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ABSTRACT
This explanatory note contains a total of 84 pages, 36 illustrations, 25
tables, 2 appendixes and a total number of 46 processed sources.
The main objective of this project was to develop a method for analyzing of
noisy electrocardiogram diagnostic signs and its program realization. The software
is implemented with the usage of Delphi 5 development environment. The results
of the following work are algorithm for analyzing of ECG diagnostic signs and
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ВСТУП
Електрокардіографія досі залишається найбільш поширеним методом
функціональної діагностики в кардіології. Останніх десятиліття привнесли
революційні перетворення в цю область: в клінічній і амбулаторній практиці
широко використовують цифрові електрокардіографи.
Досвідчені клініцисти часто, як і раніше, надають перевагу візуальній
інтерпретації

електрокардіограми

(ЕКГ),

не

повністю

довіряючи

комп'ютерним алгоритмам. Значною мірою така ситуація обумовлена тим,
що комп'ютерні алгоритми через складність і різноманіття ЕКГ, часто
призводять до помилок ще на стадії вимірювання діагностичних ознак,
зосереджених на інформативних фрагментах ЕКГ.
Слід також зауважити, що область застосування комп'ютерних систем
обробки ЕКГ істотно розширюється і вже не обмежується лише медичними
закладами. Наближення таких засобів до пацієнта, який не має спеціальної
медичної освіти, в тому числі, для самоконтролю в побутових умовах,
висуває ще більші вимоги до ефективності комп'ютерних алгоритмів аналізу
ЕКГ.
Новизна роботи полягає у створенні нового алгоритму апроксимації
електрокардіографічних сигналів. Створений алгоритм базується на методі
найменших квадратів і забезпечує лише незначну похибку при апроксимації.
Робота виконана на замовлення Міжнародного науково-навчального
центру інформаційних технологій і систем Національної Академії наук та
Міністерства освіти і науки України. Робота є перспективною для
використання в комп’ютерних системах обробки ЕКГ.
Мета – розробити метод аналізу діагностичних ознак за зашумленою
електрокардіограмою та його програмно реалізувати.
Об’єкт дослідження – сигнал електрокардіограми (ЕКГ), діагностичні
показники ЕКГ.
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Предмет

дослідження

–

алгоритм

апроксимації

та

виявлення

діагностичних ознак сигналу ЕКГ.
Завдання – розробити алгоритм апроксимації сигналу несиметричною
гаусовою функцією та реалізувати його програмно.
У відповідності до мети роботи були поставлені наступні задачі:
1. Дослідити існуючі методи аналізу діагностичних ознак ЕКГ.
2. Розробити алгоритм апроксимації сигналу несиметричною гаусовою
функцією.
3. Розробити програмний модуль.
4. Протестувати розроблений програмний модуль на модельних сигналах.
5. Оформити рекомендації щодо супроводу програмного продукту.
Перші цифрові електрокардіографи мали всього лише одну, але дуже
важливу функцію реєстрації, відображення та зберігання електрокардіограми
в цифровій формі. Друге покоління забезпечувало вже можливість
автоматичного

розпізнавання

інформативних

фрагментів

сигналу

і

вимірювання традиційних електрокардіографічних ознак серцево-судинних
захворювань. І, нарешті, з'явилися цифрові електрокардіографи, в яких були
вбудовані

алгоритми

підтримки прийняття

рішень лікаря-кардіолога,

засновані на попередньому багаторічному досвіді візуальної інтерпретації.
Існують різні підходи до комп'ютерного аналізу форми інформативних
фрагментів ЕКГ. Найчастіше для такого аналізу використовуються алгоритми
апроксимації сигналу, що спостерігається різними функціями, заданими з
точністю до невідомих параметрів.
В одних роботах [1-4] пропонується апроксимувати елементи ЕКГ
поліноміальними функціями. Інші автори розглядають можливість опису
ЕКГ сплайн функціями [5,6] або за допомогою похідних [7-15]. Деякі автори
використовують цифрові фільтри[16,17], а інші базуються на площах і
дотичних[18].
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На основі інтегрування спрощеної системи диференційних рівнянь,
запропонованих в [19] для опису механізму породження штучної ЕКГ, в
роботі [20] отримана модель ЕКГ у вигляді суми несиметричних гаусових
функцій. Аналогічні моделі розглядалися в ряді інших робіт [21-23].
Як показано в роботі [24] на основі опису ЕКГ сукупністю гаусових
функцій може бути побудований ефективний метод аналізу діагностичних
ознак ЕКГ, що має ряд переваг перед відомими.
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РОЗДІЛ 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І НАПРЯМКІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Опис предметної області
Діагностика серцево-судинної системи людини належить до числа
найважливіших завдань кардіології. Основні причини смертності людей
працездатного віку пов'язана з серцево-судинними захворюваннями. Цим
обумовлена необхідність розробки і вдосконалення засобів моніторингу для
об'єктивного оцінювання і прогнозування стану серцево-судинної системи.
На даний момент електрокардіограма (ЕКГ) є найпоширенішим методом
діагностики роботи серцево-судинної системи людини.
Центральний

елемент

системи

кровообігу

ссавців

-

серце

-

порожнистий м'язовий орган, здатний до ритмічним скороченням, що
забезпечує безперервний рух крові всередині судин. Скорочення серця
супроводжуються

його

електричною

активністю.

Останню,

можна

реєструвати з поверхні тіла людини методом електрокардіографії.
Дамо коротку характеристику інформативним фрагментами циклу ЕКГ.

Рисунок 1.1 – Ідеалізована форма циклу ЕКГ здорової людини
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Кожне биття серця складається з п'яти стандартних зубців, позначених
буквами P ,

Q,

R , S , T . Ці зубці вказують на деполяризацію і

реполяризації фази серцевого м'яза. Крім того, існує п’ять сегментів PR ,
QRS , QT

, ST , T . Ці інтервали показані на рисунку 1.1. Тепер дамо коротку

характеристику ролі цих клінічних ознак:
P хвилі: P хвилі, як правило, є низькоамплітудними ознаками, які

відповідають скороченням правого і лівого передсердь. Їх важко виявити, але
вони є важливими для виявлення різних серцевих аритмій.
QRS

комплекс: Комплекс

QRS відповідає

систолі шлуночків. Хвиля

збудження поширюється по шлуночках в різних напрямках в різні моменти
часу, при цьому на ЕКГ формуються зубці

Q,

R і S ,. Початковий зубець

Q

реєструється під час збудження лівої частини міжшлуночкової перегородки.
Зубець R (найчастіше найбільш виражений зубець ЕКГ), обумовлений
збудженням основної маси міокарда лівого і правого шлуночків. Зубець S
здебільшого обумовлений збудженням основи лівого шлуночка. Це найбільш
значима хвиля ЕКГ через велику м'язову масу шлуночків. Таким чином,
комплекс може бути легко виявлений і часто використовується для
визначення частоти серцевих скорочень.
Зубець T : T хвиля представляє собою реполяризацію шлуночків. Це
фаза відновлення серцевого м'яза. Форма цієї хвилі несе в собі багато
інформації про порушення серцевої діяльності. Тому важливо проаналізувати
його геометричні властивості, такі як симетрія, асиметрія і нахил.
Інтервал PR : Це час, що минув між початком зубця P і початком
наступного

QRS комплексу.

ST сегмент: Це період з кінця шлуночкової деполяризації до початку

шлуночкової реполяризації. Зміна рівню ST -сегменту є маркером серцевих
аномалій.
QT

інтервал:

Являє

собою

час

між

деполяризації і кінцем реполяризації. Інтервал

QT

початком

шлуночкової

обернено пропорційний
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частоті серцевих скорочень: скорочується на більш високій частоті і
подовжується на більш повільній.
Органічні ураження і функціональні порушення серцево-судинної
системи відображаються відповідними змінами параметрів і форми
фрагментів ЕКГ. Тому головною метою морфологічного аналізу ЕКГ є
розпізнавання інформативних фрагментів ЕКГ і визначення амплітудночасових параметрів зубців P ,
сегмента

ST

Q,

R , S , T , інтервалів

PQ , QT

, і зміщення

вниз (депресія) або вгору (елевація) щодо нульової

(ізоелектричної) лінії .
Для комп'ютерної обробки важлива якість сигналу. Активний рух
пацієнта або випробуваного може привести до того, що практично
неможливо визначити

R -зубці навіть візуально. В такому випадку

автоматизована обробка сигналу дасть неправдиві результати. Основною
характеристикою якості сигналу є те, які деталі можливо візуально визначити
в сигналі, що містить шуми. Чим менше можна визначити візуально
положення R зубців, тим досліджуваний сигнал гірше.
Для ЕКГ існує кілька джерел перешкод і шумів:
1) вплив мережевих наведень, 50 (60) Гц шум;
2) рух пацієнта під час зняття ЕКГ;
3) міографічна перешкода;
4) дрейф нульової лінії.
Найбільш істотним з них є мережеві наведення. Це пов'язано з тим, що
приміщення,

де

відбувається

моніторинг

ЕКГ, підпадає

під

вплив

електромагнітних полів, що створюються електромережею. Перешкоди
з'являються в результаті дії двох механізмів: через електричне і магнітне
поля, що діють як окремо, так і разом.
Шуми від руху виникають в основному внаслідок зміни опору на межі
електрод-шкіра. Якщо пара електродів знаходиться в контакті зі шкірою і
один з них починає рухатися, то різниця потенціалів між ними почне
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змінюватися. Для поліпшення контакту застосовують марлеві серветки,
змочені розчином якого-небудь нешкідливого електроліту. При тривалому
моніторингу розчин може висохнути, що призведе до різкого збільшення
опору. Щоб уникнути цього іноді навіть надійніше застосовувати голчасті
електроди. Причиною перешкод може бути і електрична активність тканин
скелетних м'язів, тому при знятті електрокардіограми пацієнт повинен
максимально

розслабитися.

Коливання,

викликані

м'язовими

біопотенціалами, іноді важко відрізнити від справжнього зубця ЕКГ.
Звісно, навіть у здорової людини форма циклу ЕКГ відрізняється від
ідеальної, що ускладнює побудову ефективних алгоритмів обробки ЕКГсигналу. Навіть вирішення, здавалося б, зовсім простого завдання поділу
ЕКГ на окремі цикли вимагає залучення досить складних алгоритмів
виявлення

QRS -комплексів

[25].

Ще більші проблеми викликає завдання морфологічного аналізу ЕКГ
для

визначення

значень

діагностичних

ознак,

зосереджених

на

інформативних фрагментах. Наприклад, завдання визначення тривалості
інтервалів

PQ

і

QT

потребує точного обчислення моментів початку і

закінчення відповідних зубців, які через спотворення циклів реальних ЕКГ
не мають чітких меж [26]. Тому визначення таких моментів на основі
диференціювання сигналу і використання порогових функцій [27] стає
ненадійним вже при порівняно невисокому рівні шуму.
При розшифровці результатів ЕКГ проводять вимірювання тривалості
інтервалів між її складовими. Цей розрахунок необхідний для оцінки частоти
ритму, де форма і величина зубців в різних відведеннях буде показником
характеру ритму, поведінку електричних явищ в серці і (в деякій мірі)
електричної активності окремих ділянок міокарда, тобто, електрокардіограма
показує, як працює наше серце в той або інший період.
Розраховують інтервали ( QT , норма - 390-450 мс), що характеризують
тривалість фази скорочення (систоли) за спеціальною. Якщо цей інтервал
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подовжується, то лікар має право запідозрити ІХС, атеросклероз, міокардит,
ревматизм. А гіперкальціємія, навпаки, призводить до вкорочення інтервалу
QT

.

