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ВСТУП
Відомо, що з усіх існуючих методів функціональної діагностики в останні
роки найбільш широкий розвиток отримали методи, що дозволяють оцінювати
стан серцево-судинної та центральної нервової систем організму людини, у
зв'язку з тим, що в значній мірі збільшилась кількість смертельних випадків від
інфарктів та епілепсії.
Функціонування всіх органів і систем організму залежить від стану
головного мозку, і якщо його робота порушується, то це негативно впливає на
організм в цілому.
Найважливіша роль належить електроенцефалографії, яка дозволяє оцінити
функцію головного мозку та виявити міжприступні патологічні зміни
включаючи епілептоформну активніть, а при реєстрації під час приступу
виявити характері для епілепсії форми потенціалів і тим самим визначити
природу приступу [1].
Інформативність електроенцефалографії висока, а отримувана інформація
має високу діагностичну та наукову цінність. Використання енцефалограм для
вивчення функцій мозку і цілей діагностики засновано на знаннях, накопичених
при спостереженні за пацієнтами з різноманітними ураженнями мозку, а також
на результатах експериментальних досліджень на тваринах.
Весь досвід розвитку електроенцефалографії засвідчує, що певним
електроенцефалографічним феноменам або патернам відповідають певні стани
мозку та його окремих систем. Сумарна біоелектрична активніть, що
реєструється з поверхні голови, характеризує стан кори головного мозку як в
цілому, так і окремих його областей, а також функціональний стан глибинних
структур різного рівня.
Провідним методом оцінки електроенцефалограм (ЕЕГ) в функціональній
діагностиці є візуальний метод, але він не виключає необхідності розробки та
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застосування

статистичних

методів

аналізу,

що

дозволяють

надати

нейрофізіологу інформацію, що доповнює візуальну оцінку. З цим тісно
пов'язана задача автоматизації підрахунку окремих аспектів ЕЕГ, що прискорює
і уточнює постановку лікарем певного діагнозу.
Останнім

часом

було

розроблено

багато

методів

аналізу

електроенцефалографічних даних. Спектральний і кореляційний аналіз є
основними методами обробки сигналу ЕЕГ. Однак, на практиці виявляється, що
ці методи використовуються лікарями лише на 10%. В основному лікар оцінює
ЕЕГ візуально, порівнюючи сигнал по кожному з симетричних відведень. Тому,
актуальним є пошук альтернативних методів аналізу ЕЕГ, котрі дозволять більш
диференційовано описувати зміни в роботі мозку з врахуванням сильної
індивідуальної варіабельності сигналу [2].
Метою дипломної роботи є технічна підтримка науковця та дослідження
сигналів

за

допомогою

розроблення

інформаційної

технології аналізу

електроенцефалограм для діагностування патологій.
Для досягнення поставленої мети було сформовано задачі:
1. Провести аналіз стану проблеми епілепсії.
2. Розробити методику виявлення епілептичних симптомів
3. Розробити методику оптимального отримання даних з лабораторій.
4. Розробити модель аналізу сигналів.
5. Створити технологію аналізу електроенцефалограм для діагностування
патологій.
Об’єктом дослідження є технологічний процес при діагностиці хворих
епілепсією.
Предметом дослідження є моделі аналізу сигналів електроенцефалограм та
технології оптимального отримання даних з лабораторій.
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РОЗДІЛ 1 ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

1.1

Епідеміологія епілепсії та епілептичних синдромів

Епілепсія — це група довготривалих неврологічних розладів, що
характеризуються виникненням судомних нападів. Ці напади можуть мати
різний характер: від швидкоплинних і майже непомітних проявів, до появи
тривалих судом [3]. Це одне з найпоширеніших тяжких неврологічних
захворювань, на яке хворіють близько 65 мільйонів людей у світі. Епілепсія
спостерігається в 1% населення у віці до 20 років та у 3% населення у віці до 75
років [4]. Більшість (80%) хворих на епілепсію проживають у країнах, що
розвиваються. За даними Міністерства охорони здоров'я України, затвердження
документації медичних стандартів з епілепсії відбуватиметься до 2017 року [5].
Число хворих із активним перебігом хвороби дорівнює 5 – 10 осіб на 1000,
при цьому активним перебігом епілепсії вважається наявність щонайменше
одного нападу протягом останніх п'яти років. Кожен рік у розвинутих країнах
епілепсію діагностують 40 – 70 особам на 100000, а у країнах, що розвиваються,
– 80 – 140 особам на 100000. До факторів ризику відноситься бідність, як
проживання у економічно нерозвинутій країні, так і замалий статок порівняно із
загальнонаціональними показниками. В економічно розвинутих країнах
епілепсія діагностується переважно у дітей і осіб похилого віку. У країнах, що
розвиваються, перша маніфестація епілепсії зазвичай трапляється у дітей
шкільного віку і підлітків через високий відсоток інфекційних захворювань і
отримання травм [6].
Для епілепсії характерне раптове виникнення нападів із рецидивами
впродовж життя, тоді як напади, викликані певною відомою причиною
вважаються епілептичними реакціями, які слід відрізняти від епілепсії як
хвороби [7].
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Серед хворих на епілепсію рівень смертності вищий у 1,6 – 4,1 рази, ніж в
цілому у популяції. Найчастіше смерть настає з таких причин: вплив причинних
факторів виникнення судом, епілептичний статус, самогубство, отримання
травми, а також раптова неочікувана смерть при епілепсії. При цьому смерть
при епілептичному статусі настає внаслідок причинних факторів виникнення
судом, а не через пропущений прийом протисудомних препаратів. Серед хворих
на епілепсію спостерігається підвищений ризик самогубства, вищий у 2-6 разів
ніж в цілому у популяції. Першопричини цього невідомі. Раптова неочікувана
смерть при епілепсії лише частково пов'язана із частотою виникнення
генералізованих тоніко-клонічних нападів і спостерігається лише у 15%
випадків [8]. Методи запобігання раптовій неочікуваній смерті при епілепсії
наразі невідомі. Найбільший відсоток летальних наслідків при епілепсії
спостерігається серед пацієнтів похилого віку. При цьому ризик летальних
наслідків нижчий у хворих на епілепсію невідомої етіології. У країнах, що
розвиваються, більшість летальних випадків при епілепсії пов'язані з
отриманням травми при падінні тими хворими, які не отримували належного
лікування, а також з виникненням епілептичного статусу.
У більшості випадків причина хвороби невідома, але у деяких людей
епілепсія виникає внаслідок черепно-мозкової травми (ЧМТ), інсульту, пухлини
головного мозку, зловживання наркотичними речовинами й алкоголем та з
інших причин. Епілептичні напади спричиняються надмірною й аномальною
активністю нервових клітин кори головного мозку.
На

практиці

діагнозу

«епілепсія»

відповідають

два

або

більше

епілептичних напади, що виникли спонтанно із часовим проміжком більше ніж
24

години

між

ними;

епілептичний

напад

визначається

як

минущі

короткотривалі ознаки і симптоми, спричинені аномальною гіперактивністю
нейронів головного мозку. Інший погляд визначає епілепсію як розлад, за якого
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зберігається ризик повторення епілептичних нападів у майбутньому після
виникнення спонтанного одиночного нападу [9].
Всі випадки епілепсії класифікуються за типом нападу, причинними
факторами, характером епілептичних синдромів, а також за особливостями
клінічних проявів. За осередковими проявами розрізняють локалізаційнообумовлені – фокальні (парціальні) напади, що виникають при появі
епілептичного осередку в окремій ділянці однієї з півкуль, і (генералізовані
напади) без осередкових проявів. Серед генералізованих нападів розрізняють:
тоніко-клонічні, абсанси, міоклонічні, клонічні, тонічні й атонічні напади. Деякі
типи нападів, наприклад, епілептичні спазми, не піддаються класифікації [10].
Клініко-електроенцефалографічні аспекти епілепсії

1.2

Для уточнення діагнозу слід виключити інші стани, за яких можливий
розвиток подібних симптомів (наприклад втрата свідомості), а також зважити на
наявність будь-яких безпосередніх причин їх виникнення. Підтвердження
діагнозу здійснюється за допомогою методу електроенцефалографії.
У

нормі

електрична

активність

мозку

є

асинхронною.

Під

час

епілептичного нападу, через морфологічно- або функціонально-обумовлені
порушення нормальної роботи мозку група нейронів головного мозку починає
посилати аномальні, гіперсинхронні електричні розряди. Це зумовлює хвилю
деполяризації, відому як пароксизмальний деполяризаційний зсув мембранного
потенціалу.
У нормі, після того, як збуджуюча синаптична дія викликає збудження
нейрону, цей нейрон на деякий час стає більш стійким до процесів збудження.
Це відбувається завдяки дії гальмівних нейронів, зміні потенціалів на мембрані
збуджуючого нейрону та дії аденозину. При епілепсії збуджувальні нейрони
протягом цього періоду втрачають стійкість до процесів передачі збудження.
Вважається, що причиною цьому є зміни у функціонуванні іонних каналів або
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хибне функціонування гальмівних нейронів. Це призводить до формування
особливої ділянки, де можуть виникнути процеси самозбудження нейронів, так
званого «епілептичного осередку». Інший механізм розвитку епілептичних
нападів – підвищувальна регуляція збуджувальних процесів або знижувальна
регуляція гальмівних процесів – може виникати внаслідок травм головного
мозку. Під час цих процесів, відомих як епілептогенез розвиваються вторинні
епілептичні

синдроми.

Причинний

механізм

може

також

критися

у

пошкодженні гемоенцефалічного бар'єру, коли речовини, що містяться у
кровообігу, можуть потрапляти у тканини мозку [11].
Фокальні напади виникають за наявності патологічної активності в одній
півкулі, тоді як генералізовані напади виникають за наявності осередків
патологічної активності в обох півкулях головного мозку. Деякі типи
епілептичних нападів здатні викликати структурні зміни в окремих областях
головного мозку, між тим як інші подібних змін не викликають. Гліоз, загибель
нейронів, а також атрофія деяких обмежених областей головного мозку
пов'язані з розвитком епілепсії, але невідомо, чи зазначені структурні зміни
виникають внаслідок епілептичних нападів, чи вони самі є причиною їх
виникнення [12].
На практиці діагноз встановлюють за клінічним проявом нападів та описом
подій, що передували нападу та відбулися після нього. Зазвичай проводять
додаткові дослідження за допомогою методів електроенцефалографії та
нейровізуалізації. Класифікувати окремий випадок згідно існуючої класифікації
епілептичних синдромів не завжди можливо. У важких випадках застосовують
метод довготривалого відеоспостереження під час реєстрації ЕЕГ [13].

