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АНОТАЦІЯ
В даній роботі проводиться розробка портативного реєстратора
пульсової хвилі засновоаного на оптичному датчику, аналізуються існуючих
алгоритми розпізнавання сигналів та модифікуються для визначення типів
пульсової хвилі людини. Були проаналізовані такі методи та підходи, як
розпізнавання заснованого на вейвлет аналізі, розпізнавання за допомогою
алгоритму динамічного програмування.
Для перевірки схеми був використаний електронний осцилограф,
отримані результати дозволяють класифікувати прилад як надійний,
Для перевірки теоретичної частини був розроблений продукт для
операційної системи Windows, який можна використовувати як повноцінний
інструмент обробки пульсової хвилі.
Розглядаються питання з охорони праці: аналіз можливих ризиків
небезпек та методи їх під час користування приладом.
Розмір пояснювальної записки становить 93 сторінок. Записка містить
19 ілюстрацій та 20 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 44
джерел.
Ключові слова: CWT,
модулятор, оптичний датчик.

DTW,

пульсова

хвиля,

розпізнавання,

ABTRACT
This paper is developing a portable pulse wave recorder based on optical
sensor, analyzed existing algorithms of recognition and modified to determine the
type of pulse wave. Analyzed by the following methods and approaches as
recognition based on wavelet analysis, recognition algorithm using dynamic time
wrapping.
To test the electronic circuit was used digital oscilloscope, the results was
classified as a reliable.
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To test the theoretical part of the product was developed program for
Windows, which can be used as a complete instrument for processing pulse
waves.
The questions on health: analysis of possible risks and dangers, ways of for
their reduce while using the device.
Size explanatory notes is 93 pages. The memorial contains 19 figures and
20 tables. In general, processed and used 44 sources.
Keywords: CWT, DTW, pulse wave, recognition, modulator, the optical
sensor.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, І
ТЕРМІНІВ

ПХ – Пульсова хвиля
CWT – Continuous wavelet transform
DTW – Dynamic time warping
ПАК – Програмно-апаратний комплекс
АЧХ – Амплітудно-частотна характеристика

ФВЧ – Фільтр високих частот
ФНЧ – Фільтр низьких частот
FFT – Fast Fourier transform
UI – User Interface
БД – База даних
ФБМІ – Факультет біомедичної інженерії
ПІБ – Прізвище, ім'я, (по) батькові
ЗІЗ – Засоби індивідуального захисту
ВООЗ – Всесвітня Організація Охорони Здоров’я

ВСТУП

Актуальність. Актуальною проблемою сучасної медицини є
захворювання серцево-судинної системи (ССС). Арсенал сучасної
діагностичної апаратури представлений випробуваними на практиці
методами

об’єктивізації

судинної

патології:

реографія

(РЕГ),

сфігмографія, ехокардіографія (ЕхоКГ), оптична та комп’ютерна
капіляроскопія, радіонуклідна діагностика, ангіографія, ультразвукові
методи діагностики, лазерна допплерографія, комп’ютерна томографія
(КТ), МРТ в судинному режимі (МРА), перфузійна МРТ тощо. Але
найінформативнішим методом моніторингу стану організму, експрес- та
функціональної діагностики серцево-судинної системи залишається
реєстрація пульсової хвилі, про що свідчить ряд дисертацій та
патентних робіт (Баєвський Р.Б., Бороноев В.В., Савицький М.М.,
Терехова Л.Г., Шарпан О.Б., Тимчик Г.С., Янковенко О.Д., Файнзільберг
Л.С., Павлов С.В., Кожемяко В.Г., Сторчун Ю.Є, Волошина О.А.,
Волков В.И., Колпаков Є.В., Бакус JI.M., Затейщікова А.А., Регірер
С.А., Педлі Т., Asmar R., серед молодих науковців України – Мосійчук
В.С., Мужицька Н.В., Колесникова, Козловська Т.І. та ін).[1-3]
На практиці широко застосовуються методи, що дозволяють
якісно

та

кількісно

оцінити

параметри

кровоносної

системи.

Найпоширенішими серед них є електроконтактний, механічний та
оптичний методи.
Проте не кожен з них є достатньо інформативним, точним,
безпечним та економічним.
В наші часи за умов великої поширеності цифрових пристроїв
безумовним лідером серед наведених методів є фотоплетизмографія.
Тому при проектуванні схем доречно використовувати доречно буде

використовувати оптичні датчики, засновані на інфрачервоних та
ультрафіолетових діодах.
Враховуючі

різноманітність

цифрових

пристроїв

доречної

частиною роботи буде забезпечення працездатності пристрою на
якомога більшої їх кількості. Оптимальним рішенням цієї проблеми, є
встановлення

контакту між схемою та пристроєм на який буде

записуватися та оброблятися сигнал.
Доречними галузями використання розробленого програмноапаратного комплексу є:
 Фітнес центри
 Центри реабілітації
 Використання на дому для самоконтролю
Новацією даної роботи є те, що даний ПАК не використовує у
схемі обчислювальні елементи та може бути під’єднаний до будь якого
просторою з лінійним входом мікрофона також він створюється по
замовленню факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ», з
остаточним впровадженням безпосередньо на самому факультеті..
Мета роботиCтворення сучасного та портативного ПАК, здатної
реєструвати та аналізувати ПВ з різних точок людського тіла, бути
сумісним з багатьма сучасними пристроями.
У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:
 Аналіз програмних а також апаратних продуктів та мов
програмування, необхідних для створення ПАК реєстрації та
аналізу ПВ;
 Проектування схеми, яка буде сумісна з якомога більшою
кількістю сучасних пристроїв;
 Реалізація отриманої схеми;
 Розробка алгоритмів аналізу отриманого сигналу

 Реалізація програмної оболонки запису та обробки ПХ;
 Тестування отриманого ПАК

1 ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПАК
РЕЄСТРАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ПВ
1.1

Порівняльний аналіз аналогів

Однією з актуальних проблем медицини і медичного приладу
будови є розробка методів клінічної діагностики та фізіологічного
контролю стану здоров'я людини пристрої які об'єднують в собі
простоту і високу інформативність. Обидва цих гідності поєднує в собі
розробляється

прилад,

даний

програмно-апаратний

комплекс,

призначений для кардіологічного контролю стану основних судин ССС
шляхом вимірювання швидкості поширення пульсової хвилі. Отримані
дані дозволяють діагностувати ступінь ураження кровоносних судин
при артеріосклерозі, і виявляти групи хворих яким загрожує розвиток
ускладнень таких як інсульт, інфаркт міокарда. І давати їм активніше
лікування.
Розроблений ПАК являє собою комплексну систему реєстрації
та аналізу ПВ в електронній формі, що дає змогу забезпечити єдиний
контроль за пацієнтом з багатьох пристроїв. Забезпечує при надійність
та ергономічність.
Створення
вдосконалення

ПАК
та

реєстрації

підвищення

та

аналізу

оперативності

ПВ
та

являє

собою

ефективності

обслуговування пацієнтів даним видом ресурсу як для індивідуального
використання так і факультеті біомедичної інженерії загалом.
Для

наочного

розгляду

проробленої

роботи,

потрібно

проаналізувати аналоги (для подальшого забезпечення покращення
росту інформаційної системи).

Измеритель

скорости

пульсовой

волны

и

вариабельности

сердечного ритма розроблений у НІЦ СШП МАІ.
Вимірювач дозволяє перевірити еластичність судинної стінки
артерій безконтактно за рахунок вимірювання параметрів кровотоку, що
протікає в зоні слабкого електромагнітного поля, випромінюваного
радаром. Одночасно вимірювач дозволяє реєструвати інший важливий
діагностичний параметр - варіабельність (зміна) серцевого ритму.

Малюнок 1.1 – а) пристрій б) процес реєстрації
Переваги:
 Короткий час запису(2-4
хв.)
 Низька вартість
 Безконтактність

СРПВ "Ангиоскан"

Недоліки:
 Статичність
 Необхідність
наявності
лікаря для аналізу
 Велика
кількість
параметрів
які
треба
визначати вручну

«АнгіоСкан» - це лінійка діагностичних комплексів для оцінки
стану артеріальної стінки методом оцінки швидкості поширення
пульсової хвилі.
В основі роботи діагностичного комплексу «АнгіоСкан»
знаходиться реєстрація пульсової хвилі обсягу оптичним сенсором, які
працюють

в

ближній

інфрачервоній

області

спектра.

Обробка

отриманого сигналу дозволяє детально оцінити жорсткість артеріальної
стінки. За допомогою оклюзійної проби проводиться оцінка стану
ендотеліальної функції.

Малюнок 1.2 – СРПВ "Ангиоскан"
Переваги:
 Широка лінійка приладів
 Ергономічність
 Широкий
спектр
аналізованих параметрів

Прибор

для

регистрации

Недоліки:
 Велика ціна
 Необхідність
наявності
лікаря для аналізу
 Відсутність сумісності з
мобільними пристроями
колебаний

пульсовой

волны

артериального давления "СКАД-2"
Прилад призначений для реєстрації коливань пульсової хвилі
артеріального тиску (АТ) шляхом Савицького (механокардіографія або

тахоосціллографія). Прилад використовується спільно з персональним
комп'ютером. Візуальне спостереження сигналу тахоосціллограмми,
розрахунок параметрів і запис даних проводиться на комп'ютері.
Прилад визначає систолічний, діастолічний, середнє і бічне
артеріальний тиск. Детальний вимірювання параметрів тиску дозволяє
застосовувати даний вид досліджень для диференціальної діагностики і
моніторингу лікування гіпертонічної хвороби.

Малюнок 1.3 – СКАД-2
Переваги:
 Короткий час запису(2-4
хв.)

1.2

Недоліки:
 Статичність
 Необхідність
наявності
лікаря для аналізу
 Застарілі
методи
реєстрації

Переваги електронної бібліотеки ФБМІ

ПАК реєстрації та аналізу ПХ не має жодних обчислювальних
елементів у схемі, не вимагає високих витрат для забезпечення
живлення, сумісний з усіма сучасними гаджетами. Також його
портативність дозволяє використовувати його у повсякденних справах.
Має вбудований вбудований аналізатор що допомагає людям без
глибоких знань в медицині оцінити свій стан.

Малюнок 1.4 – Оборотна сторона схеми

Малюнок 1.5 – Тильна сторона схеми
Його переваги:
 Мобільність;
 Маленька собівартість;
 Сумісність з багатьма гаджетами;
 Відсутність обчислювальних елементів в середині.
Висновки до розділу 1

Сконструйований пристрій має суттєві переваги над деякими
аналогами а саме:
Собівартість запчастин.
Інтерфейс який дозволяє з’єднуватися з будь яким цифровим
пристроєм за аудіо картою.
Компактність та ергономічність.
Розроблено макет схеми, а сама схема успішно реалізована та
затравлена.
Реалізована можливість швидкого перемикання джерела живлення.
Данна розробка є доричною та актуальною. А також відповідає
сучасним стандартам, та має великий потенціал, як у подальшій
розробці так і у впровадженні її у повсякденний побут.

2 РОЗРОБКА ПРИЛАДУ РЕЄСТРАЦІЇЇ
2.1 Аналіз можливих методів реєстрації пульсової хвилі

Сучасні вимоги до реєстрації пульсової хвилі. Реєстрація
пульсового

сигналу

з

метою

отримання

інформації

про

розповсюдження пульсової хвилі, яку в подальшому можна використати
безпосередньо

для

оцінки

стану

ССС,

передбачає

отримання

пульсограми, що міститиме мінімум сторонніх компонент, спричинених
завадами та

артефактами насамперед.