Відображену

за

допомогою

інтервалів

провідність

імпульсів,

розраховують за допомогою комп'ютерних програм, що значно підвищує
достовірність результатів;
Положення ЕОС починають розраховувати від ізолінії по висоті зубців
(в нормі R завжди вище S ) і якщо S перевищує R , а вісь відхиляється
вправо, то думають про порушення діяльності правого шлуночка, якщо
навпаки - вліво, і при цьому висота S більше R в II і III відведеннях підозрюють гіпертрофію лівого шлуночка;
Вивчають комплекс

QRS ,

який формується при проведенні електричних

імпульсів до м'яза шлуночків і визначає діяльність останніх (норма відсутність патологічного зубця

Q,

ширина комплексу не більше 120 мс). У

разі, якщо даний інтервал зміщується, то говорять про блокадах (повні і
часткові) ніжок пучка Гіса або порушення провідності. Причому неповна
блокада правої ніжки пучка Гіса є електрокардіографічним критерієм
гіпертрофії правого шлуночка, а неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса може вказувати на гіпертрофію лівого;
Описують сегменти ST , які відображають період відновлення вихідного
стану серцевого м'яза після його повної деполяризації (в нормі знаходиться
на ізолінії) і зубець T , що характеризує процес реполяризації обох
шлуночків, який спрямований вгору, асиметричний, його амплітуда нижче
зубця, по тривалості він довший комплексу

QRS .
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1.2 Сучасні

підходи

до

аналізу

діагностичних

ознак

електрокардіограми
Існують різні підходи до комп’ютерного аналізу форми інформативних
фрагментів електрокардіограми. В загальному випадку їх можна поділити на
декілька груп представлених на рис. 1.2.
Далі детальніше розглянемо деякі з наведених алгоритмів.

Рисунок 1.2 – Класифікація методів комп’ютерного аналізу ЕКГ
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Кусково-поліноміальна апроксимація базується на 15 контрольних
точках. Позначаючи ці точки x1 , ..., x15 , ми повинні знайти сплайн S , який
задовольняє наступне рівняння:
S ( i ) ( xk )  f

(i )

( xk ) , ( k  1, ..., 15; i  0, 1, 2)

(1.1)

У цього підходу існують наступні переваги: можливість налаштування
геометричних параметрів кривої для кожної частини окремо та можливість
використовувати захист від помилок для різних ЕКГ ознак (інтервалів,
амплітуд, тощо) [3].
Апроксимація поліноміальними функціями першого та другого порядку
[4]. Така модель дозволяє заміщати реальних сигнал з точністю вище 90%.
Апроксимація сукупністю дзвонових (Гаусових) імпульсів. У роботі [22]
запропоновано використовувати 11 імпульсів, тоді як в роботі [28] лише
п’ять.
Вони гарно апроксимують ряд ЕКГ в межах одного серцевого ритму,
що підтверджує кореляція 0,985 між реальними та апроксимованими даними.
В роботі [28] визначається функціональна залежність рівня ЕКГ від часу для
кожної складової комплексу, а апроксимація - як сума отриманих функцій
(1.2, в разі існування функцій складових на всіх цікавих для нас проміжках
часу) або кусково-задану функцію (1.3).
F



(t )  f P (t )  f QRS (t )  f ST (t )  fT (t ),

(1.2)

f P (t ) , t P1  t  t P2
 f (t ) , t
QRS
QRS1  t  tQRS 2


F





(t )  




де

F



(t )

f ST (t ) , t ST1  t  t ST2
fT (t ) , tT1  t  tT2

(1.3)

0, в інших випадках.

– сумарна функція математичної моделі,

f P (t ) , f QRS (t ), f ST (t ), f T (t )

– функції складових.

Таким чином, апроксимація циклу ЕКГ описується формулою (1.4).
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F



(t ) 

m

 An  e

(x n )2

 2n , x   n
 2n , x   n

(1.4)

,

n0

де m – кількість експонент, що використовуються в апроксимації. Для
кожної експоненти потрібно визначити чотири коефіцієнта – A,  ,  1 ,  2 .
Проблема отримання діагностичної інформації істотно ускладнюється,
коли спостережуваний сигнал спотворений шумами, які далеко не завжди
зводяться лише до адитивної перешкоди.
В роботах [24, 30]

розвивається оригінальний метод відновлення

корисного сигналу z 0 (t ) по фазового портрету спотвореної реалізації

z (t )

і

на прикладі обробки ЕКГ демонструється ефективність цього методу.

Рисунок 1.3 – Характерні зміни форми фазових портретів ЕКГ
Модельні експерименти показали, що традиційні діагностичні ознаки
ЕКГ більш виразно проявляються при відображенні сигналу в фазових
координатах

z (t ) , z (t )

(рис. 2), ніж у часовій області

z (t ) .

При нормальній формі ЕКГ на фазовому портреті відображаються три
петлі, відповідні зубців
патологічному

(широкому

P, T

і

і комплексу

глибокому)

зубці

QRS
Q

(рис. 2, а). При
фазовий
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розгортається (рис. 2, б). Плоский (рис. 2, в), від’ємний (рис. 2, г), надмірно
високий (рис. 2, д) або асиметричний (рис. 2, е) зубець T викликає адекватні
зміни розміру і орієнтації відповідної петлі на фазовому портреті.
Характерний зсув вниз (рис. 2, ж) при депресії або вгору (рис. 2, з) при
елевації сегмента ST зазнає відповідний фрагмент фазового портрету.
Алгоритм деклінації сигналу дозволяє визначати часове положення
характерних точок. Ґрунтується на вейвлет-аналізі і дозволяє знаходити піки
і межі хвиль [29]. В якості материнського вейвлету був обраний
біортогональний вейвлет «bior1.5». Графіки скейлинг-функції і вейвлетфункції даного вейвлета представлені на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 – Графіки скейлінг- і вейвлет-функції вейвлета «BioR 1.5»
Вейвлет є симетричним, має компактний носій, дорівнює першій
похідній від скейлинг-функції і має один нульовий момент. Це робить його
використання дуже зручним при аналізі сигналу ЕКГ.
Використовуючи інформацію про локальні максимуми, мінімуми і
точки перетину з нулем на різних масштабах, алгоритм ідентифікує значущі
точки сигналу. На першому кроці визначається положення
Далі виконується пошук

Q-

QRS -комплексів.

і S -хвиль, потім встановлюються межі

QRS -

комплексу. Використовуються два критерії: пороговий критерій і критерій
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локального мінімуму, який враховує можливе перекриття хвиль. Після
визначення точок, які задають положення початку і кінця

QRS

-комплексу,

його виключають шляхом лінійної інтерполяції сигналу між цими точками.
Це здійснюється з метою придушення впливу

QRS на

суміжні P - і T -хвилі.

Наступні кроки алгоритму - виявлення піків і встановлення меж P - і T хвиль.
Апроксимація сплайн-функціями з використанням методу градієнтного
спуску. Застосування даного алгоритму для попередньої обробки вихідних
даних дозволяє побудувати систему ознак, чутливих до форми об'єкта, яку
зручно застосовувати при вирішенні задач класифікації [6].
Канонічний сплайн - це послідовність поліномів третього порядку,
кожен з яких може бути записаний параметричних рівнянням загального
вигляду (1.5).
x ( k )  a x k 3  bx k 2  c x k  d x ,
y (k )  a y k 3  b y k 2  c y k  d y ,

(1.5)

Криві, що відповідають поліномам, починаються і закінчуються в
керуючих точках, утворюючи плавну однозв’язну криву (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Канонічний сплайн
Алгоритм INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique). Автори стверджують, що закінчення T -зубця можна також
прогнозувати за формулою Карпмана [18].
Tsys  0.3 T 0.36

де

Tsys

- тривалість систоли,
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T

- період серцевого циклу (показники в секундах).

Формула базується на статистичному досвіді, накопиченому в ході
досліджень сигналів серця. Спосіб визначення T -зубців за формулою
Карпмана простий як у використанні, так і для інтеграції в програми.
Одним з ключових особливостей алгоритму є те, що

QRS комплекс

знаходять за допомогою найбільш поширених і відпрацьованих алгоритмів,
наприклад алгоритму Кохлера. Потім обирається інтервал пошуку таким
чином, щоб кінець T хвилі не збігався з іншими хвильовими формами.
Початок і кінець T -хвилі позначені як t1 і t 2 . Загальна тривалість хвилі T
знаходитиметься,
індикатора

A(t ) ,

як

L  t1  t 2 .

Алгоритм

складається

з

обчислення

який досягає максимального значення при t1  t 2 . Цей

індикатор обчислюється через операцію інтегрування в ковзному вікні.
Ширина вікна W повинна бути обрана таким чином, щоб 0  W  L .
Безперервна функція часу t представлена як
A(t ) 

s (t ) .

t

  s( )  s (t ) d

t W

(1.7)

Рисунок 1.6 – Знаходження кінця Т-зубця по алгоритму INRIA
Серед переваг важливо зазначити стійкість до шумів, оскільки
використовується інтегрування.
Тартуський алгоритм використовує дві прямі дотичні до кривої ЕКГ
для визначення кінців T . Одна з дотичних лежить на задньому фронті T зубця, друга з них проведена до кривої. Вона повинна апроксимувати сигнал
в проміжку між закінченням T -зубця і початком P -зубця. Місцем перетину
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цих двох дотичних і є закінченням T зубця. Метод є чутливим до шумів і
допускає неточності у визначенні кінця T .
До останньої групи належать [7-17]:
Алгоритми, засновані на аналізі значень амплітуди і першої
похідної:
Метод Моріє-Махуда [9], заснований на пороговому виявленні піків в
обмеженому вікні, що визначається похідними.
Схема Фраді і Ньюмана [10], схожа на попередній метод, але з
додатковою модифікацією сигналу.
Алгоритм Густафсона [11], заснований на послідовній пороговій
обробці похідних, виявленні частоти серцевих скорочень за допомогою
мобільного телефону.
У трьох вищезазначених алгоритмів [9-11] є стадія диференціювання,
щоб зменшити вплив P і T хвилі по відношенню до R хвилі. Перша
похідна застосовується після цього, щоб підкреслити нахил

QRS

комплексу.

Порогова амплітуда обчислюється як частка виміряного сигналу ЕКГ
X th   max X  n

(1.8)

де  це відсоток ЕКГ сигналу, який повинен бути видалений і 0    1 .
Також повинні бути використані різні порогові значення амплітуди.
Моріє-Махуда

і

ін.