БС41с.4104.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист

№ докум. Підпис

Дата

Лист
15

1.3

Методи аналізу та обробки даних

1.3.1

Лабораторні дослідження

Дорослим пацієнтам обов'язково слід провести дослідження водносольового балансу, рівня глікемії та вмісту кальцію в організмі з метою
виключення відповідних станів з низки причин виникнення епілепсії. За
допомогою методу електрокардіографії слід виключити аритмії серця. Хоча
проведення люмбальної пункції може допомогти діагностувати інфекційне
захворювання центральної нервової системи, у щоденній клінічній практиці це
не є доцільним. У дітей слід також провести біохімічні дослідження сечі та
крові з метою виявлення метаболізму.
Високий рівень пролактину у крові під час перших 20 хвилин після нападу
підтверджує його епілептичну, а не психогенну природу. Для діагностики
парціальних нападів наявність пролактину у сироватці крові є менш
інформативною. Епілептичний напад може статися навіть за нормального рівня
пролактину, до того ж рівень пролактину у сироватці крові не допомагає
відрізнити епілептичні напади від випадків непритомності. В рамках щоденної
клінічної практики проводити дослідження рівня пролактину не рекомендовано
[14].
1.3.2 Діагностична візуалізація
З метою виявлення морфологічних порушень мозку, після першої появи
судом, не пов'язаних із підвищенням температури тіла, рекомендоване
проведення діагностичних досліджень за допомогою методів комп'ютерної
томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ). Метод МРТ
зазвичай є більш інформативним, окрім випадків, коли існує підозра на
наявність внутрішньої кровотечі. В такому разі проводять КТ-дослідження, яке
у подібних випадках є більш чутливим і більш доступним. Якщо пацієнт
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поступає до пункту медичної допомоги під час епілептичного нападу, але напад
швидко минає, МРТ або КТ-дослідження можна провести пізніше. Зазвичай
пацієнтам із підтвердженим діагнозом епілепсія не потрібне проведення МРТ
або КТ-досліджень у динаміці, навіть за подальшого виникнення нападів [15].
1.3.3 Диференційний діагноз
Встановлення

точного

діагнозу

потребує

ретельного

обстеження.

Помилковий діагноз встановлюють у 5 – 30% випадків. Імітувати епілепсію
можуть ознаки і симптоми за інших захворювань і хворобливих станів,
наприклад: втрата свідомості, гіпервентиляція, мігрень, нарколепсія, панічні
атаки і дисоційовані конвульсії. Дисоційовані конвульсії спостерігаються у
п'ятої частини всіх пацієнтів, що проходять лікування у неврологічному
стаціонарі, в той час як серед пацієнтів із дисоційованими конвульсіями діагноз
епілепсія встановлюється приблизно у 10% випадків. Диференційний діагноз
вимагає обов'язкового проведення додаткових досліджень, оскільки дуже важко
розрізнити епілептичні конвульсії від дисоційованих на підставі лише одного
нападу.
Деякі стани у дітей можуть нагадувати епілептичні симптоми, наприклад:
афективно-респираторні напади, енурез, нічні страхи, тик і міоклонічний спазм.
Вигинання спини може спостерігатися під час гастроезофагального рефлюкса.
Деформація шиїу малюків може бути помилково розпізнана як тонічно-клонічні
судоми [16,17].
1.3.4 Метод електроенцефалографії
За допомогою методу електроенцефалографії (ЕЕГ) можна оцінити
електричну активність мозку, яка може свідчити про існування підвищеного
ризику виникнення нападів. Електричний сигнал, який відводиться зі скальпу
обстежуваного, має досить низьку амплітуду (10−4 — 10−6 В), а тому для
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реєстрації повинен бути підсиленим. Для цього використовуються підсилювачі
змінного струму. Сучасні ЕЕГ-комплекси реалізовані на базі персональних
комп'ютерів і дозволяють одночасно здійснювати запис сигналу та відображати
його на моніторі у режимі on-line. Для того, щоб електроенцефалографічний
сигнал міг оброблятися комп'ютером, його необхідно перевести з аналогової
форми до цифрової. Для цього проводиться періодичне вимірювання його
амплітуди і передача результату до комп'ютера («цифрування» сигналу).
Зареєстрований ЕЕГ сигнал може зберігатися у комп'ютері і підлягати обробці
за допомогою численних математичних методів. Запис електроенцефалограми
показаний лише тим з пацієнтів, у яких присутні симптоми, що свідчать про
вірогідність розвинення епілептичного нападу. Завдяки електроенцефалографії
можна уточнити тип епілептичного нападу або епілептичного синдрому. У дітей
запис енцефалограми зазвичай проводиться після другого нападу. Метод
енцефалограми не можна використовувати з метою виключення діагнозу
«епілепсія», до того ж у осіб, що не страждають на епілепсію, результати ЕЕГ
можуть бути хибно-позитивними. У деяких клінічних випадках доцільно
проводити ЕЕГ під час сну пацієнта або після тривалого періоду утримання від
сну [18].

1.3.4.1

Частотний та спектральний аналіз

Спектральний аналіз ЕЕГ, або обчислення спектра потужності, є
подальшим математичним перетворенням авто- і кросскореляційної функцій
ЕЕГ у їх кінцевий вираз.
У кожній ЕЕГ є, як правило, не одна, а кілька різних виражених частотних
складових. Спектр потужності відбиває енергію кожної з частотних складових
даної ЕЕГ. Обчислення спектра потужності дозволяє виділити з великою
точністю частотні складові кожного процесу ЕЕГ і показати співвідношення в
ньому різних частотних компонентів.
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Частотний аналіз дозволяє розкласти складну криву електричної активності
мозку на складові її частотні компоненти і отримати кількісну оцінку цих
компонентів, тобто отримати спектр біоелектричних коливань мозку. Таким
чином, на кінцевому етапі частотного аналізу ЕЕГ ми отримуємо кількісне
вираження інтенсивності або потужності, пропорційне амплітуді коливань в
кожній виділеній частотній смузі. Важливо, що частотний аналіз дозволяє також
виділити і кількісно оцінити частотні складові ЕЕГ, які при візуальній оцінці
виявляються маскованими домінуючими коливаннями. Це явище часто
присутнє на ЕЕГ хворих з ураженнями мозку, коли повільні хвилі досягають
великої амплітуди і повністю виключають можливість судити про наявність або
відсутність інших складових ЕЕГ.
Доцільно обчислювати процентні відношення ритмів на ЕЕГ для
порівняння спектрів електричних процесів різної амплітуди.
ЕЕГ як здорової, так і хворої людини при записі її протягом відносно
тривалого відрізка часу не залишається незмінною, а змінюється по амплітуді і
вираженості частотних складових під впливом різних зовнішніх і внутрішніх
подразнень, зберігаючи, однак, деякі певні середні властивості , типові для
кожного індивідуума.
При визначенні спектра необхідно враховувати можливість зміни стану
випробуваного при дослідженні. Так, якщо проводити тривалий запис з метою
обчислити спектр найбільш точно, досліджуваний може втомитися і навіть
задрімати, що відіб'ється на характері спектра. У результаті усереднення
показників аналізатора за періоди неспання і дрімоти вийде спектр, що не буде
типовим ні для того ні для іншого стану.
Дослідження ЕЕГ здорових людей за допомогою частотного аналізу
дозволило показати варіанти спектрів ЕЕГ у нормі, різні їх типи, різні відносини
спектрів електричної активності окремих областей кори, а також обчислити
середню вираженість різних ритмів ЕЕГ по областях або середню фонову
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активність, що необхідно для характеристики ЕЕГ здорової людини. Кількісні
характеристики норми по ритмам ЕЕГ повинні служити вихідним рівнем для
оцінки змін ЕЕГ у випадках патології.
Частотний аналіз ЕЕГ хворих з вогнищевими ураженнями головного мозку
дозволяє кількісно оцінити зрушення в спектрі, обумовлені патологічними
змінами. Застосування частотного аналізу для оцінки ЕЕГ хворих з пухлиною
головного мозку та іншими вогнищевими ураженнями дає можливість
об'єктивно оцінити зміни різних ритмів як в зоні осередку, так і у віддалених від
нього відділах півкуль. Це розширює можливості використання ЕЕГ для
топічного діагнозу і більш повної характеристики загальномозкових порушень.
Частотний аналіз дає можливість при повторних записах оцінювати також зміни
ЕЕГ в динаміці при лікуванні хворого, при проведенні тих чи інших хірургічних
або діагностичних маніпуляцій.
Застосування частотного аналізу ЕЕГ хворих з обмеженим ураженням
якоїсь зони мозку дозволяє ближче підійти до з'ясування питання про
походження різних патологічних ритмів ЕЕГ. За допомогою частотного аналізу
можна виділити і визначити вираженість ритмів різних діапазонів на ЕЕГ
хворих, де переважання і висока амплітуда повільних хвиль повністю виключає
можливість оцінки інших ритмів .
Використовуючи дані частотного аналізу ЕЕГ, можна отримати кількісне
визначення ще одного боку патологічних змін електричної активності – ступеня
її стабільності. Цей показник важливий для оцінки загальномозкових змін ЕЕГ і
проявів в її картині патологічних впливів зі стовбурових відділів мозку при
пухлинах, травмі, ураженнях судин головного мозку. Динаміка стабільності
ЕЕГ, отримана при частотному аналізі, характеризує фазну течію патологічного
процесу в стовбурових відділах мозку, що має істотне значення при черепномозковій травмі [19].
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Застосування частотного аналізу ЕЕГ дозволяє виявити приховані при
візуальній оцінці особливості зміни ЕЕГ при вогнищевих ураженнях мозку,
кількісно об'єктивно оцінити наявні зміни при різній локалізації та характері
вогнища, динаміку змін ЕЕГ на різних стадіях патологічного процесу при
повторних дослідженнях, реакції різних діапазонів ритмів на патологічний
процес і у відповідь на аферентні збудники. Частотний аналіз дає можливість
роздільно досліджувати різні фізіологічні ритми, складові ЕЕГ, і простежувати
їх зміни і реактивність, що важливо для з'ясування питання про походження
компонентів ЕЕГ.
Однак спектр виходить складним, з великою кількістю піків. Така картина
спектру буде нестабільною: від інтервалу до інтервалу спостереження він буде
змінюватися в своїх деталях. При спектральному аналізі ЕЕГ ставиться мета не
тільки більш точно виявити її складові, а й визначити найбільш характерні для
даного процесу риси, тобто виявити точну і стабільну картину спектра.
Дослідженням спектру з великою точністю на відносно невеликих відрізках
ЕЕГ можна виявити деталі, типові для цього тимчасового інтервалу процесу.
Однак при обчисленні спектра великого часового відрізку ЕЕГ станеться
згладжування спектра, деталі цього спектру не повторяться, оскільки на спектрі
малих відрізків знаходять відображення не тільки стаціонарні, а й перехідні
процеси. Щоб виявити картину спектру, що включає найбільш характерні його
риси, чи не ускладнене нестійкими деталями, потрібно вибрати для аналізу
великий часовий відрізок ЕЕГ, що дозволяє отримати усереднену картину
спектра. У більшості досліджень ЕЕГ людини за допомогою спектрального
аналізу застосовуються інтервали спостереження тривалістю 1-2 хвилини.
Проте у ряді робіт використовуються інтервали порядку 0,5 хвилини.
При домінуванні в ЕЕГ альфа-ритму, як правило, на спектрограмі (СГ)
виявляється чіткий пік у відповідній частині спектра, який вказує на те, що
максимальна потужність даного процесу ЕЕГ припадає на цю частоту. Пік,
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реєстрований на СГ, може бути різної ширини: ширина піку показує наявність в
спектрі частот, близьких до домінуючої; чим ширше пік, тим більший набір
частот і тим більше їх відхилення від домінуючих коливань. У ряді випадків
можна бачити також в діапазоні альфа-ритму (або іншого домінуючого ритму)
декілька піків, які вказують на наявність різних ритмів близької частоти.
На рисунку 1.1 наведені різні форми спектра ЕЕГ здорових людей з
домінуванням альфа-ритму і з відсутністю альфа-активності.