Методи та

засоби, що

використовуються при цьому, є надзвичайно різними, як з точки зору
точності вимірювань, так і з точки зору наочності отриманих
результатів, зручності у використанні технічних засобів та медичних
приладів, комфортності досліджень для пацієнта і для лікаря.
Широкий вибір пристроїв та методик, запропонованих різними
авторами для вимірювання параметрів пульсової хвилі, не завжди
задовольняє сучасним вимогам до реєстрації медичних сигналів і
пульсової хвилі, зокрема. Первинна вимога до процесу реєстрації
пульсового сигналу – це вибір методу, що буде фізіологічним, без
ризику для пацієнта, – таким, що не заснований на хірургічному
втручанні чи оклюзії судин. Такі методи використовуються у клінічній
практиці обмежено і лише у тих випадках, коли ризик, пов’язаний з
процедурами

зондування

серця,

є

виправданим

необхідністю

отримання діагностичної інформації.[4-5]
Наступний фактор, який можна вважати вирішальним для вибору
методу реєстрації, – це точність вимірювань. При цьому похибка, що
може супроводжувати процес реєстрації, як правило, є комплексною,
що характерно для аналізу більшості медичних сигналів. Пояснюється
це наявністю завад, які завжди супроводжують процес реєстрації

медичних сигналів; під їх впливом на пульсограмах з’являються
сторонні компоненти.
Аналіз неінвазивних методів реєстрації пульсограми. Більш
прийнятними для широкого використання у повсякденній клінічній
практиці є неінвазійні методи реєстрації параметрів пульсової хвилі,
оскільки вони відбуваються без пунктирування артерії та порушення
психологічного та емоційного стану пацієнта при інвазивному
втручанні.
Форму пульсової хвилі можна досліджувати за допомогою
відносно простих методик. Біосигнали, що відбивають об’ємні пульсові
коливання кровонаповнення судин, знімають за допомогою реографа,
плетизмографа, фотоплетизмографа. Вважають, що вони відображають
сумарний ефект пульсацій артеріального і венозного відділів судинного
русла досліджуваної області. При аналізі біосигналів радіального
зміщення прийнято вважати, що реєструються пульсові коливання
тільки артеріальної (п’єзограма, сфігмограма) або тільки венозної
(флебограма) стінки залежно від того, як встановлений датчик зйому
інформації.
Реографія

(метод

імпедансної

плетизмографії)–

непрямий

неінвазивний динамічний метод, що базується на біофізичному
принципі реєстрації змін електричного опору тканин при пропусканні
електричного струму високої частоти (20– 40 кГц) і слабкої сили (10
мА) через досліджувану ділянку з графічною реєстрацією пульсових
коливань

комплексного

електричного

опору.

Жива

тканина

розглядається як електричний провідник, що має іонну провідність.
Коливання електричного опору дотично відображають зміни швидкості
та об’єму крові, яка тече по судинах. Пульсові коливання кровоплину
реєструються у вигляді кривих синхронних коливань електричного
опору.

Об’єкт дослідження – порушення електропровідності органа на
фоні змін у його кровонаповненні.
Рівень дослідження судинної системи – вимірювання величини
реґіонарної гемодинаміки та периферичного кровоплину за рахунок
аналізу реограм шляхом оцінки пульсового кровонаповнення різних
судинних басейнів, тонусу артерій та вен.
Метод

обробки

отриманої

інформації

–

кількісно-якісний

(графічний).
Переваги методу:
1. Можливість довгої і безперервної реєстрації навіть незначних
змін кровоплину без порушення фізіологічних умов досліджуваної
ділянки.
2. Цілковита атравматичність, можливість проведення тривалих
спостережень за гемодинамікою.
3. Застосування функціональних проб (із гіпервентиляцією, з
гіперкапнією, з нітрогліцерином, із нікотиновою кислотою) дає змогу
виявити приховані порушення кровообігу, відрізнити функціональні
судинні зміни від органічних уражень судин мозку.
4. Широкі можливості для вивчення гемодинаміки життєво
важливих

органів

і

систем,

своєчасної

діагностики

порушень

кровоплину й призначення раціональної терапії.
Недоліки методу:
1. Загальний характер висновків про стан артеріальної та венозної
ланок судинної системи, функція кровоплину яких відображається в
одній кривій.
2. Роздільна здатність методу обмежена рівнем діагностики
зниження

кровонаповнення

конкретної судини.

судинного

басейну, а

не

сегмента

3. Складність методу полягає в необхідності якісного виділення
корисного сигналу активної провідності з одночасним врахуванням
впливу реактивної (ємнісної) складової, яка виникає через ефекти
поляризації шкіри та тканин. При збільшенні робочої частоти струму
ємнісна складова зменшується, але з’являється ефект нагрівання тканин
високочастотним

струмом,

який,

змінюючи

електропровідність,

спотворює корисний сигнал. Рівень активної складової сигналу в
найкращих результатах становить лише (0,5 – 1) % від рівня
реєстрованого сигналу, що потребує значного підсилення на фоні
шумів.
4. Значний вплив на реограму має методика її знімання, а саме
розміри електродів, їх форма та відстань між ними та інші фактори, що
впливають на розподіл ліній високочастотного струму бов’язковим є
використання розчинів, що зменшують ємнісну складову, тому на даний
час відходять від діагностики ССС за реографічними кривими [6-9] .
Сфігмографічний

метод,

заснований

на

аналізі

графічного

зображення форми коливання стінки судин або органів. Однак
застосовувані пристрої мають суттєві обмеження і не в повній мірі
задовольняють потребам практичної медицини. Це викликано низькою
оперативністю

досліджень,

високою

вартістю

обладнання,

необхідністю високої кваліфікації співробітників, а також проведенням
обстежень в умовах стаціонару, обмеженістю каналів зняття сигналів та
іншими факторами. Практика показує, що головним обмеженням, що
перешкоджає коректної постановки діагностичних висновків про стан
судин, є те, що число параметрів, що вимірюються, фіксовано, і значна
частина інформації про стан пацієнта при виявленні захворювань
враховується не завжди.

В

сучасних

системах

реєстрації

сфігмографічних

сигналів

використовуються чутливі твердотільні сенсори тиску з еластичною
мембраною, п’єзоелектричні та пневматичні датчики.
Об’єкт дослідження – графічне відтворення характеристик
артеріального пульсу в динаміці, визначення швидкості поширення
пульсової хвилі по судинах еластичного та м’язевого типів.
Рівень дослідження судинної системи – розрізняють сфігмограми
центрального

пульсу

периферичного

(досліджують

пульсу

(реєстрація

магістральні
здійснюється

артерії)
з

і

дрібніших

артеріальних судин).
Метод

обробки

отриманої

інформації

–

кількісно-якісний

(графічний).
Переваги методу:
1. Простота методики дослідження.
2. Можливість тривалої та безперервної реєстрації незначних змін
швидкості поширення пульсової хвилі по артеріях.
3.

Цілковита

атравматичність,

можливість

проведення

спостережень у динаміці.
Недоліки методу:
1. Мало застосовується в практичній медицині і є більш
аналітичним методом, ніж конкретно
діагностичним.
2. Суттєвим недоліком є значний вплив артефактів механічного
походження. Кожна ділянка судини утворює з оточуючими тканинами
коливальну систему з частотою приблизно 30 Гц. Значний вплив мають
тканини, які розташовані між судиною і датчиком, а також товщина
шкіри, що призводить до амплітудних та фазових спотворень. Це є
причиною того, що незалежно від якості сенсора сфігмограма
реєструється з деякими спотвореннями. Лише при встановленні

сфігмографічних датчиків на аорті більшість з цих явищ має значно
менший вплив.[10-12]
Фотоплетизмографічний
розглянутих

вище

метод.

неінвазійних

Слід

відзначити,

що,

крім

методів

визначення

параметрів

серцевого викиду, таких як механокардіографія, яка базується на
сфігмографічних обстеженнях, з цією ж метою можна використовувати
інші методи визначення кровонаповнення тканин. Наприклад, дуже
перспективним

і

простим

фотоплетизмографічний

з

боку

метод,

процедури

який

вимірювання

базується

на

є

залежності

проходження монохроматичного світла через досліджувану ділянку від
її

кровонаповнення.

Фотоплетизмографічний

метод

дозволяє

реєструвати зміну об’єму органу або його частини, що викликані
динамікою

кровонаповнення

протягом

серцевого

циклу.

Зміни

освітленості фіксуються фотоприймачем, а електричний сигнал від
останнього виводиться на дисплей у вигляді пульсової кривої.
Фотоплетизмограма, що отримується після підсилення та обробки
сигналу

фотоприймача,

характеризує

стан

кровотоку

в

місці

розташування сенсора.
Об’єкт дослідження – візуалізація та аналіз форми, калібру,
довжини та кровонаповнення капілярів, характеру потоку еритроцитів в
них.
Рівень дослідження судинної системи – візуалізація перфузії крові
на мікроциркуляторному рівні.
Метод обробки отриманої інформації – пряма візуалізація з
кількісно-якісним аналізом.
Переваги
експресності,
світлового

фотоплетизмографії
високій

поля,

точності,

високій

полягають
високій

швидкості

у

неінвазивності,

інформаційній

розповсюдження

ємності
оптичних

сигналів. Оптичне випромінювання є природним для організму і не

викликає побічних ефектів. Для даного датчика характерна простота
конструкції та кріплення, відсутність впливу електромагнітних завад та
можливість дослідження судин в будь-якій частині шкіри та слизових
оболонок людського організму без стиснення тканин.
Також слід зазначити і наявні обмеження до більш широкого
впровадження фотоплетизмографічного методу в клінічну практику.
Зокрема широкий діапазон варіацій властивостей різних об’єктів
дослідження (пігментація, товщина шкіри), рівень артеріального тиску.
Значний вплив дають артефакти оптичного, електричного, механічного
та температурного походження.
Ультразвуковий доплерівський (УЗД) метод, що базується на
ефекті Доплера, зазнав багатьох вдосконалень протягом періоду свого
застосування. Сучасні доплерографи разом з обчисленням головного, з
точки зору методу, параметру – швидкості кровотоку, дозволяють
розраховувати середньоквадратичну швидкість, характер току крові
(ламінарний, турбулентний) та інше.[12-15]
Об’єкт дослідження – сегмент магістральної артерії чи вени.
Рівень дослідження судинної системи – магістральні судини.
Метод

обробки

отриманої

інформації

–

кількісно-якісний

(цифровий та/або графічний).
Проте недоліки у цього методу присутні також. Зокрема, сучасні
апарати переважно візуалізують сигнал у формі дво- та тривимірних
карт, на яких неможливо спостерігати поширення пульсової хвилі в часі
і, як наслідок, обраховувати інші супутні параметри, не закладені в
алгоритм процедури. Один з різновидів апарату – потоковий
спектральний доплерограф, – відображає динаміку швидкості пульсової
хвилі в часі, проте інформація про напрям поширення хвилі і її
амплітуду відсутня. Окрім того, ультразвуковий метод не може бути

застосований до органів з порожнинами через саму суть ультразвукових
досліджень.[16-18]
Таблиця 3.5.2 – Порівняльний аналіз методів реєстрації пульсограм
Характеристики методу
Метод реєстрації оклюзія точність можливість візуалізація
подальшої сигналу
пульсограми
судини
обробки
Пряма
сфігмографія
ні
Обємна
сфігмографія
так
Флебосфігмографія ні
Плетизмографія
ні
Фотоплетизмографі
я
ні
Реографія
ні

можливість використання
розрахунку для добового
супутніх

параметрів

моніторингу

невисока Так

папір/екран

низька

так

невисока Так
висока Ні
невисока Так

папір/екран
папір/екран
Папір

висока
низька
низька

ні
ні
ні

висока
висока

Екран
папір/екран

висока
висока

так
так

Так
Так

З точки зору доцільності економічності та інформативності було
обрано фотоплетизмографічний метод для реалізації.