[9]

розробили

QRS

детектор

використовуючи

X th  0.3 max X  n , що означає, що X th значення нижче 30% від максимальної

амплітуди позитивного сигналу вирізані з сигналу, в той час як Фраді і
Ньюман [10] використовували X th  0.4 max X  n .
Варто зазначити, що оброблені сегменти мають однакову фіксовану
довжину. Величина  корегується один раз перед початком аналізу сигналу
ЕКГ. Поріг залишається фіксованим протягом всього аналізу ЕКГ-сигналу.
Проте дослідники ввели кілька відмінностей, не підкреслюючи причини їх
вибору.

Довжина

опрацьованого

сегмента

ЕКГ

визначається

експериментально.
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Ці алгоритми мають високу точність, так як вони обробляють дрібні
сегменти. Очікується, що продуктивність зазначених алгоритмів на довшій
кривій ЕКГ буде поганою, якщо довгі сигнали ЕКГ не розділити на більш
дрібні сегменти. В цьому випадку, продуктивність, швидше за все,
покращиться, однак існує можливість втрати ударів на початку і в кінці
кожного обробленого ЕКГ-сегменту.
Клас алгоритмів заснованих на аналізі значень амплітуди і першої
похідної простий і, як правило, містить поріг і рівняння вилучення ознак
першої похідної. Складність в основному залежить від порогу, який
використовується і сегментації при застосуванні.
Алгоритми, що використовують лише першу похідну:
Алгоритм Менрада [12], який здійснює локалізацію

QRS -комплексу

в

ході порогової обробки похідною за часом в межах певних вікон.
Метод Холдінгера [13], схожий з методом Менрада, але використовує
кілька послідовних похідних.
В цьому класі алгоритмів, диференціювання першого порядку зазвичай
використовується в якості фільтра високих частот, з метою підвищення
базової лінії блукання і усунення будь-якого небажаного шуму високої
частоти, зміни фази ЕКГ сигналів, а також для створення нульових переходів
в місцях R - піків. Алгоритм [12] обчислює першу похідну від виміряного
сигналу ЕКГ по:
Y  n  2 X  n  2  X  n  1  X  n  1  X  n  2.

(1.9)

На противагу цьому, Холдінгер [13] використовував підхід центральних
кінцевих різниць:
Y  n   X  n  1  X  n  1.

(1.10)

Перша похідна не видаляє високочастотний шум, проте, допомагає
зменшити рух артефактів і дрейф нульової лінії. Клас алгоритмів першої
похідної простий і містить лише одне рівняння для функції екстракції.
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Складність цього класу зростає при застосуванні сегментація. Порядок
залежить від кількості оброблених сегменти для кожного запису.
Алгоритми, засновані на першій і другій похідних:
Метод Бальда [14], який використовує порогову схему для першої і
другої похідних в рамках вікна.
Алгоритм Альстрома і Томпкінса [15], крім відповідної порогової
схеми включає додаткове згладжування сигналу.
Слід зазначити, що, ці алгоритми обчислюють перші і другі похідні
виміряного ЕКГ сигналу незалежно один від одного. Лінійна комбінація
величин цих похідних потім використовується, щоб підкреслити площу

QRS

комплексу по відношенню до іншої ознаки ЕКГ. В основоположному
документі, Балда і ін. [14] розрахували перші і другі похідні виміряних
сигналів ЕКГ відповідно до:
Y0  n   X  n  1  X  n  1 ,
Y1  n  X  n  2  2 X  n   X  n  2 .

(1.11)

Потім вони сформували лінійну комбінацію обох похідних, наступним
чином:
Y2  n  1.3Y0  n  1.1Y1  n.

(1.12)

Альстром і Томпкінс [15] розрахували першу похідну ЕКГ, як (1.11) і
потім згладили її:
Y1  n 

1
 Y0  n  1  2Y0  n  Y0  n  1 .
4

(1.13)

Друга похідна потім розраховується наступним чином:
Y2  n  X  n  2  2 X  n  X  n  2 .

(1.14)

І, нарешті:
Y3  n  Y1  n  Y2  n.

(1.15)

Для всіх цих алгоритмів, пороговий критерій для виявлення

QRS

був

застосований до лінійної комбінації похідних. Таким чином оброблені
сегменти

мають

рівну

і

фіксовану

довжину.

Параметри,

які

використовуються, фіксовані. Вибір першого і другої похідної рівняння
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визначений експериментально. Крім того, автори не виправдовують
поєднання першої і другої похідних.
Як уже згадувалося вище, дослідники ввели різні диференціатори без
зазначення причину свого вибору. Класи алгоритмів першої і другої похідної
прості і містять тільки до чотирьох рівняння для вилучення ознак.
Складність цього класу залежить від числа рівнянь, що використовуються і
сегментації, в разі його застосування.
Алгоритми, засновані на цифрових фільтрах:
Метод Енглеза і Целенберга [16], в якому сигнал пропускають через
фільтр низьких частот для визначення областей перетину різних порогових
функцій.
Метод Окада [17], який використовує для згладжування три різних
фільтра: змінного середнього, низьких частот і піднесення до квадрату з
наступним накладенням порогової функції.
Алгоритми, що використовують більш складні цифрові фільтри
включають метод Енглеза і Целенберга [16], який спочатку пропускає сигнал
ЕКГ через диференціатор:
Y0  n   X  n  X  n  4.

(1.16)

Цей сигнал потім пропускають через цифровий фільтр нижніх частот:
Y1  n   Y0  n  4Y0  n  1  6Y0  n  2  4Y0  n  3  Y0  n  4 .

Алгоритм на цифрових фільтрах, що відрізняється,

(1.17)

був введений

Окада [17], який першим почав згладжувати за допомогою трьохточкового
змінного середнього фільтра:
Y1  n 

1
 X  n  1  2 X  n  X  n  1 .
4

(1.18)

Вихідний сигнал цього фільтра потім пропускали через низькопрохідний фільтр:
Y1  n 

n m
1
 Y0  k .
2m  1 k  n  m
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Банки фільтрів значно поліпшити співвідношення сигнал/шум для
Гауссового шуму у порівнянні з методами усереднення

на середньому

значенні і медіані.
Довжина фільтра, кількість піддіапазонів, ширина перехідної смуги і
ослаблення стоп-діапазону мають фіксовані значення.
Вхідна зашумлена ЕКГ розкладається фільтрами на вісім рівномірних
частот піддіапазону. Піддіапазон сигналу

(0-12.5 Гц) не модифіковано.

Піддіапазон сигналу (12.5-25 Гц) послаблюється в період після комплексу
QRS .

Будь-які

високочастотні

компоненти

поза

QRS -комплексом

розглядаються як шум. Таким чином, в решті шести піддіапазонах (25-100
Гц) сигнал обнуляється в періоди за межами комплексу

QRS .

Складність роботи банку фільтрів залежить від чотирьох параметрів:
довжини фільтра, номеру підзони, ширини перехідної смуги і стоп-смуги
затухання. Основна складність полягає у виборі оптимальних фільтрів і їх
найкращому поєднанні для підкреслення

QRS -комплексів.

Висновки до розділу 1
У даному розділі розглядалися актуальність обраної теми, огляд та
аналіз

схожих

сучасних

підходів

до

аналізу

діагностичних

ознак

електрокардіограми. З вищезазначеного можна зробити висновок, що кожен з
алгоритмів має свої переваги та недоліки. Основним недоліком більшості
подібних алгоритмів є чутливість до шумів.
У дипломній роботі програмно реалізовано розроблений алгоритм
апроксимації, який дозволяє знаходити діагностичні ознаки зашумленого
сигналу з мінімально-можливою похибкою.
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РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1 Визначення вимог і завдань
Аналіз функціональних можливостей представлених рішень дозволяє
сформувати типовий функціонал, який повинна підтримувати така програма:
1)

Апроксимація «зашумлених» даних;

2)

Графічна ілюстрація «зашумленого» та «чистого» сигналів;

3)

Текстовий вивід основних діагностичних ознак ЕКГ;

4)

Збереження «чистого» сигналу.

Цільова аудиторія – лікарі при аналізі зроблених електрокардіограм,
пацієнти при використанні ЕКГ апаратів в домашніх умовах.
2.2 Вхідні та вихідні дані
Для виконання описаних функціональних вимог програма має
отримати сигнал ЕКГ або введені користувачем значення параметрів.
До вихідних даних відноситься:
 Апроксимований сигнал
 Діагностичні ознаки
 Графіки з зображеннями вхідного та вихідного сигналів
2.3 Вибір технології проектування та засобів розробки
Перш за все потрібно визначитися із надійною системою розробки
програмного забезпечення. Серед них найпопулярнішими є наступні:
Java (вимовляється Джава;
орієнтована мова

інколи — Ява)

програмування,

випущена

—

об'єктнокомпанією Sun

Microsystems у 1995 році як основний компонент платформи Java.
Мова значно запозичила синтаксис із C і C++. Зокрема, взято за основу
об'єктну модель С++, проте її модифіковано. Усунуто можливість появи
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деяких конфліктних ситуацій, що могли виникнути через помилки
програміста та полегшено сам процес розробки об'єктно-орієнтованих
програм. Ряд дій, які в С/C++ повинні здійснювати програмісти, доручено
віртуальній машині. Передусім Java розроблялась як платформо-незалежна
мова, тому вона має менше низькорівневих можливостей для роботи з
апаратним забезпеченням. За необхідності таких дій java дозволяє викликати
підпрограми, написані іншими мовами програмування.
C++ (Сі-плюс-плюс) — мова
підтримкою

програмування високого рівня

декількох парадигм

з

програмування: об'єктно-

орієнтованої, узагальненої та процедурної. Базується на мові С.
У 1990-х роках С++ стала однією з найуживаніших мов програмування
загального

призначення.

Мову

використовують

для

системного

програмування, розробки програмного забезпечення, написання драйверів,
потужних серверних та клієнтських програм, а також для розробки
розважальних програм таких як відеоігри. С++ суттєво вплинула на інші,
популярні сьогодні, мови програмування: С# та Java.
C

(англ.