Рисунок 1.1 – Приклади різних спектрограм
Різні

форми

спектрограм

ЕЕГ

з

вираженим

альфа-ритмом

і

десинхронізированою активністю. а - СГ з чітким піком в області альфа-частот
(а1 відповідна ЕЕГ): б - СГ з широким піком у зоні альфа-ритму і наявністю
інших складових (б1 - ЕЕГ): в - чіткий пік на СГ при відсутності на ЕЕГ (в1)
чітко помітною візуально ритмічною активністю; г - СГ шумового характеру (г1
- відповідна ЕЕГ).
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У першому випадку (а) СГ характеризується піком в зоні альфа-ритму; на
ЕЕГ (а1), чітко переважає альфа-ритм. На ЕЕГ (б1) альфа-ритм виражений
гірше; відповідно на СГ (б) є широкий пік, який вказує на нестабільність ритму
альфа-коливань. Крім піку в діапазоні альфа-ритму, на СГ є і більш низькі
складові в діапазоні дельта. Важливо відзначити, що візуальна оцінка ЕЕГ і дані
спектрального аналізу нерідко не збігаються. При спектральному аналізі ЕЕГ,
яка візуально оцінюється як десинхронізована, у ряді випадків виявляється
чіткий пік в діапазоні альфа-ритму. Так, у випадку в ЕЕГ носить характер
десинхронізованого. Однак на СГ є чіткий пік в зоні альфа-частот. ЕЕГ
центральної області кори, наведена на рисунку 1(г), також характеризується
відсутністю чіткої періодики на ЕЕГ; в цьому випадку і спектрограма (г)
виявляє шумовий характер ЕЕГ.
При обчисленні СГ можна охарактеризувати ЕЕГ по ряду параметрів.
Одним з параметрів є середня потужність спектра. Середня потужність спектра
відображає усереднене значення потужності всіх частотних компонентів і
характеризує спектр в цілому, незалежно від того, який він має характер шумовий або виражається у формі піку. Другим параметром є дисперсія, про
яку можна судити при обчисленні квадратного кореня з дисперсії. Цей параметр
характеризує розкид потужностей різних частотних компонентів, що складають
дану ЕЕГ.
ЕЕГ можна кількісно охарактеризувати за цими двома параметрами і по
них проводити порівняння. Кожен спектр характеризується деяким рівнем суми
середньої потужності та дисперсії, який визначає його середню потужність і
коливання навколо цієї потужності. Виразність кожної частотної складової
(кожного окремого піка тієї чи іншої частоти) щодо всього спектру визначається
щодо цього показника. За пік в спектрі ми приймаємо відхилення на СГ вище
рівня суми середньої потужності та дисперсії, тобто перевищує середнє
відхилення. Коли на спектрі домінує одна частота, середня потужність і
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дисперсія виявляються відносно малими; відповідно сума середньої потужності
та дисперсії має також малу величину. Коли ж спектр носить шумовий
характер, величини середньої потужності і особливо дисперсії досягають
великих значень. Про стійке домінування будь-якої частоти можна говорити
лише у випадку спектрів з чіткими піками. При шумовому спектрі не можна з
достовірністю судити про становище того чи іншого піку, у тому числі
максимально вираженого.
Він відображає відношення потужності коливань даної частоти до
середньої потужності. Це дозволяє порівнювати кількісно різні ЕЕГ з тієї чи
іншої частотної складової при нормованому спектрі.
Спектральний аналіз дозволяє виявити відмінності електричної активності
в тих випадках, коли на підставі візуального аналізу ЕЕГ це важно зробити. При
цьому обчислення спектра потужності дозволяє дати точну характеристику
частотним складовим ЕЕГ.
В даний час досліджень із застосуванням спектрального аналізу ЕЕГ
хворих, як із загальними ураженнями головного мозку, так і з вогнищевими
ураженнями, небагато. Наявні роботи присвячені початковому етапу –
виробленні методу застосування цього аналізу і з'ясуванню його можливостей
для

оцінки осередкової

патології мозку.

Такі

можливості,

як

повна

автоматизація процесів обчислення на ЕОМ, велика точність, можливість
отримати кількісні цифрові вирази, дозволяють сподіватися, що найближчим
часом цей метод знайде широке застосування в клініці для оцінки змін ЕЕГ,
реакцій на подразнення [20].

1.3.4.2

Автокореляційний та кроскореляційний аналіз

Автокореляція і кроскореляція – математичні методи аналізу, що
розвиваються останнім часом в статистичній теорії зв’язку для вивчення
випадкових стаціонарних процесів. Підґрунтям для застосування кореляційного
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аналізу до ЕЕГ слугує положення, що ЕЕГ являється змінним випадковим
процесом, що має властивості стаціонарного. Автокореляційний аналіз
проводиться шляхом порівняння процесу ЕЕГ із самим собою, зміщеним у часі,
тобто проводиться порівняння його на якомусь іншому відрізку часу з іншим
відрізком, що випереджує або запізнюється у часі відносно даного. Таким
чином, визначаються середні відношення процесу з плином часу або його
статистичні

властивості.

При

кроскореляційному

аналізі

проводиться

порівняння двох ЕЕГ і виявляються їх середні відношення.
В кроскореляційному аналізі параметром виступає час, або часова різниця
в протиставлення частотному аналізу, де параметром є частота. При
кореляційному аналізі проводиться дослідження зміни процесу в часі. Якщо в
ньому присутні повторювані з певною послідовністю в часі елементи, тобто
періодичні коливання різниці потенціалів на ЕЕГ, то при кореляційному аналізі
вони виявляються, навіть в тому випадку, коли амплітуда періодичних коливань
в декілька раз менша ніж амплітуда нерегулярних коливань.
Процедура обчислення кореляційної функції ЕЕГ в декілька спрощеному
вигляді зводиться до наступних послідовних ступенів. Спочатку ЕЕГ протягом
всього досліджуваного часового відрізку повинна бути виражена у формі ряду
чисел, що відображають миттєві значення потенціалів. Частота вимірів, або
квантування, у сигналів ЕЕГ може бути різною в залежності від необхідної
точності обчислень функції кореляції (наприклад, від 50-100-200 і більше в
секунду).
Перше

значення

автокореляційної

функції

отримується

шляхом

перемноження попарно відповідних в часі миттєвих значень потенціалів
першого сигналу та його дублікату з послідуючим інтегруванням отриманих
значень. Результат відображує кількісну величину схожості або кореляції двух
процесів, котра при автокореляції відповідає порівнянню процесу із самим
собою і виражає найбільшу схожість. Ця величина кореляції приймається за
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одиницю (проводиться нормуванння). Наступні значенні автокореляційної
функції

обчислюються

також

шляхом

перемноження

(і

послідуючого

інтегрування) миттєвих значень першого сигналу з дублікатним; останні
беруться не співпадаючими в часі, але із запізненням по відношенню до
першого на обраний інтервал часу – крок затримки або запізнення (Ат). Далі
повторюється така ж процедура з запізненням дублікату сигналу на 2, 3, 4, і так
далі кроками затримки. Таким чином послідовними ступенями обчислення
кореляційних функцій являються: запізнення, перемноження та інтегрування,
або додавання. Ці ступені виражаються математично у вигляді формули:
,
де f(t) – амплітудно-часове відображення ЕЕГ, що розглядується як
«сигнал»,
g(t +

) представляє її дублікат,

Т – запізнення дублікатної кривої по відношенню до її оригіналу і
вказує, що автокореляційна функція буде точною лише в тому випадку, коли
час (інтервал) дослідження нескінченно великий.
При кроскореляційному аналізі процедура обчислення така сама, але
замість дублікату першого процесу беруть другий процес.
ЕЕГ являється складним процесом, що включає різні компоненти:
неперіодичні коливання, що повторюються з неправильними інтервалами часу,
періодичні, прикладом котрих в ЕЕГ являються ритми, нав’язані ритмічною
світловою стимуляцією, і квазіперіодичні або майже періодичні процеси, до
котрих відносяться всі фізіологічні ритми, зокрема альфа-ритм.
На рисунку 1.2 приведені автокорелограми різних ЕЕГ. При обчисленні
кореляційної функції процесу, що складається з неперіодичних коливань,
корелограма має форму експотенціальної кривої, що прямує до нуля (а, а1). При
обчисленні кореляційної функції періодичного процесу ЕЕГ, отримана
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корелограма виражається у формі періодичної кривої з періодами, що точно
відповідають періодам коливань в досліджуваному процесі. При обчисленні
кореляційної функції процесу, що складається з квазіперіодичного процесу ЕЕГ,
наприклад альфа-ритму, на корелограмі реєструються періодичні коливання, що
відповідають частоті, але амплітуда коливань поступово зменшується до нуля,
тим швидше, чим більше процес відрізняється від періодичного. Коли
досліджується ЕЕГ, яка є складним процесом, що включає як неперіодичні, так і
квазіперіодичні коливання, корелограма являється сумою кореляційних функцій
періодичних та неперіодичних процесів.