2.2 Аналіз структурних блоків схеми, підбір ключових елементів.
2.2.1 Реєстратор

Ключовий елемент схеми відображальний датчик HLC1395-002
фірми Honeywell.
HLC1395 є мініатюрним інфрачервоний датчик призначений для
реєстрації світловідбиваючіих об'єктиів на малих відстанях. обидва
GaAs IRED і фототранзистор NPN змонтовані поряд в одному чорному
пластиковому корпусі з вбудованим бар'єр для мінімізації перехресних
перешкод. датчик виконаний з катодом РПРП і фототранзистор
емітером підключені до загальної ніжки.[20-22\

Малюнок 2.1 зовнішня схема датчика HLC1395

Струм світлодіода задається резистором R6 і дорівнює 10 мА.
Колектор фототранзистор через резистор підтягнутий до плюса
харчування.

Номінал

резистора

підібраний

експериментально,

такпотенціал колектора був десь в середині напруги харчування.
C2, R1, R12 і С1, R2, R10 - пасивні ВЧ фільтри для відсічення
постійної складової. Частота зрізу фільтрів ~ 0,2 Гц
Неінвертуючий підсилювач зібраний на LM358. Це здвоєний
операціоннік загального призначення. Коефіцієнт посилення схеми
задається резисторами R8 і R9 і дорівнює ~ 42. Що дає на виході сигнал
з розмахом амплітуди до 0,5-1,5 Вольт.
Конденсатор С4 послаблює коефіцієнт підсилення схеми на
високих частотах і разом з резистором R8 утворює НЧ фільтр з
частотою зрізу ~ 26 Гц.
Конденсатор С5 обрізає постійну складову і разом з резистором R9
утворює ВЧ фільтр з частотою зрізу ~ 0,15 Гц. В як сполучна ланка між
ПК і приладом був обраний лінійний вхід аудіокарти. Створено
модулятор сигналу на основі мультивібратора на тригері Шмідта
74HCT14D

з

частою

коливань

резистивного дільника амплітуди.

14кГц,

транзитного

ключа,

і

Малюнок 2.2 - Схема реєстратора ПВ

Після останнього фільтра сигнал пульсу надходить на контактну
площадку і на вхід другого ОУ, який включений як компаратор.
Закріплений на пальці датчик впевнено знімає пульс навіть при
трясці.

Малюнок 2.3 - Результуюча АЧХ всієї схеми

Малюнок 2.4 Зразок записаного сигналу

2.2.2 Модулятор

Для реалізації можливості обробляти реєструємий сигнал на
компь’ютері або будь-якому іншому цифровому приладі було вирішено
використовувати лінійний вихід аудіо карти.
Для цього було реалізовано модулятор основним елементом якого є
тригер Шмідта 74hct14d та польовий транзистор 2N7000 .
74HC14; 74HCT14 є шістнадцятковим інвертором з Шмідттригерних входів. Знижені рівні вхідних порогових значень для
забезпечення взаємодії з логічними TTL рівнів. Входи включають також
затискні діоди, це дозволяє використовувати токоограничивающих
резисторів для інтерфейсу входи напруги понад VCC. входи тригерів
перетворення повільно мінливих вхідних сигналів в різко окреслених
без спотворень вихідних сигналів.

Який використовується для забезпечення прямокутник коливань з
частотою 14 КГц.
Транзистор 2N7000 це N-канальний транзистор з ефектом
посилення

поля,

перемикання

виробляються

з

використанням

технології високої щільності клітин Fairchild, в Технологія DMOS. Ці
продукти були розроблені для звести до мінімуму опір у відкритому
стані а також забезпечити міцний, надійний, і швидкий режим
перемикання . Вони можуть бути використані в усіх приладах, що
вимагають до 400мА постійного струму і може доставити імпульсні
струми до 2А. Ці продукти особливо підходить для низької напруги,
низького струму додатків, таких як невеликі управління motor control,
живлення MOSFET воріт, а також інших перемикаючих програм.
Використовується для забезпечення режиму перемикання між
поточним сигналом та рівня 0.
Останнім елементом схеми є амплітудний дільник на 10
реалізований на резисторах номіналом 10 k Ohm та 1 k Ohm.[22-28]

Малюнок 2.5 схема модулятора, по стандарту O3.

2.2.3 Повна схема
Для поєднання основних функціонуючих одиниць у повну схему
використовується перемикач з виходів реєстратора A D у пін 2 схеми
модулятора, що забезпечує роботу приладу у 2-х режимах, підраховуму
та реєструючому.
Живлення схеми виконано за допомогою usb2.0 порта комп’ютера,
та може бути переключене на акумулятор з напругою яка не перевищую
6В.
Інформаційний вихід знаходиться на третьому піні модулятора,
який підключено до 3.5mm jack штекеру пін 2. Земля підключена до
піну 1 штекеру.

Малюнок 2.6 Схема реєстратора ПВ

Висновки до розділу 2
1 Визначені номінали та характеристики компонентів схеми.
2 Підібрані ключові компоненти схеми.
3 Розроблено макет для друкування плат.
4 Зібрано схему.
5 Дана

схема

пройшла

тестування

на

електронному

осцилографі та проблем виявлено не було. Головною умовою
працездатності схеми є дотримання інструкцій користувача.

3 РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗПІЗНАВАННЯ
3.1 Алгоритм CWT
Безперервне Вейвлет-перетворення (англ безперервне вейвлетперетворення, CWT.) - Це перетворення, що відображає дану
вещественнозначную функцію X(t), певну на тимчасової осі змінної t, в
функцію.[29]
∞

y ( r , s ) =∫ x ( t )
−∞

1
t−r
f(
)dt
z
s
√

(3.1)

двох змінних τ і s Тут τ представляє паралельний перенос, s
представляє масштаб і материнський вейвлет.
Початкова функція може бути відновлена за допомогою зворотного
перетворення
¿ s∨¿2
∞
1
1
t−r
ds
x ( t )= ∬ x ( t ) f (
)dr ¿
C f −∞
z
√s

(3.2)

Де
¿ F (c )∨¿2
dc
¿ c∨¿
¿

(3.3)

∞

C f =∫ ¿
−∞

Називається постійної допустимості і перетворення Фур'є від. Для
того,

щоб

зворотне

перетворення

було

успішним,

допустимості повинна відповідати критерію допустимості
C f <+∞(3.4)

постійна

Також слід зазначити, що критерій допустимості має на увазі, що
Psi (0) = 0, так що інтеграл від вейвлета має дорівнювати нулю.
Материнський Вейвлет (материнський вейвлет) пов'язаний з дочірнім
вейвлетом (дочка вейвлета) наступним співвідношенням:[30-33]
Програмна

реалізація

вимагає

наявності

вейвлета

перед

використанням, для цього було реалізовану функцію їх підготовки на
основі записаного сигналу.

Малюнок 3.1 Результат роботи функції перетворення сигналу на патерн.
Безперервна лінія- оригінальний сигнал. Пунктирна патерн

На основі підготовлених патернів проводиться аналіз сигнал
отриману матрицю позицій та амплітуд фільтруємо та поєднуємо у
одновимірний масив.
На визначеному проміжку оцінюємо піки масиву і якщо він
задовольняє умовам вважаємо ділянку сигналу за достовірний сигнал,
якщо результат позитивний на декількох патернах вибираємо найбільш
вірогідний.

3.2 Алгоритм DTW
Алгоритм динамічної трансформації тимчасової шкали (DTWалгоритм, від англ динамічний час викривлення.) - Алгоритм, що
дозволяє

знайти

оптимальне

відповідність

між

тимчасовими

послідовностями. Вперше застосований в розпізнаванні мови, де
використаний

для

визначення

того,

як

два

мовних

сигналу

представляють одну і ту ж вихідну виголошену фразу. Згодом були
знайдені застосування і в інших областях.[33-38]
Тимчасові ряди - широко поширений тип даних, зустрічається,
фактично,

в

будь-якої

наукової

області,

і

порівняння

двох

послідовностей є стандартною задачею. Для обчислення відхилення
буває досить простого вимірювання відстані між компонентами двох
послідовностей (евклідова відстань). Однак часто дві послідовності
мають приблизно однакові загальні форми, але ці форми не вирівняні
по осі X. Щоб визначити подобу між такими послідовностями, ми
повинні «деформувати» вісь часу однієї (або обох) послідовності, щоб
досягти кращого вирівнювання.
Вимірювання відстані між двома часовими рядами потрібно для
того, щоб визначити їх подібність і класифікацію. Таким ефективним
виміром є евклидова метрика. Для двох часових послідовностей це
просто сума квадратів відстаней від кожної н-ої точки однієї
послідовності до п-ої точки інший. Однак використання евклидова
відстані має істотний недолік: якщо два тимчасових ряду однакові, але
один з них незначно зміщений у часі (уздовж осі часу), то евклидова
метрика може порахувати, що ряди відрізняються один від одного.
DTW-алгоритм був введений для того, щоб подолати цей недолік і

надати наочне вимірювання відстані між рядами, не звертаючи увагу як
на глобальні, так і на локальні зрушення на часовій шкалі.[39-41]
Це свідчить про те що алгоритм динамічного програмування
(DTW) може бути застосований для розпізнавання патернів пульсової
хвилі, зареєстрованих за допомогою портативного приладу, що
використовує в своїй основі оптичний датчик.

Малюнок
3.2 Зареєстрований сигнал пульсової хвилі тривалістю 25 сек.

Маючи на вході записаний і попередньо відфільтрований сигнал, а
також якийсь масив послідовностей (патернів). Ми спочатку ділимо
сигнал на частини, які максимально відповідають повного пульсовому
коливання, і тільки потім приступаємо до розпізнавання. Цей поділ
можливо реалізувати декількома способами:
• Використовуючи детектор піків
• На основі фазового простору
• На основі оцінки зміни енергії спектра ділянки сигналу.
У підсумку ми отримаємо мало відрізняється один від одного
результат. Однак найпростішим і швидкодіючі з них є детектор піків.
Отримавши масив нарізаних ділянок, а також перелік патернів,
можемо

приступати

трансформування часу.

безпосередньо

до

алгоритму

динамічного

Особливістю даного алгоритму є можливість віднести записаний
сигнал до якого-небудь з класів, незалежно від його тривалості.
Основний

його

принцип

полягає

в

побудові

між

двома

послідовностями:
A  (a1 , a 2 ,..., a n )

B   b1 , b2 ,..., bm 

(3.5)

(3.6)

Тут послідовність виступає в якості патерну для порівняння, і має
меншу тривалість, ніж основна.
Матриці відстаней:
Dij 

( ai * b j )
(

 ai *
2

 bi )
2

, i  1, n, j  1, m.

(3.7)

Знайдемо оптимальне шлях по матриці D, який задовольняє
наступним вимогам:
1. Монотонність - шлях не може рухатися в зворотному напрямку.
2. Безперервність -за одну ітерацію індекси, я і J, не збільшуються
більш ніж на 1.
3. Граничність - початок і кінець шляху лежить в лівому верхньому
і правому нижньому кутку відповідно.

Малюнок 3.3 Порівняння двох послідовностей між собою. Їх матриця
відстаней і оптимальний шлях.