C)

—

універсальна, процедурна, імперативна мова

програмування загального призначення, розроблена у 1972 році з метою
написання нею операційної системи UNIX.
Хоча С і було розроблено для написання системного програмного
забезпечення,

наразі

вона

досить

часто

використовується

для

написання прикладного програмного забезпечення.
Delphi (Делфі) - імперативна, структурована, об'єктно-орієнтована
мова програмування з суворою статичної типізацією змінних. Основна
область використання - написання прикладного програмного забезпечення.
Спочатку носила назву Object Pascal та історично походить від
однойменного діалекту мови, розробленої в фірмі Apple в 1986 році. Однак в
даний час термін Object Pascal найчастіше вживається в значенні мови
середовища програмування Delphi.
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Розглянувши всі переваги та недоліки сучасних середовищ розробки та
врахувавши побажання замовника було вирішено обрати Delphi.
Delphi - це комбінація кількох найважливіших технологій:
 Високопродуктивний компілятор в машинний код
 Об'єктно-орієнтована модель компонент
 Візуальна (а, отже, і швидкісна) побудова додатків з програмних
прототипів
 Масштабування засобів для побудови баз даних
2.4 Проектування
2.4.1 Модель життєвого циклу
Модель життєвого циклу - структура, що складається із процесів, робіт
та задач, які включають в себе розробку, експлуатацію і супровід
програмного продукту; охоплює життя системи від визначення вимог до неї
до припинення її використання.
Каскадна (або послідовна) модель. Передбачає строго послідовне в часі
і однократне виконання всіх фаз проекту з детальним попереднім
плануванням і визначеними вимогами.
Основною особливістю цієї моделі є розбиття всієї розробки на етапи.
Перехід від одного етапу до іншого відбувається лише при умові повного
завершення робіт на попередньому етапі. Кожен етап завершується випуском
документації, достатньої для того, щоб обробка могла бути продовжена
іншою командою розробників.
Спіральна модель. На відміну від каскадної, передбачає ітераційний
процес розробки інформаційної системи. Кожна ітерація є завершеним
циклом розробки кінцевого продукту. На кожному витку (ітерації) спіралі
створюється фрагмент або версія програмного продукту, уточнюється
кінцева ціль і характеристики проекту, визначається його якість, плануються
роботи для наступного витка.
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Поміж існуючих моделей ЖЦ (каскадна, гнучка, спіральна та
еволюційна) було обрано каскадну модель. Оскільки це поетапне виконання
визначених дій. Також в цій моделі значна увага приділяється інженерії
вимог та власне проектуванню, що застраховує від вагомих помилок.
2.4.2 Побудова ієрархічної структури та розрахунок нев’язки
Побудовану ієрархічну структуру зображено на рис. 2.2.
Розрахуємо нев’язку за допомогою MATLAB (рис. 2.1)

Рисунок 2.1 – Розрахунок нев’язки

Рисунок 2.2 – Ієрархічна структура ПП
Як можна побачити, ми отримали дуже малу нев’язку, яка прагне о
нуля. Це свідчить про добре сплановану систему, яку доцільно розробляти.
2.4.3 Контекстна діаграма IDEF0
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Нотація IDEF0 - для документування процесів виробництва і
відображення інформації про використання ресурсів на кожному з етапів
проектування систем. Функціональне моделювання.
Таблиця 2.1 – Використані ГОСТи
Позначення
Найменування
Стандарти ISO/IEC в області розробки і документування програмних засобів
ГОСТ Р ІСО/МЕК
Інформаційна технологія. Процеси життєвого циклу програмних
12207-02
ГОСТ Р ІСО/МЕК

засобів
Інформаційна технологія. Оцінка програмної продукції.

9126-93
ГОСТ Р ІСО/МЕК

Характеристики якості і керівництва щодо їх застосування
Інформаційна технологія. Пакети програм. Вимоги до якості і

12119-94
тестування
Комплекс нормативних документів на автоматизовані системи
ГОСТ 34.601-90
Автоматизовані системи. Стадії створення
ГОСТ 34.602-89
Технічне завдання на створення автоматизованої системи
Комплекс стандартів Єдиної системи програмної документації (ЄСПД)
ГОСТ 19.201-78
Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення
ГОСТ 19.701-90
Схеми алгоритмів програм, даних і систем. Умовні позначення і
(ІСО/МЕК 5807-85)

правила виконання

На рис. 2.3 зображена контекстна діаграма IDEF0, що відображає
використання всіх ресурсів в проекті. Діяльністю виступає власне створення
програмного продукту (ПП). Управлінням виступають наступні ГОСТи:
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Рисунок 2.3 – Контекстна діаграма IDEF0
На вхід подаються вимоги до ПП та його дизайн. Ресурсами
виступають макет, сценарії, відомості про аналогічні системи, замовник.
Виходом є власне ПП.
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2.4.4 Діаграма декомпозиції IDEF0
Діаграма першого рівня декомпозиції A0, а також всі наступні діаграми
декомпозиції, надають інтерфейсі обмеження (контекст) для дочірніх
діаграм.
Було вирішено розбити створення програмного продукту на наступні
складові: аналіз, проектування, реалізація та тестування, що зображено на
рис.2.4.

Рисунок 2.4 – Діаграма декомпозиції IDEF0
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На рис.2.5 зображена декомпозиція пункту Аналіз, що дозволяє більш
детально розглянути його структуру.

Рисунок 2.5 – Діаграма декомпозиції IDEF0 (аналіз)
Не важко помітити, що аналізу вимог та аналізу використаних джерел
відводиться важливе місце. Після них потрібно визначити переваги системи
в порівнянні з вже існуючими.
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2.4.5 Методологія DFD
Найважливішим способом опису процесу є діаграми потоків даних
(інформації) DFD (Data Flow Diagram). На рис.2.6 зображено декомпозицію
пункту «Аналіз вимог». Зовнішнім посиланням тут виступає замовник,
котрий надає свої потреби. Сховищем даних є репозиторій ГОСТів.

Рисунок 2.6 – Діаграма DFD (аналіз вимог)
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На рис.2.7 зображено декомпозицію пункту «Аналіз аналогічних
систем».

Рисунок 2.7 – Діаграма DFD (аналіз аналогічних систем)
2.4.6 Діаграма варіантів
Діаграми варіантів використання (usecase diagrams) використовуються
для відображення сценаріїв використання системи (usecases) та користувачів
системи (actors), які використовують її функції.
Актором виступає користувач. Сценарії наступні: вибір сигналу, що
включає завантаження сигналу або введення модельних коефіцієнтів для
його генерації; Запуск розрахунку, що включає розрахунок коефіцієнтів і, як
наслідок, побудову графіків; збереження сигналу.
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Рисунок 2.8 – Use-case діаграма
2.4.7 Діаграми взаємодії
Опис головного успішного сценарію даного варіанта використання у
короткій формі: Користувач має на екрані форму введення коефіцієнтів чи
завантаження сигналу, після його дій алгоритм опрацьовує вхідний сигнал,
розраховує коефіцієнти, виводить їх на екран та будує зображення графіків.
На рис.2.9 наведено діаграму послідовності, створену в середовищі
Rational Rose для даного прикладу. У верхній частині діаграми наведено
перелік об’єктів (логічні сутності), які взаємодіють між собою у процесі
виконання сценарію. Часова шкала на даній діаграмі направлена згори
донизу, крім того повідомлення пронумеровані відповідно до черги їх
пересилання між об’єктами. Нижче наведено короткий опис подій, що
відбуваються при виконанні даного варіанта використання.
При запуску інтерфейсу (1) користувач (2) вибирає тип сигналу (3),
інтерфейс передає програмі запит на сигнал (4), алгоритм розраховує
коефіцієнти (5) та передає їх інтерфейсу (6), інтерфейс відображає
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коефіцієнти (7), зображує графіки (8) та передає управління користувачеві
(9).

Рисунок 2.9 – Діаграма послідовності ПП
При запуску інтерфейсу (1) користувач (2) вибирає модельний сигнал
(3), після чого (4) вводить коефіцієнти (5), їх зчитує програма (6), будує
сигнал (7) та передає управління користувачеві через інтерфейс (8,9).

Рисунок 2.10 – Діаграма послідовності «Вибір модельного сигналу»
При запуску розрахунку (1) запускається алгоритм (2), котрий
розраховує коефіцієнти (3) та будує по ним сигнал (4), потім на інтерфейсі
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(5) виводяться коефіцієнти (6), зображення вхідного (7) та вихідного (8)
сигналу, управління передається користувачу (9).

Рисунок 2.11 – Діаграма послідовності «Запуск розрахунку»
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2.4.8

Діаграма класів

Діаграми класів (Class diagrams) – головний тип діаграм UML, які
відображають логічну структуру програмної системи та суттєво впливають
на процес генерації програмного коду. Основними елементами діаграми
класів у Rational Rose є безпосередньо класи (classes) та відношення між
ними (relations).
Було виділено наступні класи: ПП, Алгоритми, Користувач, Вхідний
сигнал, Вихідний сигнал та коефіцієнти. Їхні методи, атрибути та
відношення між ними наведені на рис. 2.12.

Рисунок 2.12 – Діаграма класів
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2.4.9 Діаграми станів
Діаграми станів та переходів (statechart diagrams) разом із діаграмами
діяльності та взаємодії, відображають певний сценарій, що виконується у
процесі функціонування системи в цілому, або певної її частини. Діаграма
станів відображає скінчений автомат у вигляді графу, вершинами якого є
стани об’єкта, поведінка якого моделюється, а переходами – події, які
переводять об’єкт, який розглядається, з одного стану в інший.

Рисунок 2.13 – Діаграма станів «Запуск алгоритму розрахунку»

ЛД21.2112.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

54

2.4.10 Діаграми діяльності
Діаграми діяльності (activity diagrams) відображають послідовність дій,
що виконується в процесі реалізації певного варіанта використання або
функціонування системи в цілому.

Рисунок 2.14 – Діаграма діяльності ПП
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2.4.11 Алгоритм роботи

Рисунок 2.15 – Блок-схема

Висновки до розділу 2
В ході проектування ПП була створена ієрархічна структура та
розрахована нев’язка, яка свідчить про добре сплановану систему ПП, яку
буде доцільно розробляти. Створені блок-схеми основного алгоритму ПП та
які буде необхідно реалізувати на етапі кодування.
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФОРМИ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКГ
В основі запропонованого методу морфологічного аналізу покладена
модель опису циклу ЕКГ сумою несиметричних гаусових функцій [24]


(t   i ) 2 

 (t )   Ai exp  
2 ,
i
 2[ i (t )] 

(3.1)

в якій параметри Ai і  i визначають значення амплітуд і моментів часу, коли
i -й інформативний фрагмент i  {P, Q, R, S , ST , T } приймає максимальне

значення при Ai  0 або мінімальне значення при Ai  0 , а функція  i (t ) , що
визначається виразом

  i(1)  t  i ,

 i (t )  

(3.2)

  i(2)  t  i ,

дає можливість описати несиметричні фрагменти при  i(1)   i( 2) , наприклад,
несиметричний зубець T при  T(1)   T(2) .
Для опису реалістичних циклів ЕКГ накладемо додаткові обмеження
(1)
( 2)
0  t P(1)  t P( 2)  tQ(1)  tQ( 2)  t R(1)  t R( 2)  t S(1)  t S( 2)  t ST
 t ST
 tT(1)  tT( 2)  t 0 ,

де

ti(1)

(3.3)

і ti( 2) – моменти початку і закінчення кожного i -го фрагмента,

t 0 – загальна тривалість циклу (мс), пов'язана з частотою FH серцевих

скорочень (уд/хв) відношенням
t0 

60  1000
.
FH

(3.4)

Оскільки функція Гауса головним чином зосереджена на 3-х сігмовому
інтервалі правомірно вважати, що моменти початку ti(1) і закінчення ti( 2)
кожного i -го фрагмента,

i  {P, Q, R, S , ST , T } ,

пов'язані з параметрами  i(1) ,

 i( 2) і  i наступним чином:
ti(1)   i  3 i(1) ,
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ti( 2)   i  3 i( 2) .