Рисунок 1.2 - Різні форми автокорелограм ЕЕГ
А – ЕЕГ; Б – відповідна АКГ; а – АКГ «без альфа-ритму» (а); б1 –
відповідна ЕЕГ з нав’язаним ритмом світлових спалахів (б); в1 – АКГ
квазіперіодичної активності альфа-ритму (в).
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Авто- і кроскорелограми мають різноманітну форму в залежності від того,
який характер має досліджуваний процес ЕЕГ.
Таким чином кореляційний аналіз дозволяє розмежувати в складному
процесі ЕЕГ дві складові: періодичну (або квазіперіодичну) та неперіодичну,
функціональне значення яких в загальному процесі ЕЕГ неоднозначне. АКГ
являються гарною ілюстрацією різних ЕЕГ. Для кількісної оцінки результату
використовують кількісні параметри, отримані на основі обробки корелограм.
Параметри, що використовуються для оцінки АКГ.
Середня частота f і середній період коливань n, котрі вираховуються
шляхом виміру періодів коливань на корелограмі за певний проміжок часу, і
подальшого усереднення отриманих періодів. Потім значення величини
середнього періоду можна перевести в значення частоти.
Показники періодичності процесу – коефіцієнт відношення потужності
періодичної складової

до потужності випадкової складової Кп/с. Цей

коефіцієнт визначається шляхом вимірювання амплітуди відхилень на
корелограмі кожного коливання від піку до піку також на певному відрізку
корелогами, наприклад, до т = 1000 мсек. Потім обчислюють середню величину
амплітуди коливань; визначають половину цієї середньої амплітуди, яка
відображає середню потужність періодичної складової на даній корелограмі;
визначають різницю між максимальним значенням кореляційної функції (при т
= 0) п обчисленим середнім значенням потужності періодичної складової. Ця
різниця відображає потужність випадкової складової; потім обчислюється
відношення середньої потужності періодичної до потужності випадкової
складової. Ця кількісна величина (Кп / с) може служити для оцінки періодики на
даній ЕЕГ.
Стійкість періодики, яка визначається за величиною відставленого т, при
якій амплітуда періодичних коливань на корелограми зменшується до 10% від
початкової.
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При кроскореляційному аналізі ми маємо можливість зробити порівняння
двох ЕЕГ. При звичайному, прийнятому в практиці електроенцефалографії
методі порівняння ЕЕГ можна визначити подібність і відмінність їх лише
приблизно, на підставі суб'єктивної оцінки і підрахунків частоти і амплітуди за
допомогою циркуля або лінійки. При дослідженні електричної активності
головного мозку будь-яким з наявних методів – за допомогою візуального
аналізу, частотного або якого-небудь іншого математичного методу – фізіологи
виходять з обґрунтованого нейрофізіологією положення про діяльність мозку як
єдиної системи, активність різних частин якої зв'язані і взаємообумовлені. Це
дає підставу розглядати одержувану кореляційний зв'язок різних ЕЕГ як
відображення однієї зі сторін фізіологічного взаємодії, що встановлюється між
областями кори в ході діяльності мозку і, що знаходить відображення у змінах
потенціалів різних нервових структур.
Кроскореляційний аналіз дає принципово нові можливості оцінки
електричних процесів двох точок мозку: дозволяє кількісно охарактеризувати
ступінь подібності електричних процесів, виражених на ЕЕГ, або їх зв'язку за
величиною коефіцієнта кроскореляції (ККР); виявити загальні компоненти двох
ЕЕГ і визначити їх тимчасові відносини щодо зрушення максимуму
кроскореляційної функції. При кроскореляційному аналізі можна спостерігати
різні формами кроскорелограм (КрКГ), які, так само як і форма АКГ, залежать
від властивостей досліджуваних процесів, точніше від особливостей елементів,
спільних для двох досліджуваних ЕЕГ.
Ступінь подібності або ступінь кореляційного зв'язку двох ЕЕГ кількісно
визначається за ККР. Вона залежить від вираженності у двох ЕЕГ спільних
елементів. Якщо дві ЕЕГ точно повторюють одна одну, тобто точними копіями
одна іншій, то ККР їх буде дорівнює 1, або максимальному своїм значенням.
Якщо дві ЕЕГ точно відповідають одна одній, але всі їх елементи зрушені
відносно один одного на 180°, або, іншими словами, якщо вони подібні, але
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протифазно, будучи як би дзеркальним відображенням одна інший, то величина
ККР також буде дорівнює 1,0, але мати негативний знак -Ккр = -1,0. Таким
чином, Ккр може мати значення від +1,0 до -1,0.
Коли досліджувані процеси включають в себе, крім загальних елементів,
також складові, властиві кожному з них окремо, то ККР буде менше одиниці, і
тим менше, чим більше в досліджуваних ЕЕГ індивідуальних особливостей.
При цьому залежно від співвідношення фаз електричних коливань значення Ккр
може бути або позитивним, або негативним.
На рисунку 1.3 наведені коло різного типу з різними значеннями Ккр і
відрізки відповідних пар ЕЕГ.

Pиcунок 1.3 - Кроскорелограми різних ЕЕГ
А - кроскорелограми: а. 6, в, г. д, е: Б - відповідні пари ЕЕГ: а1, б1, в1 г1.
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КрКГ а та г мають високий Ккр, що свідчить про тісний кореляційний
зв'язок процесів. Характер цих двох КрКГ, однак, різний: у першому випадку
переважають періодичні коливання, у другому – періодичні коливання не
виражені, тобто у першому випадку дві ЕЕГ мають велику схожість за рахунок
загальних періодичних коливань, а в другому – за рахунок неритмічних
коливань. КрКГ 0 вказує на негативний Ккр, причому абсолютна величина ККР
також велика. Тут ЕЕГ мають велику схожість, але коливання в них протифазні.
КрКГ б і в показують, що в досліджуваних процесах мається лише відносно
невелика схожість, переважно за рахунок періодичних коливань: ККР рівні 0,32
і 0,40. На КрКГ в максимум кроскореляційної функції розташовується не при т
= 0, а зрушений за шкалою до т = -80 мсек. Це означає, що в одному з процесів
ЕЕГ загальні періодичні коливання виникають раніше, ніж в іншому, на 80
мсек.
При дослідженні ЕЕГ як здорових людей, так і особливо хворих з
ураженням головного мозку, де спектр ЕЕГ значно змінюється за рахунок
збільшення повільних компонентів, корелограм бувають складними. Прикладом
такої складної КрКГ є корелограма е. Тут можна бачити наявність періодичної
складової в ритмі альфа, а також повільну складову (на малюнку позначено
пунктиром), причому їх максимуми не збігаються.
Необхідно відзначити, що кореляційний аналіз не дає інформації про
«амплітудні характеристики досліджуваних ЕЕГ, хоча амплітуда різних
складових або, вірніше, їх співвідношення, знаходить відображення на формі
корелограм.
Автокореляційний аналіз ЕЕГ здорових людей показав, що АКГ можуть
бути різними в залежності від типу електричної активності мозку: при
домінуванні альфа-ритму на АКГ переважають періодичні коливання в альфаритмі; у разі де синхронізованої ЕЕГ АКГ має форму кривої, що спускається по
експоненті до нульової лінії.
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На рисунку 1.4 наведені ЕЕГ потиличної, тім'яної, центральної і лобової
областей і АКГ двох здорових людей з різними типами ЕЕГ з альфа і без альфаритму. У першому випадку при домінуванні на ЕЕГ альфа-ритму періодичні
коливання з частотою альфа чітко виявляються на АКГ. При цьому вони більш
виражені на АКГ потиличної та скроневої відведень, а на АКГ лобного
відведення

альфа-періодика

виражена

слабо

і

проявляється

повільна

компонента.

Рисунок 1.4 - Автокорелограмми ЕЕГ потиличної, тім'яної, центральної, лобової
і скроневої областей кори у двох здорових людей.
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А - з домінуванням в ЕЕГ альфа-ритму; Б - з ЕЕГ без альфа ритму; А1 і Б1 відповідний ЕЕГ.
У другому випадку при відсутності на ЕЕГ ритмічної активності АКГ
вказують на переважання випадкової компоненти і відсутність періодики як у
потиличній, так і лобному відведеннях. Повільна компонента в цьому випадку
виражена більш чітко. Кореляційний аналіз ЕЕГ, записаної з широкою смугою
пропускання, дозволяє оцінювати її переважно по домінуючому ритму.
Говорити про періодичність інших складових ЕЕГ в цьому випадку не
представляється можливим. Тому можна вважати доцільним для вирішення
питання про особливості різних фізіологічних ритмів, що входять в ЕЕГ,
призвести кореляційний аналіз різних її частотних компонентів, виділених за
допомогою смугових фільтрів.
Кореляційний аналіз напруги біострумів після попередньої фільтрації
дозволяє збільшити точність обчислення кореляційних функцій окремих
періодичних і квазіперіодичних складових, наявних на ЕЕГ, і зменшити час
обчислення. Однак необхідно мати на увазі, що в загальному випадку аналіз
окремих діапазонів частот ЕЕГ не еквівалентний аналізу повної ЕЕГ.
На рисунку 1.5 показано застосування кореляційного аналізу, що виявляє
періодичну складову на АКГ, засновуючись на ритмічності фотостимуляції.
Також за допомогою кореляційного аналізу можна побачити зміни в
певних ділянках мозку при ураженнях. На рис. 1.6 зображена зміна АКГ
електричної активності різних областей кори у хворої з пухлиною правої
задньолобної області.
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Pисунок 1.5 - Виявлення періодичної складової в ритмі світла на АКГ під
час ритмічної фотостимуляції.
А - АКГ потиличної, тім'яної, центральної, лобової і скроневої областей
кори; Б - відповідні ЕЕГ; нижня крива - відмітка ритмічного світлового
подразнення.

Рисунок 1.6 - Зміна АКГ електричної активності різних областей кори у
хворої з пухлиною правої задньолобної області.
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А- АКГ: а1 - потилично-тім'яної; б1 - центрально-лобного, в 1 лобнополюсного відведення правої півкулі; Б - а, б. в - відповідні ЕЕГ. Всі ці дані
дозволяють вважати, що метод кроскореляціі ЕЕГ як ланка в комплексному
клінічному дослідженні дозволяє отримувати додаткові об'єктивні дані для
розуміння патофізіологічних механізмів різних клінічних проявів уражень
мозку [21].
Висновки до розділу 1
В розділі 1 було описано проблему епілепсії, епідеміологію епілепсії та
епілептичних синдромів, наведено статистичні дані щодо поширеності
захворювання та характер протікання хвороби. Проаналізовано методи
діагностування, роль електроенцефалографії у встановленні діагнозу та
математичні методи, які доречно використовувати при дослідженні сигналів
електроенецефалограм, їх варіанти застосування.
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РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ЕЕГ
2.1 Технічне завдання
2.1.1 Призначення програмного продукту
При виконанні даної роботи було поставлено завдання розробити
програмний додаток для автоматизованого аналізу сигналів ЕЕГ. Для розробки
даного програмного продукту була використана мова програмування Java.

2.1.2

Вимоги до зовнішнього вигляду

Зовнішній вигляд програмного продукту повинен бути простим та
інтуїтивно

зрозумілим.

Кількість

елементів

управління

повинна

бути

оптимальною і достатньою для роботи, але і максимально зменшеною для
досягнення максимального ефекту мінімалізму розробки інтерфейсів.
Окремим пунктом має бути інструкція роботи з програмним продуктом для
уникнення проблем з використанням.

2.1.3

Вимоги до функціональних характеристик

Користувацький додаток повинен мати наступні функції:
- доступний і простий інтерфейс користувача;
- зчитування інформації з бази даних та проведення аналізу;
- виведення на екран результатів приведеного аналізу.

2.1.4

Вимоги до надійності

Надійне функціонування програми повинно бути забезпечено виконанням
сукупності организаційно-технічних заходів,:
- організація безперебійного живлення технічних засобів;
- використання ліцензійного програмного забезпечення;
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- регулярне виконанням вимог ГОСТ 51188-98. Захист інформації.
Випробування програмних засобів на наявність комп'ютерних вірусів.
Надійність системи в цілому залежить від надійності використовуваної
операційної системи та правильної роботи всіх її компонентів. Програмний
додаток повинен працювати без збоїв у роботі. Обидві частини повинні без
втрат передавати інформацію по каналу зв'язку між програмним продуктом і
базою даних.