Сам оптимальний шлях представляє собою масив містить індекси
однієї й іншої послідовності.[41-44]
Pk  i, j , k  1, max( n, m)

(3.8)

Промаштабувавши менший вектор слідуючи оптимальному шляху.
Спосіб масштабування вибирається спираючись на конкретну задачу, в
даному випадку найкращі результати були досягнуті дублюванням
елементів масиву.
v k   a P[k ][1], k  1, max( n, m)

V  (v1 , v 2 ,..., v k )

(3.9)
(3.10)

Зробивши тека перетворення маємо змогу порівняти початкову
послідовність і отриману знайшовши евклідова відстань, з урахуванням
довжини послідовності.
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 (v
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i

 bi )

k

(3.11)

Належність сигналу до того чи іншого класу буде визначаться
граничним значенням Ер, яке може бути отримано експериментальним
шляхом, і буде залежати від кількості патернів. Якщо ж значень, що
задовольняють умову кілька, вибирається мінімальне.
E  Ep

(3.12)

Провівши такий аналіз ми можемо підрахувати кількість тих чи
інших патернів в сигналі, а також оцінити тривалість кожного з них. І
на основі цього виставити діагноз в залежності від співвідношення
кількості ділянок сигналу, які відповідають нормальним паттернам і
паттернами є характерними для тієї чи іншої хвороби.
Висновки до розділу 3
1 Реалізовані алгоритми розпізнавання сигналів : DTW та
CWT.
2 Сформовані масиви патернів.
3 Протестована дія алгоритмів на реальних даних. Проведено
порівняння роботи алгоритмів між собою та контрольною
послідовністю. Похибка розпізнавання при короткотривалих
записах(25 сек) склала 10%. При довготривалих (2хв) 1,5%
4 Реалізовано

алгоритм

сегментації

сигналу

на

основі

детектора піків.
5 Нефільтрований сигнал не впливає на результати CWT,
проте унеможливлює роботу DTW.

4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1 Визначення структури програмного продукту

На етапі проектування були визначені основні структурні
елементи:
1. Візуальні елементи
1.1. MainForm
1.2. TimeScope
1.3. CWT Map
2. Елементи методів
2.1. DTW
2.2. CWT
2.3. AudioRecorder
2.4. Filter
2.5. Save/Load
4.2 Середовище програмування
Для написання оболонки використовувався тип GUIDE для Matlab.
В якості мови було вибрано Matlab.
При написанні були використані такі стандартні компоненти:
1 Form
2 Panel
3 Button

4 Axes
Також використанні компоненти наступних інструсментів:
1 dsp.AudioRecorder
2 dsp.SpectrumAnalyzer
3 Wavelet toolbox

4.3 Візуальні компоненти
4.3.1 Головне вікно MainForm

Для такого типу програм простота інтерфейсу не є ключовим
моментом, проте було вирішено зробити його максимально зрозумілим.
Розмітка головного вікна не являється кінцевим варіантам, оскільки в
майбутньому

буде

додана

можливість

формувати

послідовність

алгоритмів не тільки програмістом, а й користувачем.
На даний момент головне вікно поділено на такі зони (див.
Малюнок 4.1):
1 Панель інструментів: яка містить основний функціонал. А
саме:
a Розпочати запис
b Завантажити послідовність
c Фльтруфати сигнал
d Вейвлет аналіз
e DTW аналіз
f Зберегти

2 Графічна панель, на якій зображений сигнал та розпізнані
ділянки сигналу.
3 Вікно результатів де відображаються результати роботи
алгоритмів та загальний стан пацієнта

Малюнок 4.1. Знімок головного вікна

4.3.2Вікно Реєстрації

Це вікно відображається під час запису сигналу (див. Малюнок
4.3). В ньому є можливість:






ретельно переглянути сигнал
промаштабувати його та оцінити кожну його ділянку
передивитися тривалість кожного з них
оцінити амплітуду та спектр
Визначити: мінімум максимум, тривалість між піками,

середнє значення, медіану
 Підрахувати: кількість пульсацій,
позитивних так і неготивних.
 Налаштувати тригери для
параметрів.
(Повне вікно дивись на малюнку 4.2)

кількість

підрахунку

піків

як

вищезазначених

Малюнок 4.2. Знімок повного вікна реєстрації

Результати записані у вікні реєстрації будуть передані до головного
вікна та відображені на графічній панелі.

Малюнок 4.3. Знімок вікна реєстрації

4.3.3 Вікно CWT Map

Це вікно є допоміжний при виконання розпізнавання сигналу за
допомогою вейвлет аналізу.
У ньому можна переглянути карту векторів та коефіцієнтів патерну
(див. малюнок 4.4). Розпізнані патерни будуть передані до головного
вікна та підсвічені.

Малюнок 4.4. знімок вікна CWT Map

4.4 Допоміжні інструментальні компоненти
4.4.1 DSP toolbox

DSP System Toolbox ™ забезпечує алгоритми, програми та області
для проектування, моделювання та аналізу систем обробки сигналів в
MATLAB® і Simulink®. Ви можете моделювати системи DSP в режимі
реального часу для зв'язку, радіолокації, аудіо, медичні прилади, ВГД і
інших додатків.
З DSP System Toolbox ви можете створювати і аналізувати ялиця,
ІДК, багатотарифні, багатоступінчастий і адаптивні фільтри. Він був
розроблений для того щоб передавати сигнали від змінних, файлів
даних і мережевих пристроїв для розробки систем та їх перевірки.
TimeScope застосує, аналізатор спектру, і логічний аналізатор що
дозволяє динамічно візуалізувати і вимірювати потокові сигнали. Для
настільних прототипів і розгортання вбудованих процесорів, в тому
числі ARM® Cortex® архітектур, система підтримує набір інструментів
генерації коду C / C ++. Він також підтримує моделювання та коду HDL
покоління з точністю до біта з фіксованою комою з фільтрів, швидкого
перетворення Фур'є, IFFT і інших алгоритмів.

4.4.2 Wavelet Toolbox

Wavelet Toolbox ™ надає функції і додатки для аналізу і синтезу
сигналів, зображень, а також дані, які демонструють регулярне
поведінку перемежовується з різкими змінами. Набір інструментів
включає в себе алгоритми для безперервного вейвлет-перетворення
(CWT), скалограмми і узгодженості сейсмічного імпульсу. Вона також
забезпечує алгоритми і візуалізації для дискретного вейвлет-аналізу, в

тому числі розорена, nondecimated, подвійного дерева, і вейвлет-пакетів
перетворює. Крім того, ви можете розширити алгоритми Ящик для
інструменту з одними вейвлетов.
Набір інструментів дозволяє проаналізувати, як утримання частоти
сигналів які змінюється з плином часу і показує, що змінюються в часі
моделі найбільш часто зустрічаються в декількох сигналів. Ви можете
виконати аналіз кратномасштабного для вилучення дрібномасштабні
або великомасштабні особливості, виявити розриви, і виявляти точки
зміни або події, які не видно у вихідних даних. Ви можете також
використовувати Wavelet Toolbox для ефективного стиснення даних,
зберігаючи при цьому якість сприйняття і пригнічувати шуми сигналів і
зображення, зберігаючи при цьому функції, які часто згладжені іншими
методами.

4.5 Системні вимоги

Для

коректної

роботи

програмного

забезпечення

повинні

виконуватися наступні умови:
 Операційна система: Windows Vista/7/8/8.1/10 x32/x64
 Встановлений Matlab 2014 або пізніша версія.
 Оперативна пам’ять: 4Гб;
 Звукова карта: пристутня;

Висновки до розділу 4

1. Оболонка написана на Matlab. Такий підхід дозволяє програмі
працювати без проблем з пам’яттю на платформі Windows.
2. Для взаємодії з приладом використовувалалися сторонні
бібліотеки, а тому її інсталяція є обов’язковим кроком для коректної
роботи програми.
3. Широкий спектр алгоритмів для роботи з сигналом міститься в
окремому модулі, що дозволить легко адаптувати та розширювати
продукт в майбутньому.
4. Інтерфейс програми має зручний та порівняно зрозумілий
інтерфейс, що дозволить почати аналіз зображень без попередньої
підготовки.

5 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ

Дипломна робота виконується на базі Факультету біомедичної
інженерії і присвячена експлотації Програмно-апаратного комплексу
реєстрації та аналізу пульсової хвилі. Тому в даному розділі
розглядаються необхідні засоби безпеки та охорони праці для
функціонування приладу у лабораторії.
Проводиться аналіз умов праці у виробничому приміщенні,
виявляються недотримання норм, що встановлені законодавством, що
може загрожувати небезпекою для життя працівників при експлуатації
даної системи. Задачею даного розділу є виявлення небезпечних та
шкідливих виробничі факторів і ступінь їх небезпечності .

5.1 Характеристика реєстраційного та умови його експлуатації.

Таблиця 5.1 – Характеристики приміщення
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа
Об’єм

Лабораторія

Кількісна і візуальна характеристика
5200 (мм) × 3500 (мм) × 2800 (мм)
1 чол.
18,2 (м2)
50,96 (м3)

знаходиться на п’ятому поверсі п'ятиповерхової

будівлі за адресою вул. Академіка Янгеля, 16/2. У приміщенні відсутні
шкідливі речовини та сильні вібрації. План приміщення наведений на
рисунку 1 та характеристики вказані у таблиці 5.1.

У приміщенні знаходяться ноутбук Lenovo B570 та реєстраційний
прилад PulseWave Reader 0001. В таблиці 2 приведені характеристики
обладнання.
У приміщенні знаходяться ноутбук Lenovo B570 та реєстраційний
прилад PulseWave Reader 0001. В таблиці 2 приведені характеристики
обладнання.
Таблиця 5.2 – Характеристики обладнання
Назва

Реєстраційний
прилад
PulseWave
Reader
0001
(1 шт.)

Характеристика

Датчик: HLC1395-002 фирмы Honeywell
Модулятор: 74HCT14 Hex inverting Schmitt trigger
Інформаційний вихід: 2 Jack 3.5 мм F 3 pin
Джерело живлення: порт ноутбука USB 2.0
Габарити (Ш х Д х В): 150 x 100 x 100 мм Вага: 0.3
кг
Апаратний
Габарити: Ширина: 300 х 120 х 120 мм.
корпус (1 шт.) Колір: чорний
Максимальне навантаження: 120кг
Рівень захисту: IP34
Джерело
Тип ДБЖ: Інтерактивний (line-interactive) для
безперебійного комп'ютера
живлення
Вихідна потужність: 600 Вт
( 1 шт.)
Вхідні параметри мережі: номінальна напруга 230
В (± 4.4%) min 170 В (± 7%) max 280 В (± 7%).
Частота 50/60 Гц
Ноутбук
Екран: Глянцевий 15.6 (1366x768) LED HD
Lenovo B570 Процесор: Pentium B960 Sandy Bridge (2.2 ГГц)
(1 шт.)
Оперативна пам’ять: 4 Гб DDR3 1600MHz
Жорсткий диск: 500 Гб
Відеоадаптер: Intel HD Graphics
Оптичний привід: DVD+/-RW
Стілець (2 шт.) Габарити (ШхДхВ): 600х600х1000 мм
Стіл (2 шт.)
Габарити (ШхДхВ): 1600х1000х1000 мм
Шафа (1 шт.)
Габарити (ШхДхВ): 400х600х100 мм
Кондиціонер
Тип: спліт-система.
SAMSUNG
Холодо/Теплопроізв.:
3,5/3,8
кВт.
AQ12UGF
Підігрів\охолодження: 1,053/1,09 кВт.
(1 шт.)
Габарити зовнішнього блока: 470х660х240 мм.
Вага: 25 кг.

