8, pp. 184909-
184919, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3029604 

[Wattal 2018] Wattal S., Spear S. K., Imtiaz M. H.  and Sazonov E., "A polypyrrole-coated 
textile electrode and connector for wearable ECG monitoring," 2018 IEEE 15th International 
Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2018, pp. 54-57, doi: 
10.1109/BSN.2018.8329657.  

[Winokur 2012] Winokur E. S., He D. D. and Sodini C. G., "A wearable vital signs monitor at 
the ear for continuous heart rate and Pulse Transit Time measurements," 2012 Annual International 



68 
 

Conference of the IEEE Engineering în Medicine and Biology Society, San Diego, CA, 2012, pp. 
2724-2727. 

[Winokur 2013] Winokur E. S., Delano M. K., and Sodini C. G., “A wearable cardiac monitor 
for long-term data acquisition and analysis,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 60, no. 1, pp. 189–192, 
Jan. 2013. 

[Wolfe 2011] Wolfe C., “Wireless sensor networks for monitoring physiological signals of 
multiple patients.,” IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst., vol. 5, no. 4, pp. 347–356, Aug. 2011 

[Wu 2020] Wu T., Wu F., Qiu C., Redouté J. -M.  and Yuce M. R., "A Rigid-Flex Wearable 
Health Monitoring Sensor Patch for IoT-Connected Healthcare Applications," in IEEE Internet of 
Things Journal, vol. 7, no. 8, pp. 6932-6945, Aug. 2020, doi: 10.1109/JIOT.2020.2977164. 

[Xiang 2019] Xiang Y., Dong J., Xue X.  and Xiong H., "Electronics of a Wearable ECG With 
Level Crossing Sampling and Human Body Communication," în IEEE Transactions on Biomedical 
Circuits and Systems, vol. 13, no. 1, pp. 68-79, Feb. 2019, doi: 10.1109/TBCAS.2018.2879818. 

[Yamuza 2019] Yamuza M. T. V. et al., "Human Emotion Characterization by Heart Rate 
Variability Analysis Guided by Respiration," în IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 
vol. 23, no. 6, pp. 2446-2454, Nov. 2019, doi: 10.1109/JBHI.2019.2895589. 

[Yang 2016] Yang and N. Tavassolian, "Pulse transit time measurement using 
seismocardiogram and în-ear acoustic sensor," 2016 IEEE Biomedical Circuits and Systems 
Conference (BioCAS), Shanghai, 2016, pp. 188-191, doi: 10.1109/BioCAS.2016.7833763 

[Ye-Lin 2017] Ye-Lin, Y. et al. “Wireless sensor node for non-invasive high precision 
electrocardiographic signal acquisition based on a multi-ring electrode.” Measurement 97 (2017): 195-
202. 

[Yokus 2016] Yokus M. A. and Jur J. S., "Fabric-Based Wearable Dry Electrodes for Body 
Surface Biopotential Recording," în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 63, no. 2, pp. 
423-430, Feb. 2016, doi: 10.1109/TBME.2015.2462312. 

[Yousefi 2014] Yousefi R., Nourani M., Ostadabbass S., Panahi I., “A Motion-Tolerant 
Adaptive Algorithm for wearable Photoplethysmographic Biosensors” IEEE Journal of Biomedical and 
Health Informarics, VOL. 18, NO. 2, March 2014 

[Zang 2014] Zhang G, Gao M, Xu D, Olivier NB, Mukkamala R. Pulse arrival time is not an 
adequate surrogate for pulse transit time as a marker of blood pressure [published correction appears în 
J Appl Physiol (1985). 2014 Nov 15;117(10):1212]. J Appl Physiol (1985). 2011;111(6):1681-1686. 
doi:10.1152/japplphysiol.00980.2011 

[Zeng 2014] Zheng Y., Yan B. P., Zhang Y.  and Poon C. C. Y., "An Armband Wearable 
Device for Overnight and Cuff-Less Blood Pressure Measurement," în IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering, vol. 61, no. 7, pp. 2179-2186, July 2014, doi: 10.1109/TBME.2014.2318779. 

[Zhang 2015] Zhang Z., Pi Z. and Liu B., "TROIKA: A General Framework for Heart Rate 
Monitoring Using Wrist-Type Photoplethysmographic Signals During Intensive Physical Exercise," în 
IEEE Transactions on Biomedical E ngineering, vol. 62, no. 2, pp. 522-531, Feb. 2015, doi: 
10.1109/TBME.2014.2359372. 

[Zhang 2017] Zhang Kai, Wei Jun, Wang Lin, Effect on HRV of archer athletes one day before 
competition after three different abdominal respiratory frequency, Saudi Journal of Biological 
Sciences, Volume 24, Issue 8, 2017, Pages 1810-1814, ISSN 1319-562X 

[Zheng 2014] Zheng Y.L. et al., "Unobtrusive Sensing and Wearable Devices for Health 
Informatics," în IEEE Tran. on Biomedical Engineering, vol. 61, no. 5, pp. 1538-1554, May 2014. 

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Pulse%20Sensor%20PDFs/Pulse_Sensor.pdf  
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ear-clip_Heart_Rate_Sensor/  
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf  
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNanoManual23.pdf  



69 
 

https://www.kubios.com/hrv-standard 
 