2.1.5

Відмова через некоректні дії користувача

Відмова через некоректні дії користувача при взаємодії з модулем через
інтерфейс неможлива.

2.2

Умови експуатації

2.2.1

Вимоги до кваліфікації і чисельності персоналу

Мінімальна кількість персоналу, що потрібен для роботи програми, має
складати не менше 2 штатних одиниць – системний адміністратор та кінцевий
користувач програми – науковий співробітник. Системний адміністратор
повинен мати вищу профільну освіту і сертифікати компанії-виробника
операційної

системи.

В

перелік

задач,

що

виконуються

системним

адміністратором, мають входити:
- задача підтримання працездатності технічних засобів;
- задачі встановлення (інсталяції) та підтримання працездатності системних
програмних засобів – операційної системи;
- задача встановлення (інсталяції) програми.
- задача створення резервних копій бази даних.
Вимоги до кінцевого користувача програми:
- вища технічна освіта
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- навички роботи з ЕОМ

2.2.2

Мінімальні вимоги по параметрам технічних засобів для

користування додатком
Програмний додаток виконує обчислення та аналіз великого об’єму даних.
Відповідно до особливостей мови програмування Java та задач, що висуваються
перед програмним додатком, створено вимоги до технічних засобів:
- Операційна система Windows 8/7/Vista (32-bit або 64-bit), Windows XP SP3
(32-bit).
- процесор Pentium III / Celeron 866 MHz.
- оперативна пам'ять об'ємом, 2048 MB, не менше.
- вільне місце на жорсткому диску, 53 MB (Windows).
- Підтримка Java 1.8 або вище.

2.3

Стадії та етапи розробки

Розробка програмного забезпечення, що працюватиме без нагляду
кінцевого користувача вимагає особливої уваги до відмовостійкості та
надійності алгоритмів, що використовуються. Необхідно розробити вікно
завантаження даних, що підтримує різні джерела даних. Опрацювати введення
параметрів аналізу для коректного його здійснення. Створити можливість
запису результатів аналізу у файл.
Етапи розробки:
- Аналіз існуючих програмних продуктів.
- Складання

вимог

до

розробки

та

визначення

функціональних

характеристик.
- Аналіз алгоритмів та методів ПП
- Формування параметрів продукту.
- Вибір середовища та мови програмування.
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- Розробка програмного забезпечення.
- Підготовка документації по роботі з ПП.
- Остаточне створення документації по встановленню ПП.

2.3.1

Модель життєвого циклу

Для розробки даного приладу була використана гнучка модель розробки
програмного забезпечення Agile software development. Цю модель було
використано з декількох причин:
1. Метод базується на ітеративній розробці.
2. Вимоги

та

розв'язки

еволюціонують

через

співпрацю

між

самоорганізовуваними багатофункціональними командами.
3. Метод націлений на мінімізацію ризиків.
4. Розробка зведена до серії коротких циклів.
5. Після закінчення кожної ітерації, команда виконує переоцінку пріоритетів
розробки.
6. Кожна ітерація сама по собі виглядає як програмний проект в мініатюрі, і
включає всі завдання, необхідні для видачі мінімального приросту за
функціональністю.
2.4 Основні вимоги та функції програмного додатку
Основними вимогами до програмного продукту є:
- Забезпечити завантаження даних з різних типів сховищ даних
- Надати можливість обирати параметри проведення аналізу
- Надати можливіть зберігати у файл результати аналізу
- Забезпечити можливість переглядати результати проведеного аналізу
- Надати інформацію щодо способів взаємодії з програмою
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Висновки до розділу 2
В розділі 2 було складене технічне завдання на програмний додаток,
складено основні вимоги до функціоналу програмного додатку, вимог до
технічних засобів та кваліфікаційного рівня користувачів. Описані стадії та
етапи розробки, обгрунтовано вибір моделі життєвого циклу.
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РОЗДІЛ 3 ОГЛЯД ГОТОВОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
Інформаційна система аналізу електроенцефалограм для діагностування
патологій містить 4 основні вікна:
- вікно навігації для завантаження даних;
- вікно аналізу для аналізу та збереження результатів;
- вікно перегляду кореляцій ;
- вікно довідки для допомоги у використанні інформаційною
системою.
3.1 Вікно навігації
Вікно навігації (рис. 3.1)містить строку для введення шляху до файлу з
даними, або пошуковими запитами до бази даних, якщо вона використовується.
Для перемикання між режимами завантаження даних з файлу та завантаженням
даних безпосередньо з бази даних необхідно обрати опцію завантаження з
файлу.
У випадку, коли дані зчитуються напряму з бази даних, для навігації
використовується список з усіма дослідженнями, що задовольняють умовам
пошуку та панеллю, на яку виводиться інформація про вибране дослідження.
Після натиснення на кнопку завантаження обрані дані будуть готові до
проведення аналізу.
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Рисунок 3.1 – Вікно навігації
1 – строка введення шляху до файлу, або пошукового запиту;
2 – список таблиць із дослідженнями;
3 – кнопка пошуку по базі даних;
4 – опція завантаження даних з файлу;
5 – кнопка завантаження даних;
6 – панель з параметрами обраної таблиці.

3.2

Вікно аналізу

У вікні аналізу задаються параметри, які можна корегувати в залежності
від особливостей даних, серед них є можливість реєстрації спайків більше ніж
заданий рівень для відображення можливої аномальної активності. Наступним
полем для вводу є число, що відповідає за кількість розділень сигналу при
спектральному аналізі. Ці поля можна залишити пустими, тоді аналіз спайків не
буде проводитись, а поділення сигналу відбудеться лише за маркерами.
Також можливо вибрати автокореляційний та кроскореляційний аналізи,
відмітивши відповідні опції.
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Після натиснення кнопки аналіз програма самостійно проведе весь комплекс
досліджень та надасть звіт, що відобразиться у відповідному вікні. Для того,
щоб зберегти результати дослідження, необхідно обрати відповідні компоненти,
такі як аналіз спайків, спектральний аналіз та дані авто- та кроскорелограм.
Після натиснення на кнопку збереження буде створено файл з копією даного
звіту і збережено у папку, в якій розташована програма. На рисунку 3.2
представлені елементи вкладки аналізу.

Рисунок 3.2 – Вікно аналізу
1 – строка введення рівня амплітуди сигналу, після якого відбудеться його
реєстрація;
2 – строка кількості поділів сигналу на частини при спектральному аналізі;
3 – інформаційна панель, на якій відображається інформація;
4 – кнопка проведення автокореляційного аналізу;
5 – кнопка проведення кроскореляційного аналізу;
6 – кнопка включення аналізу спайків та спектрального аналізу у файл звіту;
7 – кнопка включення автокореляційного аналізу у файл звіту;
8 – кнопка включення кроскореляційного аналізу у файл звіту;
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9 – кнопка проведення аналізу;
10 – кнопка збереження файлу з результатами.

3.3

Вікно перегляду кореляцій

Графіки кореляцій, що були отримані при аналізі можуть бути виведені у
вікно перегляду (рис. 3.3). За допомогою кнопки Show graph здійснюється
завантаження відповідного графіку. Кнопка Clear відповідає за очищення
екрану для запобігання перевантаженню кількості графіків, що виводяться.
Опція Show cross дозволяє додавати на екран кроскорелограми сигналів для
подальшого аналізу.

Рисунок 3.3 – Вікно перегляду корелограм
1 – кнопка очищення екрану від графіків;
2 – панель відображення корелограм;
3 – вибір графіка авто- або кроскорелограми;
4 – кнопка завантаження графіка на екран;
5 – опція перегляду кроскорелограм.
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3.4 Вікно довідки
Вікно довідки (рис. 3.4) представляє собою панель, на якій відображається
інформація про алгоритм роботи з програмою та перелік основних можливостей
програми ти способу їх застосування.

Рисунок 3.4 – Вікно довідки
3.5 Алгоритм роботи з програмою
Для

проведення

аналізу

електроенцефалограм

спершу

необхідно

завантажити дані. Для цього необхідно обрати джерело – це файл, або таблиця
бази даних. На рисунку 3.5 показано приклад пошуку таблиці, виведення
інформації про дату проведення дослідження, коментарі, залишені при її
створенні та завантаження в програму.
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Рисунок 3.5 – Вибір та завантаження даних
Після завантаження даних до програми необхідно перейти до вкладинки
аналізу та обрати відповідні параметри для його проведення. Якщо не вибрати
жоден параметр, аналіз проводитись не буде.
На рисунку 3.6 зображено вибір параметрів аналізу на наявність спайків,
спектрального аналізу, обрані опції проведення авто- та кроскореляційного
аналізів, а також обрані опції запису звіту до файлу.
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Рисунок 3.6 – Вибір параметрів аналізу та вивід звіту
Після проведення аналізу необхідно натиснути кнопку збереження
результатів, в іншому випадку дані будуть втрачені після закриття програми.
На рисунку 3.7 зображено перегляду кореляцій, де можна подивитись
результати авто- та кроскореляційних аналізів. Для цього необхідно обрати
певний графік та натиснути кнопку Show graph. Для очищення графіків
натиснути кнопку Clear. На роботу програми дана вкладка, як і вкладка
інформаційної допомоги не впливають, тому не являються обов’язковими.
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Рисунок 3.7 – Вікно відображення графіків корелограм
Висновки до розділу 3
У розділі 3 повністю описані всі вікна, що присутні в програмному
додатку. Перелічені та продемонстровані всі функціональні елементи програми,
спосіб іх застосування при користуванні додатком. Наведено алгоритм роботи с
програмою із зазначенням всіх необхідних аспектів взаємодії з інтерфейсом
користувача.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
Дипломна

робота

виконується

на

базі

Інституту

фізіології

ім.

Богомольця. Розглянуто кабінет наукового співробітника, як основне робоче
місце. Метою цього розділу являється аналіз впливу шкідливих факторів і умов
праці на виробництві, а також відповідних заходів по усуненню факторів, що
негативно впливають на персонал.
Програмний продукт розробляється для спрощення роботи наукового
співробітника та часткової автоматизації пошуку необхідних даних.
4.1 Характеристика приміщення кабінету наукового співробітника
Таблиця 4.1 – Характеристика приміщення
Характеристика

Кабінет

Довжина кабінету, L

4м

Ширина кабінету, W

3м

Висота стелі, H

2,8 м

Кількість працюючих

1

Природне освітлення, за допомогою

1 вікно

Штучне освітлення

2 світильника

Природна вентиляція

1 вікно

Опалення

1 радіатор

Підлога

бетон, вкритий лінолеумом

Стіни

цегляні, біла побілка
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Таблиця 4.2 – Об’єкти кабінету
Назва елементу

Характеристика

Номер на
рисунку

Системний блок ASUS TA-668

190x490x431

1

Монітор Samsung 940BW

439x327x200

2

Кондиціонер LG MS07AH

800x210x290

3

220 x 140 x 40

4

Стіл

1200х700х700

5

Крісло, 2шт

450x450x1100

6

Шафа, 3 шт.