(3.6)

У цифрових електрокардіографах кожен цикл ЕКГ являє собою
послідовність

дискретних

значень

сигналу

спостерігаються в моменти часу t k  k ,

z1 ,

z2 ,

k 1, 2,... K

zK ,

…,

що

де  – крок

,

квантування за часом.
Для

визначення

оптимальних

AP , bP(1) , bP( 2) ,  P , ..., AT , bT(1) , bT( 2) , T

критерієм

мінімуму

суми

значень

параметрів

, що фігурують в (3.1), скористаємося
квадратів

відхилень

функції

 ()

від

спостережуваних дискретних значень z k :


K

Cr   
k 1 

Оптимальні

(k  i ) 2 





2
i ( k )] 



 Ai exp  2[
i

2



значення

  zk 

 min , i  {P, Q, R, S , ST , T } . (3.7)
AP , bP(1) , bP( 2) ,  P , ..., AT , bT(1) , bT( 2) , T

параметрів

дозволяють визначити основні діагностичні ознаки ЕКГ. Наприклад,
інтервали

PQ ,

QT

, тривалості Q , QRS зубця

Q

і комплексу

QRS

відповідно до (3.5), (3.6) легко можуть бути обчислені за формулами


(3.8)



(3.9)

PQ  tQ(1)  t P(1)  Q   P  3( (p1)   Q(1) ) ,
QT  tT( 2)  tQ(1)  T   Q  3( Q(1)   T( 2) ) ,


Q  tQ( 2)  tQ(1)  3( Q(1)   Q( 2) ) ,


QRS  t S( 2)  tQ(1)   S   Q  3( Q(1)   S( 2) ) .

(3.10)
(3.11)

Інші традиційні ознаки ЕКГ такі як глибина зубця, зміщення сегмента
ST і амплітуда зубця T безпосередньо визначають параметри AQ , AST , AT

відповідно. Показник  T симетрії зубця T , який, згідно з [30], несе
інформацію про початкові ознаках ішемії міокарда, визначає співвідношення
T 

 T( 2)
 T(1)

.
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Оскільки відповідно до (3.5) і (3.6) протяжність кожної i -ї гаусової
функції обмежена, будемо шукати оптимальні значення параметрів Ai , i ,
bT(1) , bT( 2 )

для кожного окремого фрагмента.

Для спрощення завдання будемо спочатку вважати, що такий фрагмент
можна описати симетричною гаусом функцією
 (k   ) 2 
 (k )  A exp  
 ,
2 2 


k 1, 2,... K

(3.13)

з трьома невідомими параметрами A ,  ,  .
Оскільки функція (3.13) нелінійна по параметрам  ,  , то класичний
метод найменших квадратів (МНК) не дозволяє аналітично вирішити цю
задачу. Тому в ряді публікацій, зокрема в [31], для визначення оптимальних
значень параметрів запропоновано використовувати пошукові процедури.
Для скорочення часу обробки сигналу спробуємо хоч частково
отримати розв’язання цього завдання аналітичним методом [43]. Для цього
запишемо (3.13) в еквівалентній формі запису

1
2
2 
2
 (k ) = exp  
k

k


2
2 2
2 2 
 2

.

(3.14)

,

(3.15)

Вводячи позначення
B

1
2 2

,

,

функцію (3.14) можна представити так



 ( k ) = Αexp  Bk 2  Ck  D

.

(3.16)

це випадок нелінійного МНК. Прологарифмуємо (3.16)
(3.17)
Складемо різницю S
n

S   [ (t i )  i ] 2

(3.18)

i 1

Для того, щоб перейти до лінійного МНК будемо апроксимувати не
значення z k функцією  (k ) , а значення ln z k функцією

ln  ( k ) .

Іншими

словами, модифікуємо критерій оптимальності наступним чином [45]
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n

S   [ln  Bt 2  Ct  D  ln  i ]2
i 1

де

n

2
2
=  [a2 t  a1t  a0  ln  i ] (3.19)
i 1

= B =,
a1 = C = ,

= D + = +.
Обчислюючи похідні і прирівнюючи їх до нуля
n
S
 2 [a 2 t 2  a1t  a0  ln  i ]2  0,
a 2
i 1
n
S
 2 [a 2 t 2  a1t  a0  ln  i ]2  0,
a1
i 1
n
S
 2 [ a 2 t 2  a1t  a0  ln  i ]2  0,
a0
i 1

(3.20)

отримаємо систему рівнянь


n

n

n

2
 na0  a1  ti  a2  ti   ln  i ,



i 1

i 1

n

n

i 1



n

n



i 1
n

i 1
n

i 1
n

i 1
n

i 1

i 1

i 1

i 1

2
3
 a0  ti  a1  ti  a2  ti   ti ln  i ,



(3.21)

2
3
4
2
 a0  ti  a1  ti  a2  ti   ti ln  i .



З останньої системи рівнянь за методом Гауса необхідно знайти
коефіцієнти a 0, a 1, a 2, Для цього необхідно обчислити головний визначник
матриці (3.21)



n



n

 ti

n

i 1
n

i 1
n

i 1
n

n



i 1
n



 ti2 


 ti  ti2  ti3  ,








i 1

t i2


i 1

ti3

i 1
n


i 1



(3.22)


t i4 


і для знаходження коренів знайти ще три визначника
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n



i 1
n

n

  ln  i


n



i 1
n



 ti2 

i 1
n



 ti ln  i  ti2  ti3  ,

0  


i 1
n









 ti



ti3

i 1
n

 ln i




ti4 


2

 ti 

i 1
n

n



i 1

i 1
n

n

n




t i2 ln  i

i 1



i 1
n



i 1
n



 ti  ti ln  i  ti3  ,

1  


i 1
n







i 1



ti2

n




i 1
n



i 1
n



t i2 ln  i

i 1
n

n

i 1
n

i 1
n




ti4 

n

 ti
i 1
n

i 1

(3.23)




 ln  i



i 1
n



 ti  ti2  ti ln  i  .

2  






i 1

ti2


i 1

i 1
n



ti3

i 1




ti2 ln  i 


Далі знаходимо корені отриманої системи формулами
aj =

j

,



j  0,1,2 .

(3.24)

де









K

  K






 0  
i 1







i 1


k i2 

i 1

k i4



 

K




i 1

2


k i3 

  2 k k 2 k 3  
 i i  i 


 

K

K

K

i 1

i 1

i 1

K

d0 

k i4

K

 d1 

k i3

K




k i2 d 2 



 

K


k i3 



K


i 1

2


k i2 


 






i 1



2 K

K

 k i   k i4 ,
i 1

2

K
K
K


3

d

k
d
k


 t i4 d1  ,
0  i  2 i
i 1
i 1
i 1 
i 1
i 1
 i 1
  i 1 
 ,
K
K
K
K
K
K
K
K






1  k  d1  k i4  d 2  k i3    k i  d 2  k i2   k i4 d 0    k i2  d 0  k i3   k i2 d1  ,
i 1
i 1
i 1
 i 1
 i 1  i 1
 i 1  i 1

2
K
K
K
K

 K  K
  K 
2  k  d 2  k i2  d1  k i3    k i  d1  k i2   k i3 d 0   k i d 2     k i2  d 0 ,
 i 1
i 1
 i 1  i 1
i 1
i 1
  i 1 
K



K

 
k i2

(3.25)

а
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K



i 1
K

 d 0   ln z k ,


 d1   ki ln z k ,


(3.26)

i 1
K



2
 d 2   ki ln z k .



i 1

В результаті маємо оцінки
σˆ 

1
,
2B

μˆ 

C
2B

(3.27)

Оскільки критерій S тепер уже нелінійно залежить від Α , будемо
шукати

наближену

оцінку

Â ,

безпосередньо

використовуючи

спостережувані значення:
ˆ
A

k0 
1
 zk
2  1 k k0 

(3.28)

в  - околі точки
k 0  arg max z k
1 k  K

.

Експерименти показали, що для надійної оцінки A досить в (3.18)
покласти   3 .
Решту ж параметрів, які фігурують в (3.17), тепер вже можна
визначити, безпосередньо використовуючи лінійний МНК. Оскільки за
визначенням ln z k

існує тільки для невід'ємних значень

z k , то для

задоволення цього обмеження при A  0 початковий інтервал індексів
I  [1, K ]

I 0  [k l , k r ]  I

пропонується звузити до інтервалу

на основі

наступного досить простої процедури:
kl  k r  arg max z k ;


1 k  K




while z k  0 do


(3.29)


Begin
kl : kl  1;




k r : k r  1
End ;
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Тепер уже можна вирішити систему нормальних рівнянь, отриманих з
(2.27) на основі лінійного МНК, і знайти оптимальні значення

B, C ,

а отже і

оцінки, що нас цікавлять
σˆ 

Розглянемо

тепер

1
,
2B

можливість

μˆ 

C
.
2B

аналітичного

(3.30)
вирішення

задачі

відновлення несиметричної гаусової функції по спостережуваних значеннях
z k , тобто функції виду
 (k   ) 2 
 (k )  A exp  
2  ,
 2 (k ) 

(3.31)

де

  (1)  k   ,


 (k )  

(3.32)

( 2)

   k  ,

причому
(3.33)

 (1)   ( 2 )

Математичне обґрунтування такої можливості випливає з теореми,
доведеною в роботі [20].
Теорема. Незважаючи на те, що при виконанні умови (3.33) функція
(3.32), фігуруюча в (3.31) не є безперервною, функція  (k ) і її похідна  (k )
неперервні в усіх точках області визначення, в тому числі, в точках

k

розриву функції  (k ) .
Відмінна особливість апроксимації даних несиметричною гаусовою
функцією (3.31) полягає в тому, що для визначення параметра



(1)

на основі

МНК використовуються значення z k   kl ,k0  , а для визначення

 ( 2)

–

значення z k   k 0 , k r  .
При апроксимації реальних циклів ЕКГ потрібно оцінити параметри
декількох гаусових функцій. Зрозуміло, що для такої оцінки можна

ЛД21.2112.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

54

незалежно (автономно) апроксимувати кожен з фрагментів, переходячи до
i  1 фрагменту після апроксимації i -го, i {P, Q, R, S , ST , T } .

Однак слід врахувати, що при апроксимації зубців

Q,

R , S , на які,

згідно (3), накладені обмеження
( 2)
tQ
 t R(1)

інтервали

QR   R   Q

і

t R( 2)  t S(1) ,

(3.34)

і RS   S   R в силу (3.5), (3.6), можуть бути менші

інтервалів i  ti( 2)  ti(1) ,

i   Q, R, S 

на яких зосереджені зубці

Q,

R, S.

