






АНОТАЦІЯ 

Обсяг пояснювальної записки становить  72 сторінки,  29 ілюстрацій,  21 

таблиця та  18 джерел за переліком посилань. 

Метою дослідження є розробка мобільного додатку для аналізу 

статистичних показників варіабельності серцевого ритму. 

Завдання: 

 Дослідження існуючих методів аналізу ВСР; 

 Розробка алгоритму визначення статистичник показників в 

MATLAB; 

 Розробка програми для отримання ритмограм з ЕКГ на пристрої з ОС 

«Android»; 

o Зчитування даних ЕКГ з файлів формату *.faz; 

o Реалізація алгоритму фільтрації мережевих перешкод; 

o Реалізація алгоритму фільтрації дрейфу; 

o Реалізація алгоритму детекції R-зубців ЕКГ; 

o Реалізація адаптивного фільтру ЕКГ; 

 Впровадження алгоритму визначення статистичних показників ВСР у 

програму отримання ритмограм та тестування на даних ЕКГ реальний 

пацієнтів; 

Розробка була здійснена у середовищах Android Studio 2.0 (мова 

програмування Java) та MatLAB (мова програмування matlab). 

Робота виконана на замовлення компанії Медис. Одержані результати 

впроваджені в роботу даної організації (акт впровадження від 10.06.16) 

Ключові слова: Варіабельність серцевого ритму, Статистичний аналіз, 

Кардіограма, Статистика, Android, Цифрова обробка сигналів. 

  



АННОТАЦИЯ 

Объем пояснительной записки составляет 72 страницы, 29 иллюстраций, 

21 таблица и 18 источников по перечню ссылок. 

Целью исследования является разработка мобильного приложения для 

анализа статистических показателей вариабельности сердечного ритма. 

Задание: 

 Исследование существующих методов анализа ВСР; 

 Разработка алгоритма определения статистичник показателей в 

MATLAB; 

 Разработка программы для получения ритмограммы из ЭКГ на 

устройства с ОС «Android»; 

o Считывание данных ЭКГ из файлов формата * .faz; 

o Реализация алгоритма фильтрации сетевых помех; 

o Реализация алгоритма фильтрации дрейфа; 

o Реализация алгоритма детекции R-зубцов ЭКГ; 

o Реализация адаптивного фильтра ЭКГ; 

 Внедрение алгоритма определения статистических показателей ВСР в 

программу получения ритмограмм и тестирование на данных ЭКГ 

реальный пациентов; 

Разработка была осуществлена в средах Android Studio 2.0 (язык 

программирования Java) и MatLAB (язык программирования matlab). 

Работа выполнена по заказу компании Медис. Полученные результаты 

внедрены в работу данной организации (акт внедрения от 10.06.16) 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, Статистический 

анализ, Кардиограмма, Статистика, Android, Цифровая обработка сигналов.  



SUMMARY 

The amount of explanatory notes is 72 pages, 29 illustrations, 21 tables and 

18 sources in references. 

This study aims to develop mobile applications for defining statistical 

indicators of heart rate variability. 

Tasks: 

 Research of existing methods of HRV analysis; 

 Development of the algorithm for defining statistical indicators of heart rate 

variability in MatLAB; 

 Development of a program for getting the rhytmogram from the ECG signal 

on device running «Android»; 

o Reading ECG data from files *.faz; 

o Implementation of circuit filtering algorithm; 

o Implementation of drift filtering algorithm; 

o Implementation of an algorithm for ECG R-peaks detection; 

o Implementation of adaptive smoothing filter; 

 Implementation of the algorithm for determining statistical parameters of 

HRV in the rythmogram calculation program and testing the algorithm on real 

patients’ data; 

Development was carried out in environments Android Studio 2.0 (Java 

programming language) and MatLAB (matlab programming language). 