Позиція
на
малюнк
у
1

2

4

3

5
6
8
7

Малюнок 5.1 – План приміщення

5.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів
У цьому пункті розглядаються заходи для покращення та
забезпечення нормалізації умов праці при роботі з реєстраційним
приладом. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до
ГОСТ 12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 5.3).
Таблиця 5.3 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори
Фізичні

Хімічні

Мікроклімат,
відсутні
освітлення,
шум,
випромінювання,
електронебезпека,
пожежонебезпека

Біологічні
Віруси,
плісеневі
гриби

5.2.1 Мікроклімат виробничого приміщення

Психофізіологі
чні
відсутні

Робота з приладом виконуються безпосередньо біля нього і не
потребує фізичного навантаження, тому ці роботи відносяться до
категорії «Легкі роботи – 1а». Людиною виділяється до 120ккал
теплової енергії на годину.
Таблиця 5.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№ Джерело
зміни Наслідок
показників мікроклімату
1 Нагрівання техніки
Нагрівання корпусу, процесора комп’ютера та
вихід зі строю
2 Висока
температура Напруженість та зменшеність працездатності
повітря зовні (на вулиці) працівника
3 Низька
температура Некомфортні умови праці для працівника
повітря зовні (на вулиці)
4 Висока
вологість Наявність грибку на стінах, підвищення
повітря (в приміщенні)
температури, некомфортні умови праці, ризик
захворювань
5 Протяги
Захворювання
працівників,
збільшення
кількості пилу.

Таблиця 5.5 – Засоби захисту
Вид захисту
У технологічному
Технічні обладнанні
заходи
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Застосовуються
кулери
у
корпусі
комп’ютера;
У холодний період року: опалення радіатор
Summer 120GT.
У теплий період року: кондиціонер Samsung
AQ12UGF
На вікні: сонцезахисна плівка.
Проведення інструктажу, вологе прибирання,
контроль параметрів повітря робочої зони.
Не передбачені

За санітарно-гігієнічним нормуванням відповідного нормативу
ДСН 3.3.6.042-99 основні характеристики мікроклімату приміщення
відповідають встановленим нормам.

5.2.2 Освітлення

Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається
із зображеннями на екрані монітору ноутбука.
Таблиця 5.6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№
1
2
3
4

Джерело небезпеки
Підвищена яскравість світла
Брудне віконне скло
Неправильне
налаштування
яскравості монітору
Недостатнє місцеве освітлення

Наслідок
Головний біль, перенапруження
очей і як наслідок порушення
зору
працівника,
втома,
негативний вплив на ЦНС,
зниження рівня працездатності

Таблиця 5.7 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту

Заходи
У
Антиблікове покриття екрану робочої станції
Технічні
технологічному сервера
заходи
обладнанні
У приміщенні
Природне освітлення: бокове (однобічне), 1
вікно на ПН-ЗХ (1,2 м × 2,0м), склопакет
двокамерний.
Штучне
освітлення:
комбіноване
(2
світильники 24W HO G5)
Організаційні заходи
Підтримання чистоти вікон та світильників,
контроль параметрів освітлення робочої зони.
ЗІЗ
Окуляри для роботи за ноутбуком

Існуючих заходів і засобів для нормалізації параметрів освітлення
достатньо.
5.2.3 Шум
Приміщення перебуває на значній відстані від гучної вулиці та
поблизу немає гучних об’єктів.

Таблиця 5.8 - Джерела шуму

№
1

Джерело шуму

Наслідок
Негативний вплив на:
Вентилятори в блоках -ЦНС(роздратування, стомленість і як
наслідок зменшення продуктивності
живлення комп’ютеру
праці);
-серцево-судинну систему;
Вентилятори,
що -органи травлення (виникає гастрит та
охолоджують процесори язва шлунку);
Робота жорсткого диску -інформаційні аналізатори (погіршення
слуху і зменшення стійкості ясного
Шум
вулиць
та бачення та гостроти зору, погіршення
внутрішній шум
кольоросприймання)

2
3
4

Таблиця 5.9 – Засоби захисту від шуму
Технічні
заходи

Вид захисту
У технологічному обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Відсутні зазори у з’єднаннях
Кулери для відсутності шуму від
перегріву
Шумоізоляція від зовнішнього
шуму
Перегородка серверної шафи з
шумоізоляцією
Чистка апаратних частин від пилу
Не передбачені

5.2.4 Випромінювання
Таблиця 5.10 – Джерела випромінювань та статичної електрики
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Електромагнітне
випромінювання
від
реєстраційного приладу
Електромагнітне
випромінювання від ноутбука

Наслідок
Болі у голові, сповільнення пульсу,
порушення діяльності серцевосудинної системи
Болі у голові, сповільнення пульсу,
порушення діяльності серцевосудинної системи
Статична електрика внаслідок Порушення
ЦНС,
нагрівання
поляризації металевих частин шкірного
покрову, мимовільне
сервера та ноутбука
скорочення м’язів

Робота лабораторії супроводжується утворенням незначного
електромагнітного

випромінювання.

Випромінювання

екрани ноутбуків та реєстраційний прилад.

створюють

Таблиця 5.11 – Засоби захисту від випромінювання
Вид
Заходи
захисту
Технічні У
технологічному Поляризаційна плівка
заходи
обладнанні
У приміщенні
Екранування
спеціальним
огородженням
Організаційні заходи
Режим праці і відпочинку у
приміщенні
ЗІЗ
Спеціальні захисні окуляри від
елетромагнітного випромінювання

5.3 Електробезпека
Робоче приміщення офісу обладнано двохпровідною однофазною
електричною мережею змінного струму з напругою 220В. Споживачами
електроенергії є реєстраційний прилад, ноутбук, джерела освітлення,
кондиціонер, ДБЖ.
Таблиця 5.12 –Джерела небезпеки
№
1
2
3
4

Джерело небезпеки
Пошкоджені кабелі живлення чи
несправні вузли схеми
Деталі апаратної частини приладу
та комп’ютерної техніки, що
знаходяться під напругою
Відсутність ізоляції на елементах
схеми
Контакт пацієнта з датчиком

Наслідок
Ураження струмом, як наслідок
пошкодження шкірного покриву
– опіки, механічні ушкодження;
отримання інших електротравм,
що можуть стати летальними
для працівника.

Таблиця 5.13 – Засоби захисту від електротравм
Вид
Заходи
захисту
Технічні У
технологічному Ступінь захисту оболонки IP34
заходи
обладнанні
навколо елементів схеми. Клас захисту

У приміщенні

Організаційні заходи

ЗІЗ

III робоча напруга 4.5В забезпечуються
usb портом комп’ютера.
ізоляція
контактної поверхні, безпечний для
життя рівень напруги для живлення
приладу. Ввімкнення техніки в мережу
через заземлені фільтри.
В коридорі знаходиться автоматичний
вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A з
захисними характеристиками ДСТУ ЕN
61000-3-3:
2004.
Прихована
та
ізольована проводка. Електричні блоки
безпеки. Встановлено запобіжники типу
«пробка-автомат».
Всі працюючі ознайомлені з правилами
техніки безпеки, своєчасне навчання і
перевірка знань працівників з питань
електробезпеки
Не передбачені

Апаратне забезпечення та сама лабораторія знаходяться в
задовільному стані, отже, існуючих заходів та засобів захисту від
електротравм достатньо, щоб забезпечити безпечну роботу.

5.4 Пожежна безпека

Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II
ступеня вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
Згідно до ОНТП 24-86 по вибухонебезпечній і пожежній
небезпеці приміщення відноситься до категорії В, тому що в ньому
перебувають важкогорючі тверді, волокнисті речовини й матеріали:
столи із пластмаси, ПК, монітори, периферія, лінолеум, жалюзі та ін.
Таблиця 5.14 – Джерела небезпеки
№

Джерело небезпеки

Небезпечний фактор

Наслідок

1
2
3
4
5
6

Несправності
електропроводки, розеток
Щільність проводки
Загоряння будівлі внаслідок
зовнішніх впливів
Недотримання
заходів
пожежної безпеки
Матеріали і речовини, схильні
до займання
Загорання приладу внаслідок
стрибка напруги.

Коротке замикання або
пробій ізоляції
Oплавлення ізоляції
Виникнення пожежі чи
вибуху
Загоряння
матеріалів,
устаткування

Виникнення пожежі, яка
спричинить травматизм
працівників;
завдасть
негативного впливу ЦНС,
серцево-судинній,
дихальній
системам,
можливі
летальні
випадки. Також знищення
Загоряння матеріалів
цінного
устаткування,
матеріалів
Вихід приладу з ладу,
загорання

Таблиця 5.15 – Засоби захисту від пожежі
№
1

Заходи
Організаційні

2

Техніч
ні

3

ЗІЗ

Реалізація
Організація
пожежної
інструктажів та ін.

охорони,

навчань,

У
техн. Охолодження
повітрям
елементів
схеми.
обладн.
Обладнання найбільш стійке до пошкоджень.
Вимикати, з розеток, при відсутності.
У
Вільний доступ до мережних рубильників та
приміщ.
вимикачів. Датчик теплової пожежної сигналізації
Altronics SM-01. У коридорі – пожежний кран та
рукав.
Протигази, респіратори та маски, захисний одяг.

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Висновки до розділу 5
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що дане
приміщення відповідає нормам з охорони праці за винятком декількох
випадків, в якості недотримання норм експлуатації приміщення та
небезпечних факторів, відносно яких належить внести зміни для
забезпечення нормальних умов праці. Підтримання відповідного рівня

мікрокліматичних показників використовують необхідні засоби та
здійснюють заходи їх контролю.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В

результаті

роботи

було

створено

Програмно-апаратний

комплекс реєстрації та аналізу пульсової хвилі.
У відповідності до мети роботи реалізовано у повному обсязі
наступні задачі:
 У розділі 1 проаналізовані програмні а також апаратні
продукти та засоби вирішення даної задачі, проведено
порівняння кінцевого комплексу з існуючими аналогами, та
виявлено що його створення є доцільним та економічним.
Економія

при

розробці

одиничного

варіанту

схеми

порівнянні з найдешевшим аналогом була 10-ти кратною;
 У другому розділі було спроектовано схему сумісну з
більшістю сучасних цифрових пристроїв, через наявність в
схемі модулятора. Для реалізації запису було використано
оптичний датчик ;
 Схема була затравлена та запаяна. А також пройшла
тестування

на

електронному

осцилографі.

Отримані

результати порівняно з оригінальним та затверджено як
надійні.
 У другому розділі були розроблені та модифіковані
алгоритми(DTW та CWT), які дали змогу аналізувати та
класифікувати отриманий сигнал.
 У четвертому розділі була реалізована програмну оболонки
запису та обробки ПХ. Мовою програмування було обрано
Matlab також було використано наступні додатки:
a DSP System Toolbox;
b Wavelet Toolbox

c Guide
 Отримана ПАК було протестована не реальних людях,
похибки при запису сигналу не перевищували 1.5% при
довготривалому

записі.

Але

інформативності

сигналу

база

для
патернів

підвищення
потребує

розширення.
На даному етапі ПАК повністю готовий до використання. Також
розроблений алгоритм підготовки патернів дозволяє швидко доповнити
базу
Дану дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про
державну атестацію студентів НТУУ «КПІ».
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Телефон / Факс: +3 (098) 0346408
1.3.2. Розробник
Розробник: ТЗ, студент 4-го курсу факультету ФБМІ Борозенец
Данило Андрійович
Адреса фактична: г. Киев ул. Борщагівська 144
Телефон / Факс: +7 (495) 3333333
1.4. Планові терміни початку і закінчення роботи
Згідно Навчальному плану для студентів 4-х курсів факультету
ФБМІ, Дата початку робіт від: 01.09.2015; термін закінчення робіт:
01.06.2016.