Здавалося б, для більш точного відновлення функції (3.1) доцільно
побудувати алгоритм спільної (пов'язаної) апроксимації відразу всіх зубців
або, принаймні, пари сусідніх зубців, щоб мінімізувати їх взаємний вплив.
У той же час такий привабливий прийом пов'язаної апроксимації зубців
не може бути реалізованим через неможливість аналітичного обчислення
логарифма суми.
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Висновки до розділу 3
Отже можна зробити висновок, що запропонований алгоритм
забезпечує високу якість апроксимації, яка дозволяє проводити правильну
інтерпретацію реальних сигналів при ЕКГ-діагностиці.
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РОЗДІЛ 4 ЕТАП КОНСТРУЮВАННЯ

4.1

Розробка інтерфейсу користувача

Оскільки інтерфейс має бути простим та зрозумілим для користувача,
було застосовано ряд найбільш простих функціональних елементів та
розділення «смислових зон» для полегшення візуального сприйняття
програмного продукту. Вибір кольорів був таким, щоб не втомлювати очі під
час тривалої роботи

з ПП. З метою реалізації мінімального стилю

інтерфейсу побудова графіків відбувається в певній зоні вікна.

Рисунок 4.1 – Інтерфейс користувача
В ході розробки даного ПП використовувалося середовище розробки
Delphi 5 для створення інтерфейсу ПП та реалізації його функцій.
Висновки до розділу 4
В ході етапу кодування був створений ПП згідно усіх вимог,
сформульованих у першому розділі, та блок-схем другого. Маючи
реалізований ПП, можна почати його тестування щодо пошуку помилок та
відлагодження.
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РОЗДІЛ 5 ЕТАП ТЕСТУВАННЯ

Для перевірки якості оцінки параметрів Â ,

̂ , ˆ

наведемо результати

модельних експериментів [42], які полягали в наступному. Генерувався масив
дискретних значень еталонного сигналу за формулою


 (k )  A0 exp  


з заданими значеннями параметрів

(k   0 ) 2 
2 02
A0 ,

   k , k  1,...K


(5.1)

 0 ,  0 , де  k     0 ,  0 

–

послідовність незалежних рівномірно розподілених випадкових величин з
нульовим математичним очікуванням, а число

0 ,

визначає рівень

адитивного шуму (у відсотках по відношенню до амплітуди A0 ).
На рис. 5.1 представлені результати одного з таких експериментів при
A0  0,7 , QRS ,  0  20 .

Рисунок 5.1 – Результати відновлення симетричної гаусової функції  (k )
За отриманими оцінками параметрів побудована залежність середнього
квадратичного відхилення (СКО)  спостережуваних точок z k від заданої
функції (5.1). Експерименти проводилися при різних рівнях шуму  (рис.
5.2).
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Рисунок 5.2 – Графік залежності  від 
Встановлено, що СКО не перевищує 0,05% рівня сигналу при  0  10 % . І
навіть при  0  50 % середньоквадратична помилка апроксимації близька до
1%, що підтверджує високу якість апроксимації.
Зрозуміло, що використання процедури (3.29), яка забезпечує
необхідне обмеження

zk  0 ,

призводить до того, що число точок,

оброблюваних МНК, зменшується зі зменшенням параметра  . Тому
виникає питання, наскільки введення такого обмеження погіршує якість
апроксимації.
Експерименти показали [44], що точність апроксимації даних
практично не залежить від «ширини» гаусової функції, яка визначається
значенням  (рис.5.3). Середньоквадратична помилка  перебувала в межах
0,041-0,053% при досить широкому діапазоні значень 1    50 .

Рисунок 5.3 – Залежності  від  при рівні шуму  0  10 %
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Результати одного з експериментів відновлення несиметричної функції
 (k ) з параметрами
 0(1)  10 ,  0( 2)  30 ,

і

A0  0,7 ,  0  10 , і різними показниками симетрії

 0(1)  30 ,  0( 2)  10 ,

показані відповідно на рисунках 5.4 і

5.5. Легко помітити, що і в даному випадку забезпечується висока точність
оцінки невідомих параметрів.
Так, наприклад, за результатами, представленими на рис. 5.4, робимо
висновок, що навіть при 50% шумі відносні помилки не перевищують 5% і
складають

A 
  (1) 

A  A0
A0

 (1)   0(1)
 0(1)

 

 4,29 % ;
 0,7 % ;

  ( 2) 

  0
 0%;
0

 ( 2)   0( 2)
 0( 2)

 4,87 % .

Рисунок 5.4 – Результати відновлення несиметричної гаусової функції  (k )
при  (1)   (2)
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Рисунок 5.5 – Результати відновлення несиметричної гаусової функції  (k )
при  (1)   ( 2)
Для дослідження точності відновлення функції (5.1) при автономній
апроксимації декількох фрагментів сигналу на тлі адитивного шуму
проводилися додаткові дослідження. В якості еталонного тестового сигналу
використовувалася модель комплексу

QRS

з адитивним шумом різних рівнів

(рис. 5.6).

Рисунок 5.6 – Результати відновлення комплексу

QRS на

фоні адитивного

шуму
Результати оцінки оптимальних значень параметрів при автономній
апроксимації зубців

Q,

R , S зведені в таблиці 1.
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Таблиця 5.1 – Результати відновлення комплексу

QRS

по зашумленим

даним
Параметри
еталонного
сигналу
AQ =-0,1, Мв
 Q =-10, мс

Оцінки параметрів комплексу QRS при рівні шуму

 0 =5%

 0 =10%

 0 =25%

 0 = 50%

-0,09

-0,07

-0,06

-0,03

-9,98

-9,99

-9,97

-9,92

 =3, у.о.

3,17

3,42

3,46

5,24



AR =0,9, Мв
 R =3, мс

3,13
0,86
3,08

3,34
0,85
3,01

4,03
0,86
3,01

5,24
0,82
3,00

 (R1) =4, у.о.

4,16

4,36

4,36

4,29

 =4, у.о.
AS =-0,2, Мв

4,11

4,32

4,77

5,93

-0,19

-0,02

-0,18

-0,18

 S =15, мс

15,00

15,05

15,06

15,10

 =5, у.о.

5,03

5,12

5,92

5,80



5,12

5,41

5,46

6,22

(1)
Q

(2)
Q

=3, у.о.

(2)
R

( 1)
S

(2)
S

=5, у.о.

Для того щоб оцінити взаємний вплив сусідніх зубців при їх
послідовній апроксимації порівняємо результати оцінки амплітуд зубців

Q,

R , S , обчислені на основі МНК при їх автономній апроксимації, з

амплітудами, отриманими за формулою
 (k  ˆ i ) 2 
 ( k )   Aˆ i exp  
2 ,
i
 2[ i (k )] 

i   Q, R, S  ,

в якій використані знайдені оптимальні оцінки (таблиця 5.2). Легко помітити,
що при рівні шуму  0  10% послідовна апроксимація зубців не призводить до
значних похибок.
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Таблиця 5.2 – Оцінка взаємних впливів зубців при відновленні
комплексу

QRS

Параметри
модельного
сигналу
AQ = -0,1, Мв

Оцінки амплітуди зубця при рівні шуму, Мв
 0 = 5%
 0 =10%
 0 =25%
 0 =50%
Автон.
З'єдн. Автон. З'єдн. Автон. З'єдн. Автон. З'єдн.
-0,09
-0,08
-0,07
-0,06
-0,06
-0,05
-0,03
-0,03

AR = 0,9, Мв
AS = -0,2, Мв

0,86
-0,19

0,82
-0,17

0,85
-0,18

0,82
-0,16

0,86
-0,18

0,82
-0,15

0,82
-0,18

0,78
-0,13

Висновки до розділу 5
Експерименти на модельних та реальних даних показали, що
запропонований метод дозволяє апроксимувати ЕКГ-сигнал з похибкою 1%
навіть при високому рівні адитивного шуму, який в експериментах досягав
50 %. Така точність визначення невідомих параметрів ЕКГ є прийнятною для
правильної інтерпретації реальних сигналів при ЕКГ-діагностиці.
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РОЗДІЛ 6 ІНСТРУКЦІЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧА З
СИСТЕМОЮ
6.1 Інструкція по встановленню
Щоб встановити даний ПП, необхідно розмістити файл EKG.exe у
будь-якому розділі жорсткого диску.
6.2 Інструкція для користувача
При запуску ПП відкривається вікно з інтерфейсом, що зображено на
рис. 6.1.

Рисунок 6.1 – Інтерфейс користувача
Як можна побачити, для зручності елементи згруповані за їх
смисловим значенням.
На рис. 6.1 виділено червоним кольором параметри зубця

Q,

послідовно це  ліва,  права, амплітуда та  . Вони утворюють зубець R
за наступною формулою:
 (t   i ) 2 
 (t) = exp 


2 2 

Наступні стовпці це відповідно параметри зубця R та зубця S .
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Рисунок 6.2 – Поля вводу коефіцієнтів
На рис. 6.3 виділено червоним кольором встановлення шуму.
Повз3унок переміщається від 0 до 100% на одиницю. Його можна як
перетягувати за допомогою мишки, так і нажимати на стрілки зліва та
справа.

Рисунок 6.3 – Рівень шуму
На рис. 6.4 кольором виділено місце де відображаються розраховані
параметри за допомогою метода найменших квадратів.
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Рисунок 6.4 – Розраховані коефіцієнти
Для відображення «ідеальної» кривої з заданими користувачем
параметрами без шуму потрібно натиснути на кнопку з червоною лінією
(рис. 6.5).

Рисунок 6.5 – Ідеальна крива
Для відображення ліній відсікання, що використовуються в алгоритмі
потрібно натиснути на кнопку з зеленою лінією (рис. 6.6)
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Рисунок 6.6 – Лінії відсікання
«Расстояние к идеальной» відображає середній квадрат відхилення
«ідеальної» кривої та зашумленої. «Расстояние к найденной» відображає
середній квадрат відхилення «ідеальної» кривої та знайденої по МНК. В
вікні зображення чорна суцільна лінія відображає знайдену за алгоритмом
криву, а сині точки – зачумлену задану користувачем (рис. 6.7).

Рисунок 6.7 – Вікно зображення
Висновки до розділу 6
В розробленому керівництві користувача для даного ПП розглянуто всі
етапи всі установки та порядку роботи до завершення та всі режими роботи.
Наведені правила користування ПП, які зменшать ймовірність виникнення
помилок під час роботи ПП.
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РОЗДІЛ 7 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
В ході написання дипломної роботи за темою «Розробка методу аналізу
діагностичних ознак за зашумленою електрокардіограмою та його програмна
реалізація»

розроблено

програмний

продукт

(ПП)

на

замовлення

Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і
систем Національної Академії наук та Міністерства освіти і науки України. У
цьому розділі розглянуто експлуатацію ПП.
7.1

Загальна характеристика електрокардіографічного кабінету при
експлуатації ПП
Схема електрокардіографічного кабінету представлена на рисунку 7.1.