1000х450х1700 7

Тумба

700*400*750

8

Опалювальна батарея

150х1000х600

9

Відерце для сміття

250х250х350

10

Умивальник

700*350*1000

11

Електроенцефалограф «Компактнейро»

Таблиця 4.3 – Технічні характеристики приладів
Електроенцефалограф «Компакт-нейро»
Кількість каналів

21

Діапазон чутливості

10-1000 мкВ

Потужність

2 Вт

Напруга

5В

Монітор SamsungSyncMaster 940BW
Розмір дисплею, підсвітка

19”

Розмір пікселей

0.252 x 0.252 мм
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Продовження таблиці 4.3 – Технічні характеристики приладів
Комп'ютерASUS TA-668
Напруга

110 – 220 В

Потужність, Вт

400

Масимальний рівень шуму

40 дБА

Процессор

Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)

RAM

2 Гб

Відеокарта

NVIDIA GeForce GT630

HDD

1Тб
Кондиціонер

Масимальний рівень шуму

40 дБА

Вхідна напруга

220 В,50 Гц
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Рисунок 6.1 План робочого кабінету
Площа приміщення Sзаг= 12 м2;
Об’єм складає

Vзаг = 33,6 м3.

З них корисні площа та об'єм :
Sкор = 12 – (1,2 х 0,7+3 х 1 х 0,45+0,4 х 0,7+2 х 0,45 х 0,45+0,7 х 0,4) = 8 м2;
Vкор = 33,6 – (1,2 х 0,7 х 0,75+ 3 х 1 х 0,45 х 1,7+0,4 х 0,7 х 0,75+2 х 0,45 х
0,45 х 1,1+0,7 х 0,4 х 1) = 27,1 м3
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Показники корисної площі та об’єму приміщення, що припадає на
одного співробітника:
S[1] = 8 м2,
V[1] = 27,1м3.
Результати розрахунків приведені в таблиці 1.4, порівняння нормативних
параметрів з реальними згідно з нормами ДСанПіН 3.3.6.042-99, ДСанПіН
3.3.2.007-98.
Таблиця 4.4 - Результати розрахунків
Параметр

Реальні параметри

Норма

Площа, S

8 м2

не менше 6 м2

Об’єм , V

27,1 м3

не менше 15 м3

1,5 м

Не менше 1 м

0,8 м

Не менше 0,6 м

Відстань від стіни до
тильної сторони
монітору
Ширина проходу

Показники об’єму та площі відповідають нормі. Відстань монітору від
стіни відповідає нормам.
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4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та розробка
заходів по покращенню умов праці при написанні учбового програмного
продукту.
Таблиця 4.5 - Небезпечні і шкідливі виробничі фактори
Фізичні
- мікроклімат приміщення;
електронебезпека;
- освітлення; шум;

Хімічні

Біологічні

-дезинфікуючі

-віруси,

речовини.

бактерії

небезпека пожежі.
4.2.1 Мікроклімат
Джерела небезпечних та шкідливих факторів: Відсутність або недолік
природного світла через невірне розташування робочих місць, недостатня
освітленість робочої зони через недоліки системи освітлення.
Підвищена або знижена температура повітря робочої зони, підвищена
або знижена вологість повітря, підвищена або знижена рухомість повітря через
нераціональну організацію систем вентиляції та опалення.
Оптимальні параметрами для комфортної роботи в даному приміщенні з
приладом нормуються ДСН 3.3.6.042-99 і відзначені в таблиці 4.6.
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Таблиця 4.6 - Оптимальні та реальні умови в приміщенні
Період

Катего

Температ

Відносна

Швидкіс

року

рія

ура

вологість,

ть руху,

робіт

повітря,

%

м/с

0

С

Оптималь

Холодний

Легка

22-24

60-40

0,1

ні умови

Теплий

1а

23-25

60-40

0,1

Реальні

Холодний

24

60-40

0,1

умови

Теплий

23

60-40

0,1

Таблиця 4.7 – Джерела небеспек та наслідки
Джерело

Наслідки

Системний блок, батареї, кондиціонер Зниження працездатності
Підвищена вологість повітря

Вихід електроприладів з ладу

Таблиця 4.8 – Заходи по мікроклімату
Технологічні

В холодний період року:

В теплий період року:

використовувати одну

Нормування

батарею на 12 секцій з

температури та

робочим тиском 1.6

повітряного потоку

МПа, тепловою

кондиціонером з

потужністю 180

потужністю

Вт/секція (100%)

охолодження 2 кВт та
функцією вентиляції
(100%)
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Продовження таблиці 4.8 – Заходи по мікроклімату
Організаційні

інструктаж з техніки безпеки (20%),
провітрювання приміщення (40%),
прибирання(40%)

Засоби

Не використовуються

індивідуального
захисту
В холодний і теплий період мікроклімат підтримується відповідно до
вимог СНиП 2.04.05-91 за допомогою системи опалення та кондиціонування
повітря.
4.2.2 Освітлення
Використання програмно-аппаратного комплексу вимагає значної уваги
та концентрації на виконанні роботи, написання програмного коду. При
використанні програмного продукту, оскільки робота пов´язана використанням
програм, виконаних на мові програмування Java в яких розмір найменшого
об’єкту становить 0.5 – 1 мм, контраст об’єкту великий, а характеристика фону
– світла, то розряд зорових робіт відноситься до 4-ї категорії точності, підрозряд
Г.
Таблиця 4.9 – Джерела небеспек
Джерело

Небеспека

Недостатня або занадто висока

Зниження працездатності людини,

освітленість робочої зони через

псування зору

недоліки системи освітлення
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Природне

Суміщене

освітлення

освітлення

освітлення

г

300

Освітленість, КПО, %

КПО, %

2,4

при боковому освітленні

1,5

комбінованому освітле-нні

при верхньому чи

4

при боковому освітленні

при верхньому чи

150

комбінованому освітленні

при загальному освітленні

лк
освітлені

Сві Вел

Штучне

при комбінованому

Фон

0,5-

Підрозряд зорових робіт

Найменший об'єкт

IV

Контраст

Розряд зорових робіт

Таблиця 4.10 - Параметри середовищ розробки ПЗ

0,9

1 мм тли ики
й

й

4.2.2.1 Природнє освітлення
Робоче місце знаходиться не далеко від вікна. Найбільш суттєвий вплив
на ефективність роботи має освітлення, оскільки виконується робота із
зображеннями та програмою.
В даному приміщенні діє система одностороннього бічного природного
освітлення (через віконні прорізи у стіні So=3 м2).
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4.2.2.2 Штучне освітлення
Використання 2 світильників по 4 лінійні люмінісцентні лампи денного
освітлення Phillips LT-D G13 20W/54 TLD;
Таблиця 4.11 – Параметри лампи денного освітлення Phillips
Потужність

20W

Розміри

450мм

Тип цоколя

G13

Температура світла

4000К

Рисунок 4.2 План штучного освітлення
Розрахуємо штучне освітлення робочого приміщення:
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Таблиця 4.12 – Вихідні дані для розрахунку штучного освітлення
Висота стелі

Н

2.8 м

Висота робочої поверхні Нрп

0.7 м

Висота звісу

0.1 м

Нзв

Світловий потік джерела світла Ф

1500 лм

Відстань від першого світильника r1

2.05 м

Відстань від другого світильника r2

2.85 м

1. Визначимо висоту підвісу та косинус кута падіння світла:
Нп = Н – (Нрп + Нзв) = 2.8 – (0.7 + 0.1) = 2м
Для першого світильника cos(a) =

Для першого світильника cos(b) =

Нп
𝑟𝑟1

Нп
𝑟𝑟2

=

=

2

2.05
2

2.85

=0.98
=0.7

2. Визначимо силу світла для одного світильника на 4 лампи:

І=

4∗Ф
4П

=

4∗1500
4∗3,14

= 478,5

3. Визначимо освітленіть робочого місця:
Е = Е1 + Е2 =

478.5 ∗ 0.98 478.5 ∗ 0.7
І ∗ cos(𝑎𝑎) 𝐼𝐼 ∗ cos(𝑏𝑏)
+
=
+
=
4.2
8.125
𝑟𝑟12
𝑟𝑟22
= 111.5 + 41.5 = 153лк
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З розрахунків можна зробити висновок, що штучне та природнє
освітлення приміщення відповідає нормам та правилам, створено комфортні
умови зорової роботи.
4.2.3 Шум
Допустимі рівні звукового тиску, еквівалентні рівні звуку на робочих
місцях нормуються згідно з ДСН 3.3.6.037-99 . Наведені присутні джерела шуму
у робочому кабінеті.
Таблиця 4.13 – Джерела небеспек
Джерело

Небезпека

Системний блок

Порушення слуху працівника,

Кондиціонер

зниження рівня працездатності,
втомлюваність, роздратованість

Таблиця 6.14 – Нормативи виробничого шуму та перелік джерел шуму
Вид

Еквівалент

трудової

Джерела шуму

Шумові

Відста

ні рівні

характеристики,

нь до

діяльності,

шуму,

дБА

праців

робоче

дБАекв

ника(r)

місце
Дослідниц

50 дБА

ька

Комп'ютер

30

0,8м

Кондиціонер

40

1,6м

діяльність

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлених норм за ДСН
3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»,
Вібрація незначна, тому питання захисту від вібрації не розглядаються.
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Таблиця 4.15– Засоби та заходи захисту від шуму
Технологічні

- використання шумоізоляційних вікон (25%)
- використання в ПК кулерів з низьким рівнем шуму (50%)
- встановлення шумоізолюючого корпусу для ПК (25%)

Організаційні

- дотримання правил технічної експлуатації, (80%)
- періодична ретельна перевірка (20%)

Індивідуальні

-дотримання режиму праці та відпочинку (80%)
- медогляд (20%)

4.2.4 Електробезпека
Кабінет не відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою,
оскільки

від електроенергії

живляться персональний комп’ютер,

джерела

освітлення та кондиціонер.
Медичне обладнання не несе великої завантаженості на мережу.
Електроенцефалограф «Компакт-нейро» проводить виміри струмів, що не
перевищують 1 В. Сукупна максимальна величина струму може досягати 2 А.
Таблиці 4.16 – Електроспоживання
Електроприлад

Енергоспоживання
Напруга

Кондиціонер

Потужність
2000 Вт

220 В

Комп’ютер
Лампи освітлення, 8 шт

400 Вт
160 Вт

Електроенцефалограф

5В

2 Вт
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Таблиця 4.17 – Джерела небеспек
Джерело

Небезпека

Компьютер

Поранення,

опіки

пошкодження

Кондиціонер

живих

тканин,

електроустаткування,

виникнення пожежі

Освітлення

Таблиця 4.18 – Заходи по електробезпеці
Технологічні

- встановлюється загальний електрощиток з трьома
автоматичними вимикачами розрахованих на силу
струму 10А, відповідно для світла, електроприладів
та кондиціонеру для забезпечення обмеження сили
струму