1.5. Джерела і порядок фінансування
Винагорода за проведену роботу буде буде представлена в якості
Диплома про неповну вищу освіту за виконавця
1.6. Порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів
робіт
Роботи зі створення ПАК ПХ здаються Розробником поетапно
відповідно до календарного плану Проекту. Після закінчення кожного з
етапів робіт Розробник здає Замовнику відповідні звітні документи
етапу, склад яких визначено Навчальним планом.
2. Призначення і цілі створення системи
2.1. Призначення системи
ПАК ПХ призначена для реєстрації та обробки персональних
характеристик користувача, їх обліку, записи і аналізі. Джерело даних
що реєструється у користувача пульсовая хвиля, перекладена в
електричний сигнал, за допомогою оптичних датчиків
В рамках проекту автоматизується інформаційно-аналітична
діяльність в наступних бізнес-процесах:
1. реєстрація сигнал;
2. модуляція отриманого сигналу;
3. імпорт даних на ПК;
4. їх аналіз
5. запис і облік отриманих характеристик
2.2. Мета створення системи
ПАК ПХ створюється з метою:
- Забезпечення збору і первинної обробки вихідної інформації,
необхідної для підготовки звітності за показниками здоров'я;
- Створення єдиної системи звітності за показниками
наповнюваності судин кров'ю;

- Підвищення якості аналізу і чи коригування схожих або
пов'язаних даних;
В результаті створення сховища даних повинні бути поліпшені
значення наступних показників:
- Час збору і первинної обробки вихідної інформації;
- Кількість інформаційних систем, використовуваних для
підготовки аналітичної звітності;
- Час, що витрачається на інформаційно-аналітичну діяльність;
3. Характеристика об'єктів автоматизації
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4. Вимоги до системи
4.1. Вимоги до системи в цілому
4.1.1. Вимоги до структури та функціонування системи
Система ПАРА повинна бути представлена як єдине ціле, тобто
весь прилад включаючи програму повинен поставляється в повному
комплекті. Система ПАК ПХ повинна мати трирівневу архітектуру
(реєстратор, модулятор, обробник).

В Системі пропонується виділити наступні функціональні
підсистеми:
- Підсистема збору, обробки і завантаження даних, яка призначена
для реалізації процесів збору даних з систем джерел, приведення
зазначених даних до виду, необхідному для наповнення підсистеми
зберігання даних;
- Підсистема зберігання даних, яка призначена для зберігання
даних в структурах, націлених на прийняття рішень;
- Підсистема формування та візуалізації звітності, яка призначена
для формування бізнес-орієнтованих вітрин даних та звітності.
Як протоколу взаємодії між компонентами Системи на рівні
користувач-пристрій необхідно використовувати інтерфейс лінійного
входу аудіо карти.
Для організації інформаційного обміну між компонентами
Системи повинні використовуватися спеціальні протоколи прикладного
рівня взаємодії з аудіо картою
Для організації доступу користувачів до звітності повинен
використовуватися графічний інтерфейс середовища розробки.
Джерелами даних для Системи повинні бути:
-параметри прочитані за допомогою схеми реєстратора.
Перелік бажаних способів взаємодії з суміжними системами
наведено нижче.
- Інформаційна система управління з графічного інтерфейсу.
- Інформаційно-довідкова система - обмін файлами ОС певного
формату.
- Інформаційна система демодулирует записаний аудіо сигнал
вбудованими засобами.
Система повинна підтримувати такі режими функціонування:

- Основний режим, в якому підсистеми ПАК ПХ виконують всі
свої основні функції.
- Профілактичний режим, в якому одна або всі підсистеми ПАК
ПХ не виконують своїх функцій.
В основному режимі функціонування Система ПАК ПХ повинна
забезпечувати:
- Роботу користувачів в режимі - 24 годин на день, 7 днів на
тиждень (24х7);
- Виконання своїх функцій - реєстрація, запис, обробка та
завантаження даних; зберігання даних, надання звітності.
У профілактичному режимі Система ПАК ПХ повинна
забезпечувати можливість проведення наступних робіт:
- технічне обслуговування;
- Модернізацію апаратно-програмного комплексу;
- усунення несправностей.
Для забезпечення високої надійності функціонування Системи як
системи в цілому, так і її окремих компонентів повинно забезпечуватися
виконання вимог з діагностування її стану.
Діагностування Системи повинно здійснюватися наступними
штатними засобами, що входять в комплект поставки програмного
забезпечення:
-індикатори свідчать про роботу системи
- Графіки які виводять сигнал в необробленому вигляді
4.1.2. Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу системи і
режиму його роботи
4.1.2.1. Вимоги до чисельності персоналу
До складу персоналу, необхідного для забезпечення експлуатації
ПАК ПХ в рамках відповідних підрозділів Замовника, необхідно
виділення наступних відповідальних осіб:

- Керівник експлуатуючого підрозділу - 1 людина.
Дані особи повинні виконувати наступні функціональні обов'язки.
- Керівник експлуатуючого підрозділу - на всьому протязі
функціонування ПАК ПХ забезпечує тих підтримку і консультацію
користувачів в онлайн режимі і по телефону.
4.1.2.2. Вимоги до кваліфікації персоналу
До кваліфікації персоналу, що експлуатує Систему ПАК ПХ,
ставляться такі вимоги.
- Керівник експлуатації - знання відповідної предметної області;
знання основ багатовимірного аналізу; знання і навички роботи з
аналітичними додатками..
4.1.2.3. Вимоги до режимів роботи персоналу
Персонал, що працює з Системою ПАК ПХ і виконує функції її
супроводу і обслуговування, повинен працювати в наступних режимах:
- Керівник експлуатації - відповідно до основним робочим
графіком підрозділів Замовника..
4.1.3. показники призначення
4.1.3.1. Параметри, що характеризують ступінь відповідності
системи призначенням
Система повинна забезпечувати наступні кількісні показники, які
характеризують ступінь відповідності її призначенням:
- Сигнал - X.
- Кількість повторних записів сигналу - Y.
- Набір властивостей і характеристик сигналу Х - Z.
4.1.3.2. Вимоги до пристосовності системи до змін
Забезпечення пристосовності системи повинно виконуватися за
рахунок:
- Своєчасності адміністрування;

- Модернізації процесів збору, обробки і завантаження даних
відповідно до нових вимог;
- Модифікації процедур доступу і представлення даних кінцевим
користувачам;
- Наявності настроювальних і конфігураційних файлів у ПО
підсистем;
- Адаптацію до індивідуальних потреб користувача, компенсація
перешкод
4.1.4. Вимоги до надійності
4.1.4.2. Перелік аварійних ситуацій, за якими регламентуються
вимоги до надійності
Під аварійною ситуацією розуміється аварійне завершення
процесу, виконуваного тієї чи іншої підсистемою ПАК ПХ, а також
«зависання» цього процесу.
При роботі системи можливі наступні аварійні ситуації, які
впливають на надійність роботи системи:
- Збій в електропостачанні схеми;
- Помилки Системи ПАК ПХ, не виявлені при налагодженні та
випробуванні системи;
- Збої програмного забезпечення ПК.
4.1.4.3. Вимоги до надійності технічних засобів і програмного
забезпечення
До надійності обладнання ставляться такі вимоги:
- В якості апаратних платформ повинні використовуватися кошти з
підвищеною надійністю;
- Застосування технічних засобів відповідних класу вирішуваних
завдань;
- Апаратно-програмний комплекс Системи повинен мати
можливість відновлення у випадках збоїв.

До надійності електропостачання ставляться такі вимоги:
- Повинно бути забезпечено безперебійне живлення активного
мережного обладнання.
- Повинні бути передбачені альтернативні і замінні джерела
живлення.
Надійність апаратних і програмних засобів повинна
забезпечуватися за рахунок наступних організаційних заходів:
- Своєчасного виконання процесів адміністрування;
- Дотримання правил експлуатації і технічного обслуговування
програмно-апаратних засобів;
- Своєчасне виконання процедур резервного копіювання даних.
Надійність програмного забезпечення підсистем повинна
забезпечуватися за рахунок:
- Надійності загальносистемного ПЗ та ПЗ, що розробляється
Розробником;
- Проведенням комплексу заходів налагодження, пошуку і
виключення помилок.
- Веденням журналів системних повідомлень і помилок по
підсистемах для подальшого аналізу і зміни конфігурації.
4.1.4.4. Вимоги до методів оцінки і контролю показників
надійності на різних стадіях створення системи відповідно до чинних
нормативно-технічних документів.
Перевірка виконання вимог по надійності повинна проводитися на
етапі проектування розрахунковим шляхом, а на етапах випробувань і
експлуатації - за методикою Розробника, узгодженої з Замовником.
4.1.5. Вимоги до ергономіки та технічної естетики

Підсистема формування та візуалізації звітності даних повинна
забезпечувати зручний для кінцевого користувача інтерфейс, який
відповідає таким вимогам.
У частині зовнішнього оформлення:
- Інтерфейси підсистем повинен бути типізовані;
- Повинно бути забезпечено наявність локалізованого
(російськомовного) інтерфейсу користувача;
- Повинен використовуватися шрифт: Arial
- Розмір шрифту повинен бути: 12
- Колірна палітра повинна бути: чорний, білий, зелений, червоний
- В шапці звітів повинен використовуватися логотип Замовника.
У частині діалогу з користувачем:
- Для найбільш частих операцій повинні бути передбачені «гарячі»
клавіші;
- При виникненні помилок в роботі підсистеми на екран монітора
має виводитися повідомлення з найменуванням помилки і з
рекомендаціями щодо її усунення російською мовою.
У частині процедур введення-виведення даних:
- Повинна бути можливість багатовимірного аналізу даних в
табличному і графічному видах.
4.1.6. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту
і зберігання компонентів системи
Умови експлуатації, а також види і періодичність обслуговування
технічних засобів Системи повинні відповідати вимогам по
експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання,
викладеним в документації заводу-виготовлювача (виробника) на них.
Технічні засоби Системи повинні розміщуватися в існуючих
приміщеннях Замовника, які за кліматичними умовами повинні
відповідати ГОСТ 15150-69 «Машини, прилади та інші технічні

вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови
експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу
кліматичних факторів зовнішнього середовища »(температура
навколишнього повітря від 5 до 40 ° С, відносна вологість від 40 до
80% при Т = 25 ° С, атмосферний тиск від 630 до 800 мм ртутного
стовпа ). Розміщення технічних засобів і організація автоматизованих
робочих місць повинні бути виконані відповідно до вимог ГОСТ 2195876 «Система" Людина-машина ". Зал і кабіни операторів. Взаємне
розташування робочих місць. Загальні ергономічні вимоги ».
Для електроживлення технічних засобів повинна бути передбачено
харчування постійним струмом, напруга 4,5 / 5,5 В; сила струму: 5мА.
Кожне технічне засіб заплутується постійним струмом, з напругою 5
через виділену систему харчування або через USB.
Для забезпечення виконання вимог по надійності повинен бути
створений комплект запасних виробів і приладів (ЗІП).
Склад, місце і умови зберігання ЗІП визначаються на етапі
технічного проектування. 4.1.7. Вимоги до захисту інформації від
несанкціонованого доступу
4.1.7. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого
доступу
4.1.7.1. Вимоги до інформаційної безпеки
Забезпечення інформаційне безпеки Системи ППРП повинна
відповідати таким вимогам:
- Захист Системи повинна забезпечуватися комплексом програмнотехнічних засобів і підтримують їх організаційних заходів.
- Захист Системи повинна забезпечуватися на всіх технологічних
етапах обробки інформації і в усіх режимах функціонування, в тому
числі при проведенні ремонтних та регламентних робіт.