Параметри та основні елементи кабінету відображенні в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1. - Параметри та основні елементи кабінету
Назва
Характеристики
приміщення:
Розміри
Кількість працюючих
Площа
Об'єм приміщення
Товщина та покриття підлоги
Товщина та покриття стін
Товщина та покриття стелі
Характеристики обладнання:
Електрокардіограф
багатоканальний ELI 280
Комп’ютер ASUS X54L
Принтер Canon PIXMA E404

Характеристики

№

Сухе, не запилене
4м×3,35м×2,8м
2 чл: 1лікар, 1 медсестра
4м×3,35м =13,4 м2
13,4 м 2 × 2,8 м =37,52 м3
200 мм, лінолеум
250 мм (зовн.), 200 мм (вн.), силікатні фарби
200 мм, водоемульсійна побілка
0,03-5 мВ, 5; 10; 20 мм/мВ, 220/50 В/Гц (7,2 В), 20 7
ВА, 1,75 кг.
378 мм x 253 мм, Pentium B950 Sandy Bridge, 2
2100 МГц, 2600 мАч, 15.6 дюйм (1366x768).
426 мм х 306 мм х 145 мм, 3,5 кг, 11 Вт, 46.5 дБ.
3

Характеристики оснащення:
Стіл лікаря

1132×630×750

1.

Стіл для комп’ютера

720×580×735

2.

Принтерний візок

620×680×890

3.

Кушетка оглядова

1970×670×520; 1,32 м2; 0,69 м3

5.

Шафа медична одностулкова
2 освітлювальні лампи

600×400×1500
4
люмінесцентні

світильника,

тип
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електромагнітний, потужність 72 Вт
Батарея

Чавунний радіатор МС-140, тепловий потік - 160 Вт

12.

Рис.7.1. – Схема кабінету
7.1.1 Робочі операції
За енергетичними затратами на завдання, робота відноситься до
категорії "легка – 1а". Порівняння реальних даних з нормативними вказано в
таблиці 7.2.
Таблиця 7.2 - Порівняння реальних даних з нормативними
Характеристика
Площа на одного працюючого, м2
Об’єм на одного працюючого, м3
Розміри дверей, м
Розміри вікна, м

Нормативне значення
не менше 6
20
1,7-2,5 х 0,9
1,5 х 1,5

Реальне значення
6,7
18,76
2,5 х 0,9
1,7 х 2

Реальні значення площі та об’єму на одне робоче місце відповідають
нормі. Заходів нормалізації не потрібно.
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7.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 [35] за природою дії поділяються на 4 групи, що вказані в таблиці
7.3.
Таблиця 7.3 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Мікроклімат, освітлення, шум, відсутні
електронебезпека,пожежонебезпека

7.2.1

відсутні

Психофізіологічні
Розумове
перенапруження,
монотонність праці

Мікроклімат

Рoбoта, що виконується в даному приміщенні, відноситься до категорії
легка Іа. В таблиці 7.4 наведені основні джерела порушення нормального
мікроклімату та їх наслідки.
Таблиця 7.4 – Джерела та наслідки
Джерела
Електрокардіограф багатоканальний ELI 280
Комп’ютер ASUS X54L
Принтер Canon PIXMA E404
Сoнячна радіація в світлий час дoби
Зовнішня підвищена вологість
Працівники

Наслідки
Джерело надлишкового тепла
Джерело надлишкового тепла
Джерело надлишкового тепла
Зoвнішнє джерелo надлишкoвoгo тепла
Підвищення вологості в приміщенні
Джерело надлишкового тепла та вологості

Стан приміщення та заходи нормалізації вказані в таблицях 5 та 6
відповідно.
Таблиця 7.5 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату
Період
року
Х.п.р
Т.п.р

Температура повітря,
0
С
Нoрм. зн.
Реал.зн.
22 - 24
22-25
23 - 25
22-25

Значення

параметрів

Відносна вологість, %
Нoрм.зн.
60 - 40
60 - 40

температури

Реал.зн.
55
45

Швидкість руху, м/с
Нoрм.зн.
0,1
0,1

у рoбoчoму

Реал.зн.
0,1
0,1

приміщенні

не

перевищують нормативних значень, що розглядаються згідно ДСН 3.3.6.042-
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99[36]. В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі
норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату.
Таблиця 7.6 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид заходу
У техн. обладнанні
Техн.зах
оди

У прим.

У х. п. р.
У т. п. р.

Організаційні заходи
ЗІЗ

7.2.2

Засоби подолання небезпеки
Вентилятор (Zalman CNPS5X) в електрокардіографі,
(DC05V) в ноутбуці, (Dark Rock TF) в принтері.
Опалення (1 чавунний радіатор МС-140)
Природна вентиляція
Організовувати щоденне вологе прибирання
приміщення, інструктаж з ТБ.
Медичні халати взуття та шапочки («Швецька марка»).

Освітлення

В даному приміщені проводяться лабораторні дослідження. Основна
частина роботи відбувається із зображеннями на

екрані ноутбуку та

роздрукованими. Фон програми світлий, точність зорової роботи середня. В
таблиці 7 наведені наслідки порушення освітлення.
Таблиця 7.7 – Джерела та наслідки
Джерела
Незадовільне освітлення
Підвищена яскравість місцевого світла
Недостатня яскравість відбиваючих
поверхонь

Наслідки
швидке стомлення, збільшення небезпеки
помилкових дій, травмування, короткозорість

Зорова робота середньої точності.
Забезпечення штучного та природного освітлення описане в таблиці 9.
Таблиця 7.8 - Штучне освітлення
Тип освітлення
Штучне освітлення:
Освітлювальна лампа
Кількість світильників
Висота від підлоги
Природнє освітлення:

Комбіноване
Люмінесцентні світильники, ПРА: електромагн., 72 Вт
4 (люмінесцентний лінійний LF)
2,8 м
Бокове, вікно (2м x 1,7м) в зовнішній стіні

Реальні значення освітлення в кабінеті відповідають вимогам
нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [37] та ДСанПіН 3.3.2.007-98
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[38]), проте для нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені в
таблиці 7.9.
Таблиця 7.9 – Заходи нормалізації освітлення
Заходи
в обл.

Технічні

в прим

при нед. осв.
при зайв. осв.
Організаційні
ЗІЗ

Реалізація
Екран з захисним плівками та автоналаштуванням
яскравості
Додаткові джерела освітлення чи більш яскраві лампи
Лампи меншої потужності та яскравості
Перефарбування стін
Не передбачено

7.2.3 Шум
Джерела шуму: ноутбук, кардіограф, принтер, зовнішній шум. Шум у
кабінеті є постійним. Джерела шуму та наслідки впливу наведені в таблиці
7.10.
Таблиця 7.10 – Джерела та наслідки
Джерело

Наслідки

Система охолодження техніки

Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість
працівника, що може призвести до помилки в роботі

Інформація та заходи вказані в таблицях 7.11 та 7.12.
Таблиця 7.11 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання
Електрокардіограф ELI 280

Реальні значення
40 дБА

Комп’ютер ASUS X54L

40 дБА

Принтер Canon PIXMA E404

46.5 дБА

Зовнішній шум

40 дБА

Нормативні значення

60 дБА

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлені норми за ДСН
3.3.6.037-99 [39].
Таблиця 7.12 – Заходи безпеки
Вид заходу
Технічні
заходи

У техн. обл.
У приміщенні

Засоби подолання небезпеки
Вентилятор (Zalman CNPS5X) в електрокардіографі, (DC05V)
в ноутбуці, (Dark Rock TF) в принтері. Звукопоглинаючі
корпуси.
Встановити металопластикові вікна
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Організаційні заходи
ЗІЗ

Проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів
Непередбачені

7.2.4 Випромінювання та статична електрика
У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та
наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 7.13).
Таблиця 7.13– Джерела випромінювань та статичної електрики
Джерело небезпеки
Наслідок
Електромагнітне випромінювання від Болі у голові, сповільнення пульсу
комп’ютера (екран та блок живлення) та
кардіографа
Статична електрика внаслідок поляризації Порушення ЦНС, нагрівання шкірного
металевих частин техніки
покрову, мимовільне скорочення м’язів

Шляхи уникнення можливих небезпек наведено в таблиці 7.14.
Таблиця 7.14 – Заходи для уникнення небезпек
Заходи
Технічні

в обл.

в прим.
Організаційні
ЗІЗ

Реалізація
Встановлення ЖК-моніторів. Встановлення захисних плівок на
монітор.
Покриття
корпусу
кардиографа
нестатичними
матеріалами.
Захист металізованими шторами
Проведення перерв з деяким інтервалом часу. Інтструктажі.
Не передбачено

7.2.5 Електронебезпека
За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане
приміщення відноситься до приміщень з підвищеної небезпеки. Джерела
небезпеки наведені в таблиці 7.15.
Таблиця 7.15 – Джерела та наслідки
Джерело небезпеки
Відсутність заземлення
Пошкодженні розетки, ізоляції

Наслідок
Ураження струмом, опіки, механічні ушкодження; інші
електротравми, що можуть мати летальні наслідки.

Споживачами електроенергії є ноутбук, принтер, кардіограф, джерела
освітлення (таблиця 7.16).
Таблиця 7.16 – Параметри споживачів напруги
Найменування
електроприладу

Робочі умови застосування

Споживча
потужність,
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Електрокардіограф ELI 280
Комп’ютер ASUS X54L
Принтер Canon PIXMA E404
Джерела освітлення

Окремо

варто

Мережа змінного струму напруги 220±20
В частоти 50 Гц, граничне відхилення
частоти живильної мережі ±0,5 Гц

винести

технічні

показники

Вт
160
20
11
150

електробезепеки

електрокадріографа ELI 280 (таблиця 7.17).
Таблиця 7.17 – Джерела та наслідки
Показник
Класифікація
Тип захисту
Мережевий захист
Захист внутрішнього джерела
живлення
Ступінь захисту

Для

підтримання

Значення
Клас I, з автономним джерелом живлення
Тип CF із захистом від розряду дефібрилятора
Запобіжник Т 0,5 А
Запобіжник SHF SLO-BLO Т 5 А
IP40 / IP42 в силіконовому захисному чохлі

електробезпеки

персонал

повинен

бути

ознайомлений з правилами наведеними в таблиці 7.18 [46].
Таблиця 7.18 – Умови експлуатації кардіографа
1.
2.

3.

4.
5.

В нормальному режимі
Живленні від мережі лише від розетки з
клемами захисного заземлення.
Перед використанням реєстратора перевірити
відсутність ознак пошкодження кабелю
живлення, мережевої вилки, підключення до
мережі та мережевої розетки.
Всі підключені до пацієнта ЕКГ - провідники і
електроди, роз'єми, а також попередні
підсилювачі, що мають контакт з пацієнтом,
гальванічно ізольовані від інших частин
апарату і від «землі».
Електродні кабелі та електроди, а також корпус
апарату слід протирати щіткою або ганчіркою,
змоченою в розчині формальдегіду та ін.
Неможна занурювати електродні кабелі в
непередбачений
заводською
інструкцією
дезінфікуючі та чистячі розчини (рідини),
піддавати високотемпературної парової або
повітряної стерилізації, а також обробці
ефіром.