за

допомогою

теплових

розмикачів

з

фіксованими налаштуваннями; (50%)
- наявність та використання джерел безперебійного
живлення; (20%)
- регулярно проводиться діагностика всіх приладів на
предмет ушкоджень. (15%)
- Використання неплавких матеріалів в корпусі ПК та
спеціальної ізоляції в модульних кабелях(15%)
Організаційні

- проведення

періодичного

інструктажу

з

електробезпеки; (60%)
- створення таких умов, щоб працівники, на яких
покладено

обов'язки

з

обслуговування

електроустановок, відповідно до чинних вимог,
своєчасно здійснювали їх огляд та профілактичні дії.
(40%)
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Продовження таблиці 4.18
Засоби

Не використовуються

індивідуально
го захисту
4.2.5 Пожежна безпека
Вірогідними причинами виникнення пожежі в

приміщенні можуть

стати: коротке замикання електропроводки, використання не передбачених
електронагрівальних приладів, недотримання правил пожежної безпеки.
Таблиця 4.19 – Джерела небезпек
Джерело

Наслідки

Несправне електроустаткування

- Пошкодження устаткування
- Виникнення пожежі

Легкозаймисті речовини

- Опіки тканин

Таблиця 4.20 –Характеристика вибухонебезпечності та пожежної
небезпеки
Клас

Матеріали присутні в кабінеті

пожежі

А, Е

волокнисті – папір, тверді –

Категорія

Клас зони

вибухо

приміщення

небезпечності

по пожежній

приміщення

безпеці

В

П- ІІа

дерево та електроустаткування
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Використовуться вуглекислотні вогнегасники(ВВК-2), що не псують
оснащення. Вогнегасники можливо встановити у кутку з права від виходу.
Таблиця 4.21 – Заходи по пожежній безпеці
Технологічні

- передбачено вільний доступ до мережних рубильників
і вимикачів; (25%)
- у приміщені та в загальному коридорі, поруч з
кабінетом, знаходиться вуглекислий вогнегасник ВВК2; (50%)
- у приміщенні на стелі встановлено два датчика СПД3.4 радіусом спостереження ~7 м. (15%)
-

своєчасне

проведення

профілактичних

оглядів,

ремонтів устаткування. (10%)
Організаційні

- інструктаж з пожежної безпеки; (20%)
- організація навчань з пожежної охорони. (20%)
- створені схеми евакуації які знаходяться в кабінетах та
на коридорах(60%)

Засоби

- суворе дотримання правил і норм, визначених

індивідуального

чинними нормативними документами. (100%)

захисту
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Рисунок 4.3 План евакуації
Висновки до розділу 4
Після проведеного аналізу санітарно-гігієнічних умов роботи, умов
електробезпеки, пожежної безпеки можемо зробити наступні висновки:
переважна більшість чинників відповідає нормативним вимогам, тобто умови
праці можна назвати задовільними.
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РОЗДІЛ 5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТУ
5.1 Постановка задачі проектування
Темою дипломної роботи є інформаційна технологія аналізу сигналів
електроенцефалограм для діагностики патологій. На базі Інституту фізіології ім.
Богомольця було створено користувацький додаток. Основною задачею є
розробка програмного продукту, що дозволить проводити первинний аналіз
сигналів в автоматизованому режимі. Для науковців основними вимогами є
зручність та простота у використанні. Робоче місце включає у себе базу даних
досліджень. При запуску програми науковець звертається до бази даних, обирає
дані, про які необхідно зібрати інформацію, програма самостійно проводить
аналіз та надає звіт відповідно до заданих параметрів. Також можливо вибирати
проводити

аналіз

з

файлу.

Програмне

забезпечення

призначено

для

використання в середовищі Microsoft Windows Vista/7/8/10. Програмний
інтерфейс написаний в середовищі Java.
Для аналізу в економічній частині дипломної роботи було обрано
програмний додаток аналізу сигналів ЕЕГ.
Оскільки аналогічні користувацькі додатки, що призначені для обробки
сигналів електроенцефалограм не створені для виконання аналізу самостійно,
без

участі

працівника

то

для

аналізу

було

вибраний

метод

ФВА

(функціонально-вартісний аналіз).
Метод був вибраний з огляду на те, що виріб не має аналогів і займає
окрему нішу у вітчизняних розробках програмних додатків аналізу. Виріб являє
собою розроблений користувацький додаток для комп’ютера.
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5.2 Обгрунтування функцій програмного продукту
Виходячи з конкретних цілей, які реалізуються програмним продуктом
виділимо основні функції:
• F1 – Запуск програми
• F2 – Запит до бази даних з результатами дослідження
• F3 – Проведення аналізу
• F4 – Виведення звіту
• F5 – Вихід із програми
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів розв’язання в
залежності від профілю під яким виконано вхід в систему.
F1 – Запуск програми:
а) виведення головного вікна програми, з якого науковець може починати
роботу.
F2 – Запит до бази даних з результатами дослідження:
а) завантаження даних з файлу.
б) завантаження даних безпосередньо з бази даних
F3 – Проведення аналізу:
а) вибір сигналів для яких буде проводитись аналіз;
б) вибір параметрів, за якими буде проводитись аналіз.
F4 – Виведення звіту:
а) вивід результатів аналізу на екран.
б) збереження звіту у файл
F5 - Вихід із програми:
а) вихід із програмного додатку.
По розглянутим варіантам будуємо морфологічну карту (рисунок 5.1).
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Рисунок 5.1 – морфологічна карта
На основі цієї карти побудована позитивно-негативна матриця (табл.1).
Таблиця 5.1 – Позитивно-негативна матриця функцій
Основна Варіант
функція

реалізації
а)

Переваги

Недоліки

Зручне користування

Підключення до
внутрішнього серверу

F1
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Продовження таблиці 5.1
а)

б)

F2

а)

F3

б)
а)

Можливість швидко

Необхідність у

отримувати дані з

своечасному оновленні

лабораторій

БД

Можливіть проводити

Необхідно дотримуватись

аналіз без підключення

відповідного

бази даних

форматування файлу

Зручне користування

Необходність допоміжних

фільтром

алгоритмів

Зручне користування

Необходність допоміжних

фільтром

алгоритмів

Можливість одразу

Додаткова пам'ять

отримати звіт

F4

б)

Можливість переглянути

Необходність допоміжних

звіт після завершення

алгоритмів

роботи програми
а)

F5

Швидкість закриття

Інформація може не
зберегтись

5.3 Обгрунтування системи параметрів
Для характеристики розробленої програми можна використати наступні
параметри:
Х1 - Час завантаження програмного продукту;
Х2 – Час пошуку та виведення даних з відповідного сховища;
Х3 - Обсяг пам'яті, який займає програма на жорсткому диску;
Х4- Обсяг оперативної пам'яті, який необхідний для роботи програми;
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Х5- Час збереження.
Із даних технічної літератури визначаємо припустимі, середні отримані та
досягнуті значення параметрів. Результати наведено в таблицею 7.2.
Таблиця 5.2 - Основні параметри програми.
Найменування

Позначе Гранично Значення параметра

Параметра

ння

припусти

Середнє

Досягаєме

парамет ме

отримане

значення

ра

значення

значення

Х1

700

400

300

Час пошуку інформації, мс

X2

2000

1250

500

Обсяг пам'яті, який займає

Х3

50

40

32

Х4

1024

725

512

Х5

250

200

100

Час завантаження
програмного продукту, мс

програма на жорсткому
диску, Мб
Обсяг оперативної пам'яті,
який необхідний для
роботи програми, Мб
Час збереження , мс

800

2500

700

2000

600
500

1500

400

1000

300
200

500

100

0

0

Рисунок 5.2 - Час завантаження

Рисунок 5.3 - Час пошуку
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програмного продукту

інформації, мс

60

1200

50

1000

40

800

30

600

20

400

10

200

0

0

Рисунок 5.4 - Обсяг пам'яті, який

Рисунок 5.5 - Обсяг оперативної

займає програма на жорсткому диску,

пам'яті, який необхідний для роботи

мб

програми, мб

300
250
200
150
100
50
0

Рисунок 5.6 - Час збереження даних, мс
Таблиця 5.3 - Результат ранжування параметрів.

мс

2

3

4

5

5

5

3

4

3

20

5

25
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вимірювання

1

Квадрат

програмного продукту

експерта

Відхилення, Δ

Час завантаження

по оцінці

Сума рангів, R

Х1

Назва параметра
Одиниці

Параметри

Ранг параметра
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Продовження таблиці 5.3
Х2

Час пошуку та виведення
інформації із картотеки

мс

4

4

4

5

5

22

7

49

1

3

1

1

2

8

-7

49

2

1

2

2

1

8

-7

49

3

2

5

3

4

17

2

4

Обсяг пам'яті, який
Х3 займає програма на

МБ

жорсткому диску
Обсяг оперативної
Х4 пам'яті, який необхідний

МБ

для роботи програми
Х5 Час збереження змін

мс

n

N=5; n=5 S = ∑ ∆2i = 176 .
i =1

Далі визначають коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою :
W=

Так

12 S
N (n 3 − n) W = 12 * 176 = 0.7
5 2 (5 3 − 5)
2

як

розрахункове

значення

коефіцієнта

конкордації

більше

нормативного, то можна використовувати результати опитування експертів для
наступних розрахунків.
Вагомість параметрів визначається методом попарного їх зрівняння,
використовуючи результати оцінок експертів (табл. 7.4).
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Таблиця 5.4 - Попарне порівняння параметрів.
Експерти

Параметр

Підсумкова

Значення
коефіцієнтів

1

2

3

4

5

6

7

Х1 і Х2

>

>

<

<

<

<

>

<

0,5

Х1 і Х3

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х1 і Х4

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х1 і Х5

>

>

<

>

<

>

<

>

1,5

Х2 і Х3

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х2 і Х4

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х2 і Х5

>

>

<

>

>

>

<

>

1,5

Х3 і Х4

<

>

<

<

>

<

<

<

0,5

Х3 і Х5

<

>

<

<

<

<

<

<

0,5

Х4 і Х5

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

Таблиця 5.5 - Розрахунок вагомості параметрів ПП
Параметри Хj

Перший
крок

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

bi

φi

b'i

φ'i

b''i

φ''i

Х1

1

6

0,24

27,5

0,255

121

0.25

Х2

1,5 1

7

0,28

26,5

0,246

148

0.263

Х3

0,5 0,5 1

3

0,12

14

0,13

60.75

0,123

Х4

0,5 0,5 1,5 1

5

0,2

22

0,204

96.25

0,198

Х5

0,5 0,5 1,5 0,5 1

4

0,16

17,5

0,162

76.5

0,166

25

1

107.5 0,997

502.5

1

Хі

0,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5
0,5 0,5
1,5

Всього

Другий крок

Третій крок
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5.4 Дослідження варіантів виконання основних функцій
Для якісної оцінки варіантів технологічних рішень будуємо позитивнонегативну матрицю (див табл. 1), в якій відображаються їх переваги та недоліки,
а також розраховуємо коефіцієнт якості по формулі (12).
n