- Програмно-технічні засоби захисту не повинні істотно
погіршувати основні функціональні характеристики Системи
(надійність, швидкодію, можливість зміни конфігурації).
4.1.7.2. Вимоги до антивірусного захисту
Засоби антивірусного захисту повинні бути встановлені на всіх
робочих місцях користувачів і адміністраторів Системи ПАК ПХ.
Засоби антивірусного захисту робочих місцях користувачів і
адміністраторів повинні забезпечувати:
- Централізоване управління скануванням, видаленням вірусів і
протоколированием вірусної активності на робочих місцях
користувачів;
- Централізовану автоматичну інсталяцію клієнтського ПЗ на
робочих місцях користувачів і адміністраторів;
- Централізоване автоматичне оновлення вірусних сигнатур на
робочих місцях користувачів і адміністраторів;
- Ведення журналів вірусної активності;
- Адміністрування всіх антивірусних продуктів.
4.1.7.3. Розмежування відповідальності ролей при доступі до Бази
даних
Вимоги щодо розмежування доступу наводяться у вигляді матриці
розмежування прав.
Матриця повинна розкривати наступну інформацію:
- Код відповідальності: Ф - формує, О - відповідає, І - використовує
і т.п .;
- Найменування об'єкта системи, на який накладаються
обмеження;
4.1.8. Вимоги щодо збереження інформації при аваріях

Наводиться перелік подій: аварій, відмов технічних засобів (в тому
числі - втрата харчування) і т. П., При яких повинна бути забезпечена
схоронність інформації в системі.
В Системі має бути забезпечено резервне копіювання даних.
Вихід з ладу трьох жорстких дисків дискового масиву не повинен
позначатися на працездатності підсистеми зберігання даних.
4.1.9. Вимоги до захисту від впливу зовнішніх впливів
Наводяться вимоги до радіоелектронної захисту і вимоги по
стійкості, стійкості і міцності до зовнішніх впливів стосовно
програмно-апаратного оточення, на якому буде експлуатуватися
система.
Стосовно до програмно-апаратного оточення Системи ставляться
такі вимоги до захисту від впливу зовнішніх впливів.
Вимоги до радіоелектронної захисту:
- Електромагнітне випромінювання радіодіапазону, що виникає
при роботі електропобутових приладів, електричних машин і
установок, пріёмопередающіх пристроїв, що експлуатуються на місці
розміщення АПК Системи, не повинні призводити до порушень
працездатності підсистем.
Вимоги по стійкості, стійкості і міцності до зовнішніх впливів:
- Система повинна мати можливість функціонування при
коливаннях напруги електроживлення в межах від 4,5 до 5,5 В.
- Система повинна мати можливість функціонування в діапазоні
допустимих температур навколишнього середовища, встановлених
виробником апаратних засобів.

- Система повинна мати можливість функціонування в діапазоні
допустимих значень вологості навколишнього середовища,
встановлених виробником апаратних засобів.
- Система повинна мати можливість функціонування в діапазоні
допустимих значень вібрацій, встановлених виробником апаратних
засобів.
4.1.10. Вимоги по стандартизації та уніфікації
У вимоги до стандартизації та уніфікації включають: показники,
що встановлюють необхідний ступінь використання стандартних,
уніфікованих методів реалізації функцій (завдань) системи, що
поставляються програмних засобів, типових математичних методів і
моделей, типових проектних рішень, уніфікованих форм управлінських
документів, встановлених ГОСТ 6.10.1, загальносоюзних
класифікаторів техніко-економічної інформації та класифікаторів інших
категорій відповідно до галузі їх застосування, вимоги до використання
типових автоматизованих робочих місць, компонентів і комплексів.
Розробка системи повинна здійснюватися з використанням
стандартних методологій функціонального моделювання: IDEF0, DFD
та інформаційного моделювання IE і IDEF1Х в рамках рекомендацій по
стандартизації Р50.1.028-2001 «Інформаційні технології підтримки
життєвого циклу продукції. Методологія функціонального
моделювання ».
Моделювання має виконуватися в рамках стандартів,
підтримуваних програмними засобами моделювання ERWin 4.х і
BPWin 4.х.
Для роботи з БД должнен використовуватися мова запитів SQL в
рамках стандарту ANSI SQL-92.

Для розробки призначених для користувача інтерфейсів і засобів
генерації звітів (будь-яких твердих копій) повинні використовуватися
вбудовані можливості Windows, Linux, Android.
В системі повинні використовуватися (при необхідності)
загальноросійські класифікатори і єдині класифікатори і словники для
різних видів алфавітно-цифрової і текстової інформації.
4.1.11. Додаткові вимоги
Наводяться вимоги до оснащення системи пристроями для
навчання персоналу (тренажерами, іншими пристроями аналогічного
призначення) і документацією на них.
Вимоги до сервісної апаратури, стендів для перевірки елементів
системи.
Вимоги до системи, пов'язані з особливими умовами експлуатації.
Спеціальні вимоги на розсуд розробника або замовника системи.
ПАК ПХ має розроблятися і експлуатуватися на вже наявному у
Замовника апаратно-технічному комплексі.
Необхідно створити окремі самостійні зони розробки та
тестування системи ПАК ПХ.
Для зони розробки і тестування повинні використовуватися ті ж
програмні засоби, що і для зони промислової експлуатації
4.1.12. Вимоги безпеки
У вимоги з безпеки включають вимоги по забезпеченню безпеки
при налагодженні, експлуатації, обслуговуванні та ремонті технічних
засобів системи (захист від впливів електричного струму,

електромагнітних полів, акустичних шумів і т. П.) Щодо допустимих
рівнів освітленості, вібраційних і шумових навантажень.
При впровадженні, експлуатації та обслуговуванні технічних
засобів системи повинні виконуватися заходи електробезпеки
відповідно до «Правил улаштування електроустановок» і «Правилами
техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».
Апаратне забезпечення системи повинно відповідати вимогам
пожежної безпеки в виробничих приміщеннях по ГОСТ 12.1.004-91.
«ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги".
Повинно бути забезпечено дотримання загальних вимог безпеки
відповідно до ГОСТ 12.2.003-91. «ССБТ. Оборудование
производственное. Загальні вимоги безпеки »при обслуговуванні
системи в процесі експлуатації.
Значення еквівалентного рівня акустичного шуму, створюваного
апаратурою системи, має відповідати ГОСТ 21552-84 «Засоби
обчислювальної техніки. Загальні технічні вимоги, приймання, методи
випробувань, маркування, упаковка, транспортування і зберігання », але
не перевищувати наступних величин:
- 50 дБ - при роботі технологічного обладнання та засобів
обчислювальної техніки без друкувального пристрою;
4.1.13. Вимоги до транспортабельності для рухомих АІС
ПАК ПХ система должна быть компактна или легко
транспортируема, и не превышать размеров 30х20х10.
4.2. Вимоги до функцій, виконуваних системою
Система повинна забезпечувати виконання перерахованих нижче
функцій в рамках рішень відповідних завдань, які об'єднані в такі
модулі. Наведений перелік функцій (завдань) повинен визначати всі

функціональне наповнення системи і, можливо, буде додатково
деталізований на стадіях техно-робочого проектування Системи.
4.2.1. Підсистема збору, обробки і завантаження даних
4.2.1.1 Перелік функцій, завдань підлягає автоматизації
Функция
запись сигнал

модулировать
сигнал
Демодуляция
Обработка сигнала
Вывод данных
Запись данных
Контроль
работоспособност
и

Задача
Регистрация пульсовой волны с помощью
оптического датчика
Фильтрация сигнала от наводки
Его усиление
Запуск процедур сбора кодирования сигнала
высокими частотами
Передача их на линейный вход аудио карты
Поддержка медленно меняющихся измерений
Перехват поданного сигнала
Его демодуляция до уровня изначального с
незначительными потерями
Сегментирование сигнала
Разбиение на составляющие
Выделение основных характеристик
Выводить все вышеперечисленные процедуры
пользователю в двух режимах, сокрашенный и
полный.
Запись всех параметров в БД
Обеспечения доступа к БД
Сообщение соответсвующих индикаторов о
состоянии системы
Вывод сообщений о ошибках и угрозах
Вывод графика без обработки

4.3. Вимоги до видів забезпечення
4.3.1 Вимоги до математичного забезпечення
Математичне забезпечення Системи повинно забезпечувати
можливість ефективної розробки програмних рішень конкретних
завдань.
Математичне забезпечення Системи повинно включати:

типові і розроблені методики і алгоритми збору та обробки
інформації (в тому числі введення даних в ПК, контролю достовірності
даних і т.п.);
алгоритми пошуку і сортування даних.
4.3.2. Вимоги до інформаційного забезпечення
Склад, структура і способи організації даних в системі повинні
бути визначені на етапі технічного проектування.
Рівень зберігання даних в системі повинен бути побудований на
основі сучасного об'єктно-реляційного СУБД. Для забезпечення
цілісності даних повинні використовуватися вбудовані механізми
СУБД.
Засоби СУБД, а також кошти використовуваних операційних
систем повинні забезпечувати документування і протоколювання
оброблюваної в системі інформації.
Доступ до даних має бути надана тільки авторизованим
користувачам з урахуванням їх службових повноважень, а також з
урахуванням категорії запитуваної інформації.
4.3.2.1. Вимоги до складу, структури і способів організації даних в
системі
Структура зберігання даних в ПАРА повинна складатися з
наступних основних областей:
- Область тимчасового зберігання даних;
- Область постійного зберігання даних;
- Область вітрин даних.
Області постійного зберігання і вітрин даних повинні будуватися
на основі багатовимірної моделі даних, що має на увазі виділення
окремих вимірювань і фактів з їх аналізом за обраними вимірам.
Багатовимірна модель даних фізично повинна бути реалізована в
реляційної СУБД за схемою «зірка» і / або «сніжинка».

4.3.2.4. Вимоги щодо використання, уніфікованих документів і
класифікаторів
Система, по можливості, повинна використовувати класифікатори і
довідники, які ведуться в системах-джерелах даних.
Значення класифікаторів і довідників, відсутні в системахджерелах, але необхідні для аналізу даних, необхідно підтримувати в
спеціально розроблених файлах або репозиторії бази даних.
4.3.2.5. Вимоги щодо застосування систем управління базами
даних
Для реалізації підсистеми зберігання даних повинна
використовуватися промислова СУБД MySQL.
4.3.2.6. Вимоги до структури процесу збору, обробки, передачі
даних в системі і представлення даних
Процес збору, обробки і передачі даних в системі визначається
регламентом процесів збору, перетворення і завантаження даних, що
розробляється на етапі «Проектування. Розробка ескізного проекту.
Розробка технічного проекту».
4.3.2.7. Вимоги до захисту даних від руйнувань при аваріях і збоях
в електроживленні системи
Інформація в базі даних системи повинна зберігатися при
виникненні аварійних ситуацій, пов'язаних зі збоями електроживлення.
Система повинна мати безперебійне електроживлення, що
забезпечує її нормальне функціонування протягом 15 хвилин у разі
відсутності зовнішнього енергопостачання, і 5 хвилин додатково для
коректного завершення всіх процесів.
Резервне копіювання даних повинне здійснюватися на регулярній
основі, в обсягах, достатніх для відновлення інформації в підсистемі
зберігання даних.