В аварійному режимі
1. при аварії персонал зобов'язаний:
- при короткому замиканні, обриві в
системах
електроживлення,
припинення подачі електроенергії
відключити головний мережевий
рубильник
в
приміщенні
і
викликати
чергового
електромонтера;
-при ураженні людини електричним
струмом звільнити потерпілого від
дії електричного струму, «надати
першу медичну допомогу і за
показаннями
госпіталізувати
постраждалого.
2. У відділенні повинна бути книга
реєстрації мікротравм і аварій.
3. Всі випадки аварій, мікротравм і
травм, а так само прийняті в зв'язку з
цим заходи підлягають реєстрації в
спеціальному журналі
довільної
форми.
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Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%. У
відповідності

до

категорії

приміщення

використовуються

міри

електробезпеки, що вказані в таблиці 7.19.
Таблиця 7.19 – Заходи і засоби захисту від ураження електричного струму
Заходи
в обл.
Технічні
в прим.

Організаційні

ЗІЗ

Реалізація
Своєчасна заміна будь-яких деталей техніки, що вийшли з ладу чи
пошкоджені
Пристрої захисного відключення мережі з часом спрацьовування
не більше 0,05с марки ВА 04-36.
Перевірка електричних апаратів за допомогою мегомметра не
менше одного разу на рік. Малі напруги, захисне розділення
мереж, профілактика пошкодження ізоляції, розміщення
неізольованих струмоведучих елементів на недоступній висоті 2,5
м від підлоги, захисне заземлення, захисне відключення.
Інструктажі з правил електробезпеки
Взуття («Швецька марка») та медичні рукавички

7.3 Пожежна безпека
Джерело пожежної небезпеки: дерев’яний стіл, крісло, ноутбук,
принтер, кардіограф, джерела світла (таблиця 7.20). В приміщенні наявні
тверді і волокнисті речовини: дерево, пластмаси, речовини та матеріали, які
здатні горіти.
Таблиця 7.20 – Джерела та наслідки
Джерело небезпеки
Несправності
електропроводки, розеток
Щільність проводки
Загоряння будівлі
внаслідок зовнішніх
впливів
Недотримання заходів
пожежної безпеки
Матеріали і речовини,
схильні до займання

В

таблиці

7.21

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

наведено

Наслідок
Виникнення пожежі, яка
спричинить травматизм
працівників; завдасть негативного
впливу ЦНС, серцево-судинній,
дихальній системам, можливі
летальні випадки. Також
знищення цінного устаткування,
матеріалів

характеристику

пожежної

небезпеки

приміщення.
Таблиця 7.21 – Характеристика пожежної небезпеки
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Категорія пожежної небезпеки приміщення
Клас пожежонебезпечної зони

В (пожежонебезпечне)
Клас ІІ-ІІа

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [№], шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі вказані в таблиці
7.22.
Таблиця 7.22 - Заходи безпеки
Заходи
в обл.
Технічні

в прим.

Організаційні
ЗІЗ

Реалізація
Обладнання найбільш стійке до пошкоджень.
Автоматичні засоби гасіння пожеж «Галеон» та сигналізації, що
забезпечують сповіщання про початок пожежі. Використання
вуглекислотних вогнегасників ВВ2.
Плановий огляд усього обладнання, вчасне виявлення і усування
несправності. Плановий інструктаж з техніки безпеки та евакуації.
Безпечнерозташування елементів електронних схем один від
одного (дроти,кабелі)
Протигази, респіратори та маски, захисний одяг.

Висновки до розділу 7
У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з
охорони праці й техніки безпеки в кабінеті електрокардіографії. Створені
умови забезпечують комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з
даної

проблеми,

були

зазначені

оптимальні

умови

мікроклімату,

оптимального освітлення, рівня шуму.

ЛД21.2112.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

54

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В результаті виконання дипломної роботи було розроблено алгоритм
апроксимації

сигналу

несиметричною

гаусовою

функцією,

створено

програмний модуль на основі алгоритму. Було проаналізовано та досліджено
сучасні методи аналізу діагностичних ознак електрокардіограми, виявлено
основні типи та закономірності. В результаті аналізу було сформовано на
основі недоліків існуючих систем вимоги до готового продукту.
Відповідно до мети дипломної роботи у повному обсязі реалізовано
наступні задачі:
1) Досліджено існуючі методи аналізу діагностичних ознак ЕКГ.
2) Розроблено

алгоритм

апроксимації

сигналу

несиметричною

гаусовою функцією згідно вимог Замовника – Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій і систем
Національної Академії наук та Міністерства освіти і науки України.
3) Розроблено програмний модуль на основі алгоритму згідно вимог
Замовника – МННЦІТіС НАН та МОН України.
4) Протестовано розроблений програмний модуль на модельних та
реальних сигналах.
5) Оформлені рекомендації щодо супроводу програмного продукту.
6) Впроваджено програмний продукт в роботу.
На

даному

етапі

програмний

продукт

повністю

готовий

до

використання. Програма може бути вдосконалена та доповнена новими
функціями необхідними для Замовника.
Дану дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про державну
атестацію студентів НТУУ «КПІ»» [41].
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Додаток А
Технічне завдання програмного продукту

1

Призначення і область застосування
ПП призначений для:
1)
2)
3)
4)

апроксимації фрагментів циклу електрокардіограми;
позбавлення ЕКГ від шумів;
графічної ілюстрації «зашумленого» та «чистого» сигналів;
текстового виводу основних параметрів зубців ЕКГ.

ПП має власний інтерфейс і може використовуватись в установах
охорони здоров’я та приватними особами для:
1.1
1.2

полегшення роботи лікаря;
відстеження стану пацієнта.

2 Вимоги до ПП
2.1

Вимоги до надійності

2.1.1

Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП

Надійне (стійке) функціонування ПП має бути забезпечене виконанням
Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких
наведено нижче:
- організацією безперебійного живлення технічних засобів;
- використанням ліцензійного програмного забезпечення;
- відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть привести до
непрацездатності даної програми.
2.1.2

Час відновлення після відмови

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не
крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за
умови дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних
засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно
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перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей технічних
засобів і переустановлення програмних засобів.
2.1.3

Відмови через некоректні дії користувачів системи

Відмови ПП унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з ПП
через інтерфейс неприпустимі. У ПП необхідна реалізація засобів захисту від
подання некоректного масиву даних.
3 Умови експлуатації
3.1

Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані
характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред’являються до
технічних засобів в частині умов їх експлуатації.
3.2
До

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
складу

технічних

засобів

повинен

входити

ЕВМ-сумісний

персональний комп'ютер (ЕОМ), шо включає в себе;





процесор Intel ® Соrе ™ іЗ-3240T, не менше;
оперативну пам'ять об’ємом, 2 Гігабайти, не менше;
HDD, 40 Гігабайт, не менше;
операційну систему Windows ХР або більш пізню версію;
3.3

Вимоги до програмних засобів, які використовують ПП

Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути
представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи
Windows ХР (або пізнішої версії).
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Додаток Б
Фрагменти програмного коду
1) Перевірка введених символів

-------------------------------------------------------------------procedure TForm1.Edit5KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
//проверка на допустимость вводимых символов
case Key of
#8,'0'..'9' : ; // цифры и <Back Space>
‘'.',',': // разделитель целой и дробной частей числа
begin
if Key <> DecimalSeparator then
Key := DecimalSeparator; // заменим разделитель на допустимый
if Pos(DecimalSeparator,Edit5.Text) <> 0 // запрет ввода второго
разделителя
then Key := Chr(0);
if Length(Edit5.Text)=0
then Key := Chr(0);
if (Length(Edit5.Text)=1)and(Edit5.Text[1]='-')
then Key := Chr(0);
end;
(* '-':
// минус можно ввести только первым символом,
// т.е. когда ячейка пустая
if Length(Edit6.Text) >0
then Key := Chr(0); *)
else
// остальные символы запрещены
key := Chr(0);
end;
end;

2) Збереження файлу
-------------------------------------------------------------------procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
var
fs: TFileStream;
t: TStream;
s: TextFile;
begin
SaveDialog1 := TSaveDialog.Create(self);
// Установка названия диалога
SaveDialog1.Title := 'Сохранение модельного сигнала';
// Установка начального каталога
SaveDialog1.InitialDir := GetCurrentDir;
// Разрешаем сохранять файлы типа
SaveDialog1.Filter := 'DTD file|*.dtd';
// Установка расширения по умолчанию
SaveDialog1.DefaultExt := 'dtd';
// Выбор текстовых файлов как стартовый тип фильтра
SaveDialog1.FilterIndex := 1;
// Отображение диалог сохранения файла
if SaveDialog1.Execute
then ShowMessage('Файл : '+SaveDialog1.FileName + ' сохранено')
else ShowMessage('Сохранение отменено');
if (PageControl1.ActivePage=TabSheet2) then
begin
AssignFile(F, SaveDialog1.FileName);//присоединить файл
Rewrite(F);//открыть для перезаписи
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i:=1;
for i := 1 to Length(ArrayY) do
begin
Write(F, ArrayY[i]);//записываем массив в файл
end;
// {$I-}
CloseFile(F);
// {$I+}
end;
SaveDialog1.Free;
end;

3) МНК

-------------------------------------------------------------------for i:=1 to n do
begin
if (i>mnli1)and(i<mnri1) then
begin
if (ArrayY1[i]<>0) then
ArrayYY1[i] := ln(abs(ArrayY1[i]));
end;
a2 := n;
b2 := b2 + (ArrayX[i]);
c2 := c2 + (ArrayX[i]*ArrayX[i]);
d2 := d2 + (ArrayX[i]*ArrayX[i]*ArrayX[i]);
e2 := e2 + (ArrayX[i]*ArrayX[i]*ArrayX[i]*ArrayX[i]);
f2 := f2 + ArrayYY1[i];
g2 := g2 + (ArrayX[i]*ArrayYY1[i]);
h2 := h2 + (ArrayX[i]*ArrayX[i]*ArrayYY1[i]);
o2:=1;
ArrayXX[j]:=ArrayX[i];
j:=j+1;
end;
aa21:=(e2*(c2*h2*a2+ g2*o2*b2-b2*g2*a2- c2*h2*o2)-d2*(d2*h2*a2+
g2*o2*c2c2*g2*a2-o2*h2*d2)+
f2*(d2*b2*a2+c2*c2*o2-c2*c2*a2-o2*d2*b2))/
(e2*(c2*a2*a2+b2*b2*o2*2-2*b2*b2*a2-o2*o2*c2)-d2*(d2*a2*a2+b2*o2*c2+c2*o2*b22*c2*a2*b2-o2*o2*b2)+c2*(b2*d2*a2+c2*b2*b2+c2*c2*o2-c2*b2*b2-c2*c2*a2o2*b2*d2)- c2*(b2*d2*o2+c2*c2*e2-d2*e2*b2-c2*c2*o2));
aa11:=(a2*(g2*e2-d2*h2)+ b2*(h2*c2-f2*e2)+ c2*(d2*f2-c2*g2))/
(a2*(c2*e2-d2*d2)+ 2*b2*d2*c2-c2*c2*c2-b2*b2*e2);
aa01:=(a2*(c2*h2-d2*g2)+ b2*(g2*c2+d2*f2-b2*h2)-c2*c2*f2)/
(a2*(c2*e2-d2*d2)+ 2*b2*d2*c2-c2*c2*c2-b2*b2*e2);
sx := (sqrt(abs(-1/(2*aa01))))/1.4;
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Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы
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