K яj = ∑ ϕ j Bij
i =1

,

де φі — коефіцієнт вагомості і-го параметра якості в сукупності
прийнятих для розгляду параметрів якості; Вiј - оцінка і-го параметра якості j-го
варіанта виробу в балах; п - кількість параметрів виробу, які прийняті для
оцінки.
Результати розрахунку узагальненого показника рівня якості варіантів
реалізації основних функцій виробу зводяться в табл. 7.6.
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Таблиця 7.6 - Розрахунок показників якості варіантів реалізації основних

F1

F2

А
А
Б

F3

А
Б

F4

А
Б

F5

А

X1

700

6

0.25

Х4

1024

5

0,198

X2

1024

7

0.263

Х4

100

5

0,198

Х2

1024

7

0.263

Х3

250

3

0,123

Х4

2000

5

0,198

Х5

250

4

0,166

Х4

150

5

0,198

Х5

250

4

0,166

X4

1024

5

0,198

Х5

250

4

0,166

Х3

50

3

0,123

Х5

250

4

0,166

X3

50

3

0,123

X5

250

4

0,166

2,5

2,8

2,2

1,6

1,6

1,6

1

1
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параметра

Абсолютне значення

Параметри, які у функції

Варіант реалізації функції

Основна функція

функцій програмного забезпечення
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Варіанти:
1. F1 + F2(А)+F3 + F4(A)+F5
2. F1 + F2(Б)+F3 + F4(A)+F5
3. F1 + F2(А)+F3 + F4(Б)+F5
4. F1 + F2(Б)+F3 + F4(Б)+F5

Складанням абсолютних значень коефіцієнтів рівня якості по варіантах
реалізації основних функцій знайдемо рівень якості варіантів технологічного
виконання.
Кя1=2,5+2,8+1,6+1,6+1 = 9,5
Кя2=2,5+2,2+1,6+1,6+1= 8,9
Кя3=2,5+2,8+1,6+1+1= 8,9
Кя4=2,5+2,2+1,6+1+1= 8,3

Коефіцієнт якості більший при першому варіанті реалізації основних
функцій програмного продукту.

5.5 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
Чотири варіанта включають в себе по 5 завдань. При чому, для кожного
варіанта 4 завдання будуть спільними :
1. Запуск программного забезпечення
2. Вибір параметрів аналізу
3. Вихід
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Для 1 та 5 завдання, виходячи із норм часу для завдань розрахункового
характеру ступеня новизни Г - прив'язка типових проектних рішень без їх зміни;
розробка задач, які мають аналогічні рішення, групи складності алгоритмів, які
реалізують стандартні методи рішень, а також не передбачають використання
складних чисельних і логічних методів. , трудомісткість Тр = 8 людино-днів.
Поправковий коефіцієнт, який враховує вид

використаної інформації для

першого завдання (довідкова інформація): Кпк = 0,4. Поправковий коефіцієнт,
який враховує складність контролю вхідної

та

вихідної

інформації

для

завдань, Кск = 1. Оскільки під час розробки цих завданнь використовуються
стандартні модулі, врахуємо це за допомогою коефіцієнта Кст = 0,7. Коефіцієнти
Км і Кст.п, які враховують відповідно програмування на мові високого рівня та
розробку стандартного програмного забезпечення, для всіх завдань становлять
1: Км = Кст.п = 1.
Отже, загальна

трудомісткість програмування першого та другого

завдання варіанту дорівнює:
То= Тр · Кп · Кск · Кст = 8 · 0,4 · 1 · 1 = 3,2 людино-дня.
Проведемо аналогічні розрахунки для інших завдань.
Для 2 завдання (а) (використовується алгоритм 2 групи складності,
ступінь новизни Б):
Тр = 34 людино-днів; Кп= 1,2; Кст= 1;

То = 34 • 1,2 • 1 = 40,8

Для 2 завдання (б) (використовується алгоритм 2 групи складності,
ступінь новизни В):
Тр = 27 людино-днів; Кп= 1; Кст= 1;

То = 27• 1 • 1 = 27

Для завдання 3(а) (використовується алгоритм другої групи складності,
ступінь новизни А):
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Тр = 36 людино-днів; Кп= 1,08; Кст= 1,26;

То = 36 • 1,08 • 1,26 = 49.

Для завдання 3(б) (використовується алгоритм другої групи складності,
ступінь новизни Б):
Тр = 34 людино-днів; Кп= 1,08; Кст= 1,01;

То = 34 • 1,08 • 1,01 = 37.

Для 4(а) завдання (використовується алгоритм другої групи складності,
ступінь новизни В):
Тр = 27 людино-днів; Кп= 0,81; Кст= 1;

То = 27 • 0,81 • 1 = 21,87.

Для 4(б) завдання (використовується алгоритм другої групи складності,
ступінь новизни б):
Тр = 27 людино-днів; Кп= 1; Кст= 1,08;

То = 27 • 1 • 1,08 = 29,16

Складемо трудомісткість відповідних завдань, щоб отримати їх
трудомісткість:
ТI = (3.2+40.8+49+37+21.87+3.2) = 155.07 людино-годин
ТII = (3.2+27+49+37+21.87+3.2) = 141.27 людино-годин
ТIIІ= (3.2+40.8+49+37+29.16+3.2) = 162.36 людино-годин
ТIV= (3.2+27+49+37+29.16+3.2) = 148.56 людино-годин

Очевидно, що вищу трудомісткість мають варіанти І та IІІ.
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5.5.1 Розрахунок витрат на розробку програмного продукту
В розробці програми приймає участь 1 програміст, оклад яких прийнято
як 12000 гривень.
Годинну заробітню плату визначимо, виходячи із місячних окладів
програмістів, враховуючи тривалість умовного місяця 21,1 день при 5-ти
робочих днів на тиждень.
СЧ =

12000
= 71,05 грн.
21.1 ⋅ 8

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно до формули:
I.

Сзп = 71.05 • 155.07 • 1.2 = 13221.26грн.

II.

Сзп = 71.05•141.27 • 1.2 = 12044.68грн.

III. Сзп = 71.05•162.36 • 1.2 = 13842.81грн.
IV. Сзп = 71.05• 148.56• 1.2 = 12666.22грн.
Клас професійного ризику виробництва – 2. Розмір ЄСВ – 36,77%.
I.

Сот = 13221.26• 0,3677 = 4861.45 грн.

II.

Сот = 12044.68• 0,3677= 4428.58 грн.

III. Сот = 13842.81• 0,3677= 5090 грн.
IV. Сот = 12666.22• 0,3677= 4657.36 грн.
Потім визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).
Оскільки ЕОМ обслуговує один спеціаліст з окладом 12000 грн, з
коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:
Сг = 12•12000• 0,2 = 28800 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
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Сзп = 2400 • (1 + 0,2)=34560 грн.
Відрахування наєдиний соціальний внесок:
Свід = Сзп • 0.3677 = 34560 • 0,3677 = 12707,7 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою (за амортизації 25
% та вартості ЕОМ 15000 грн):
Са = 1,15 • 0,25 • 15000 = 4312,5 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою :
Срем = 1,15 • 15000 • 0,05 = 862,5 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Теф = (365 – 104 – 8 – 16) • 8 • 0.9 = 1706.4 годин
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою :
Сел = 1706,4 • 0,156 • 0,789 • 2 = 420,06 грн.
Накладні витрати:
Снакл = 28880 • 0,67 =19296 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати:
СЕКС = 34560 + 12707.7 + 4312.5 + 862.5 + 420.06 +19296= 72158.76 грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМ-Г = Секс / Теф=72158.76 /1706.4 = 42.28 грн/год.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу в
залежно від обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
І.

См.ч = 42.28 •155.07 = 6553.4 грн.
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ІІ.

См.ч = 42.28 •141.27 = 5972.9 грн.

III. См.ч = 42.28 •162.36 = 6864.58грн.
IV. См.ч = 42.28 •148.56 = 6281.11грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
І.

Снакл = 13221.26 • 0,67 = 8858.07грн.

ІІ.

Снакл = 12044.68• 0,67 = 8069.94грн.

III. Снакл = 13842.81• 0,67 = 9274.81грн.
IV. Снакл = 12666.22• 0,67 = 8486.22грн.
Визначимо вартість розробки програмного продукту за варіантами:
І.

СПП = 13221.26 +4861.45+6553.4+8858.07= 33494.18грн.

ІІ.

СПП = 12044.68+4428.58+5972.9+8069.94 = 30516.1грн.

III. СПП = 13842.81+5090+6864+9274.81= 35071.62грн.
IV. СПП =12666.22+4657.36+6281.11+8486.22 = 32090.91грн.
Вибір кращого варіанта програмного продукту техніко-економічного
рівня.
Коефіцієнт техніко-економічного рівня розраховують за формулою:
КТЕР1 = 9.5/33494.18= 2.8• 10-4;
КТЕР2 = 8.9/30516.1= 2.91• 10-4;
КТЕР3 = 8.9/35071.62= 2.53• 10-4;
КТЕР4 = 8.3/32090.91= 2.58• 10-4;
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У результаті розрахунку критерію ефективності найбільш ефективним є
другий варіант реалізації програми з коефіцієнтом техніко-економічного рівня
КТЕР2= 2.91• 10-4.

Висновки до розділу 5
Для аналізу варіантів реалізації

був обраний метод функціонально-

вартісного аналізу - один із методів евристичного аналізу, мета якого полягає у
виборі

оптимального

варіанта,

що

забезпечує

повноцінне

виконання

досліджуваним об'єктом своїх основних функцій при мінімальних затратах.
Представлено 4 основних функції та розглянуто кілька варіантів
розробки кожної з цих функцій. У результаті проведених розрахунків біло
виявлено, що другий варіант реалізації програмного продукту з коефіцієном
техніко-економічного рівня 2.91• 10-4 кращий у 1.04 р. ніж перший, у 1.15 р. ніж
третій та у 1.12 р. ніж четвертий. Також слід зауважити, що другий варіант
являється найдешевшим (30516.1грн.). Проте даний варіант передбачає
використання даних виключно з файлу, що розташований на компьютері, а не з
бази даних, що значно впливає на комфорт та швидкість опрацювання даних,
також не передбачено збереження результатів аналізу. З точки зору вимог до
функціоналу і належної якості, оптимальним можна вважати варіант 1

з

коефіцієном техніко-економічного рівня 2,8• 10-4 , що складає 96.5% технікоекономічного рівня другого варіанту реалізації програмного продукту.
Підключення

до

бази

даних

надає

можливість

швидко

отримувати

експериментальні дані та опрацьовувати ії, при цьому заощаджувати час та
простір на жорсткому диску, поступившись збереженням інформації.
Аналізуючи отримані результати можна прийти до висновку, що
спрощення методів отримання даних та виведення результатів аналізу надає
перевагу з точки зору витрат на розробку програмного продукту, але відсутність
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можливості отримувати дані з бази даних та зберігати звіти суттєво впливають
на функціонал програми, його надійність, якість, і як наслідок, його
конкурентоспроможність.
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