4.3.2.8. Вимоги до контролю, зберігання, оновлення та відновлення
даних
До контролю даних висуваються такі вимоги:
- Система повинна протоколювати всі події, пов'язані зі зміною
свого інформаційного наповнення, і мати можливість в разі збою в
роботі відновлювати свої статки, використовуючи раніше
запротокольовані зміни даних.
До зберігання даних висуваються такі вимоги:
- Зберігання історичних даних у системі має проводитися не
більше ніж за 3 (три) попередні роки. По закінченню цього терміну дані
повинні переходити в архів;
- Історичні дані, що перевищують трирічний поріг, повинні
зберігатися на стрічковому масиві з можливістю їх відновлення.
логічна копія - щомісяця (кінець місяця);
-інкрементальное резервне копіювання - щотижня (неділя);
-архівірованіе - щоквартально;
4.3.2.9. Вимоги до процедури надання юридичної сили
документам, що продукується технічними засобами системи
Вимоги не пред'являються.
4.3.4. Вимоги до програмного забезпечення
Перелік покупних програмних засобів:
- відсутні
СУБД повинна мати можливість установки на ОС Windows Linux
Android.
До забезпечення якості ПС ставляться такі вимоги:
- Функціональність повинна забезпечуватися виконанням
підсистемами всіх їх функцій.

- Надійність повинна забезпечуватися за рахунок попередження
помилок - недопущення помилок в готових ПС;
- Легкість застосування повинна забезпечуватися за рахунок
застосування покупних програмних засобів;
- Ефективність повинна забезпечуватися за рахунок прийняття
відповідних, вірних рішень на різних етапах розробки ПС і системи в
цілому;
- Сопровождаемость повинна забезпечуватися за рахунок високої
якості документації по супроводу, а також за рахунок використання в
програмному тексті опису об'єктів і коментарів; використанням
осмислених (мнемонічних) і стійко помітних імен об'єктів;
розміщенням не більш одного оператора в рядку тексту програми;
униканням створення фрагментів текстів програм з неочевидним або
прихованим змістом.
- Також на кожному етапі в розробці ПС повинна проводиться
перевірка правильності прийнятих рішень щодо розроблення та
застосування готових ПС.
Необхідність узгодження розроблених нових програмних засобів з
фондом алгоритмів і програм відсутній.
4.3.5. Вимоги до технічного забезпечення
Наводяться вимоги:
1) до видів технічних засобів, в тому числі до видів комплексів
технічних засобів, програмно-технічних комплексів та інших
комплектуючих виробів, допустимих до використання в системі;
2) до функціональних, конструктивних і експлуатаційних
характеристик засобів технічного забезпечення системи.
4.3.6. Вимоги до метрологічного забезпечення
У вимогах до метрологічного забезпечення призводять:

1) попередній перелік вимірювальних каналів;
2) вимоги до точності вимірювань параметрів і (або) до
метрологічних характеристик вимірювальних каналів;
3) вимоги до метрологічної сумісності технічних засобів системи;
4) перелік керівників і обчислювальних каналів системи, для яких
необхідно оцінювати точності характеристики;
5) вимоги до метрологічного забезпечення технічних і програмних
засобів, що входять до складу вимірювальних каналів системи, засобів
вбудованого контролю, метрологічної придатності вимірювальних
каналів і засобів вимірювань, що використовуються при налагодженні
та випробуваннях системи;
6) вид метрологічної атестації (державна або відомча) із
зазначенням порядку її виконання і організацій, які проводять
атестацію.
4.3.8. Вимоги до методичного забезпечення
Система повинна розроблятися на підставі діючих нормативних
правових актів та організаційно-розпорядчих документів.
Повинні бути розроблені та затверджені в установленому порядку
методики та інструкції виконання користувачами операцій в Системі.
До складу методичного забезпечення входить:
нормативні правові документи;
посадові інструкції для персоналу, залученого роботи з
використанням Системи.
Склад методичного забезпечення може уточнюватися в процесі
техно-робочого проектування і узгоджується з замовником.
Нормативно-технічна документація повинна відповідати вимогам
нормативних правових актів і розроблятися відповідно до наступних
стандартів.

O'z DSt 1986: 2010 Інформаційна технологія. Інформаційні
системи. Стадії створення;
O'z DSt 1985: 2010 Інформаційна технологія. Види, комплектність і
позначення документів при створенні інформаційних систем;
O'z DSt 1047: 2003 Інформаційні технології. Терміни та
визначення;
O'z DSt 1987: 2010 Інформаційна технологія. Технічне завдання на
створення інформаційної системи.
4.3.9. Вимоги до патентної чистоти
За всіма технічних і програмних засобів, що застосовуються в
системі, повинні дотримуватися умови ліцензійних угод і
забезпечуватися патентна чистота.
Патентна чистота - це юридична властивість об'єкта, що полягають
в тому, що він може бути вільно використаний в даній країні без
небезпеки порушення діючих на її території патентів виключного права,
що належить третім особам (права промислової власності).
5. Склад і зміст робіт зі створення системи
Роботи зі створення системи виконуються в три етапи:
Проектування. Розробка ескізного проекту. Розробка технічного
проекту (тривалість - 7 місяці).
Розробка робочої документації. Адаптація програм (тривалість - 3
місяців).
Введення в дію (тривалість - 2 місяці).
Конкретні терміни виконання стадій і етапів розробки і створення
Системи визначаються Планом виконання робіт, який є невід'ємною
частиною Договору на виконання робіт за даною Приватному
технічним завданням.
Перелік організацій - виконавців робіт, визначення відповідальних
за проведення цих робіт організацій визначаються Договором.

Матеріали робіт оформлюються згідно з існуючими державними
стандартами та у відповідності до план-графіку проведення робіт:
Узгодження технічного завдання;
Узгодження технічних пропозицій та рішень;
Проведення випробувань та приймання ПАК « ПАКРП»;
Уточнення ТЗ та доопрацювання технічних рішень;
Введення ПАК «ПАКРП» в експлуатацію.
6. Порядок контролю і приймання системи
6.1. Види і обсяг випробувань системи
Система піддається випробуванням наступних видів:
1. Попередні випробування.
2. Дослідна експлуатація.
3. Приймальні випробування.
Склад, обсяг і методи попередніх випробувань системи
визначаються документом «Програма і методика випробувань», які
розробляються на стадії «Робоча документація».
Склад, обсяг і методи дослідної експлуатації системи
визначаються документом «Програма дослідної експлуатації», які
розробляються на стадії «Введення в дію».
Склад, обсяг і методи приймальних випробувань системи
визначаються документом «Програма і методика випробувань», які
розробляються на стадії «Введення в дію» з урахуванням результатів
проведення попередніх випробувань і дослідної експлуатації.
6.2. Вимоги до приймання робіт по стадіях
Вимоги до приймання робіт по стадіях наведені в таблиці.
Стадія Учасник Місце
та Порядок
випроб и
терміни
документації
увань випробу проведенн

узгодження Статус
прийма
льної

вань
я
комісії
Попере Організ На
Проведення
попередніх Експерт
дні
ація
території випробувань.
на
випроб Замовн Замовника Фіксування
виявлених група
ування ика та з 17.03.16 ускладнень
в
Протоколі
Викона по
випробувань.
вця
14.04.16
Усунення
виявлених
ускладнень.
Перевірка
усунення
виявлених ускладнень.
Ухвалення
рішення
про
можливість передачі АІС в
дослідну експлуатацію.
Складання та підписання
Акту
приймання
АІС
в
дослідну експлуатацію.
Дослід Організ На
Проведення
дослідної Група
на
ація
території експлуатації.
тестува
експлу Замовн Замовника Фіксування
виявлених ння
атація ика та з 15.04.16 неполадок
в
Протоколі
Викона по
випробувань.
вця
21.04.16
Усунення
виявлених
несправностей.
Перевірка
усунення
виявлених несправностей.
Ухвалення
рішення
про
готовність
АІС
до
приймальних випробувань.
Складання та підписання
Акту
про
завершення
дослідної експлуатації АІС.
Прийм Організ На
Проведення
приймальних Прийма
альні ація
території випробувань.
льна
випроб Замовн Замовника Фіксування
виявлених комісія
ування ика та з 01.05.16 неполадок
в
Протоколі
Викона по
випробувань.
вця
07.05.16
Усунення
виявлених
неполадок.
Перевірка
усунення
виявлених
неполадок.
Ухвалення
рішення
про
можливість передачі АІС в
промислову експлуатацію.
Складання та підписання
Акту
про
завершення
приймальних випробувань і
передачі АІС в промислову
експлуатацію.
Оформлення
Акту
завершення робіт.

7. Вимоги до складу та змісту робіт з підготовки об'єкта
автоматизації до введення системи в дію
7.1. Технічні заходи
Силами Замовника в термін до початку етапу «Розробка робочої
документації. Адаптація програм »повинні бути виконані наступні
роботи:
- Здійснена підготовка приміщення для розміщення АТК системи
відповідно до вимог, наведених в цьому технічному завданні;
- Здійснено закупівлю та встановлення необхідного АТК;
- Организавать необхідне мережеве взаємодія.
7.2. Організаційні заходи
Силами Замовника в термін до початку етапу робіт «Розробка
робочої документації. Адаптація програм »повинні бути вирішені
організаційні питання щодо взаємодії з системами-джерелами даних.
До даних організаційних питань відносяться:
- Організація доступу до баз даних джерел;
- Визначення регламенту інформування про зміни структур системджерел;
- Виділення відповідальних фахівців з боку Замовника для
взаємодії з проектною командою з питань взаємодії з системамиджерелами даних.
8. Вимоги до документування
Етап

Документ
Відомість ескізного проекту
Пояснювальна записка до ескізного
Проектування.
проекту
Розробка
ескізного
Відомість технічного проекту
проекту.
Розробка
Пояснювальна записка до технічного
технічного проекту
проекту
Схема функціональної структури
Розробка
робочої Відомість
експлуатаційних

документації.
Адаптація програм

Введення в дію

документів
Загальний опис системи
Технологічна інструкція
Керівництво користувача
Опис
технологічного
процесу
обробки даних
Інструкція
по
формуванню
та
веденню бази даних
Склад вихідних даних
Каталог бази даних
Програма та методика випробувань
Специфікація
Опис програм
Текст програм
Акт
приймання
у
дослідну
експлуатацію
Протокол випробувань
Акт завершення робіт.

Вся документація повинна бути підготовлена і передана як в
друкованому, так і в електронному вигляді (у форматі Microsoft Word).
Всі документи оформлюються за відповідними вимогами ДСТУ.

9. джерела розробки
Справжнє Технічне Завдання розроблено на основі наступних
документів та інформаційних матеріалів:
- Договір № ... від ... між ...
- ГОСТ 24.701-86 «Надійність автоматизованих систем
управління».
- ГОСТ 15150-69 «Машини, прилади та інші технічні вироби.
Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови
експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу
кліматичних факторів зовнішнього середовища ».
- ГОСТ 21958-76 «Система" Людина-машина ". Зал і кабіни
операторів. Взаємне розташування робочих місць. Загальні ергономічні
вимоги ».
- ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги".
-ГОСТ 34.003-90 Автоматизовані системи. терміни та визначення
-ГОСТ 34.602-89 Технічне завдання на створення автоматизованої
системи
-ГОСТ 34.601-90 Автоматизовані системи. Стадії створення.
-ISO / IEC 2382-1: 1 993 Інформаційні технології