This work was commissioned by  «Медис». The results are introduced into 

the work of the organization (the act of introducing 06/10/16) 

Key words: heart rate variability, statistical analysis, Cardiogram, Statistics, 

Android, Digital Signal Processing. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

КІГ – Кардіоінтервалограми; 

ВСР – Варіабельність Серцевого Ритму; 

ЕКГ – Електрокардіограма 

ЧСС – Частота серцевих скорочень 

СКВ – Середньоквадратичне відхилення 
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ВСТУП 

Серцеві хвороби — це цілий ряд різноманітних захворювань, які 

вражають серце та серцево-судинну систему. Це одна з провідних 

причин захворювання у багатьох країнах. Виникнення і перебіг хвороби 

серця, серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань тісно 

пов'язані з наявністю чинників ризику, основними серед яких є 

підвищений артеріальний тиск, надлишкова маса тіла, недостатня 

фізична активність, підвищений рівень холестерину тощо. 

За даними компанії «Bayer» на 2013 рік близько 13 млн  українців 

мають серцево-судинні захворювання. За даними «Всесвітньої 

організації охорони здоров’я» в 2012 році від ССЗ померло 17,5 млн 

чоловік, що склало 31% всіх випадків смерті в світі. З цього числа 7,4 

мільйона чоловік померли від ішемічної хвороби серця і 6,7 мільйона 

чоловік в результаті інсульту[1]. 

Ідея даної роботи полягає в тому, щоб дати змогу людям 

слідкувати за станом свого здоров’я використовуючи власний смартфон, 

з ОС Android, які є дуже поширеними у наш час. Результати будуть 

виводитися у зрозумілому кожному користувачу вигляді. 

Варіабельність серцевого ритму (ВСР) - це мінливість тривалості 

інтервалів R-R послідовних циклів серцевих скорочень за певні 

проміжки часу. 

Клінічне значення варіабельності серцевого ритму було вперше 

оцінено в 1965 році, коли Hon і Lee [17] відзначили, що дистресу плода 

передувала альтернація інтервалів між скороченнями до того, як 

відбулися які-небудь помітні зміни в власне серцевому ритмі. Протягом 

1970-х р.р. Ewing і співавт. запропонували кілька простих тестів, 

здійсненних біля ліжка хворого, за допомогою яких по короткочасних 

змін RR-інтервалів виявлялася вегетативна нейропатія у хворих на 



Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

11 
ІМ21.2107.1300.1732.ПЗ 

 

    

цукровий діабет. Взаємозв'язок більшого ризику смерті у хворих, що 

перенесли інфаркт міокарда зі зниженою ВСР була вперше 

продемонстрована Wolf і співавт. в 1977 р [16]. Клінічна значущість ВСР 

була виявлена в кінці 1980-х р.р., Коли було підтверджено, що ВСР є 

стійкий і незалежний предиктор смерті у хворих, що перенесли гострий 

інфаркт міокарда [18]. У зв'язку з доступністю нових цифрових 

високочастотних 24-годинних багатоканальних пристроїв для запису 

ЕКГ ВСР має потенціал для забезпечення додаткової цінної інформації 

про фізіологічні і патофізіологічні стани і для поліпшення оцінки 

ризику. 

Наразі набувають популярності гаджети, що називаються 

розумними годинниками (Apple Watch, Samsung Gear, Moto 360, LG 

Watch та інші). Вони також мають дружній для користувача інтерфейс, 

проте єдиний функціонал, який вони впроваджують, це вимірювання 

пульсу. Тобто ніякі інші показники, такі як варіабельність серцевого 

ритму, значення напруги окремих зубців ЕКГ, процеси нервової системи 

не враховуються. Проводити якийсь аналіз, спираючись лише на 

швидкість роботи серця не є доцільним або корисним з точки зору 

точності отриманої інформації. Та й повноцінну електрокардіограму 

отримати на такий пристроях просто неможливо, оскільки вони мають 

лише один контакт з тілом людини, а для зняття правильного сигналу 

необхідно отримувати різницю потенціалів між двома електродами, 

розташованими на поверхні тіла.  

Також давно на ринку існують, так звані, ЄКГ-холтери, які 

знімають електрокардіограму протягом 24-х годин. Проте для 

отримання результатів за цими даними необхідно буде звертатися до 

спеціаліста з медицини. Та й досить велика кількість дротів та носіння 

на тілі додаткових пристроїв є не зручним.  
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Були сформовані наступні задачі:  

 Дослідження існуючих методів аналізу ВСР;  

 Реалізація алгоритму визначення статистичних показників ВСР 

в MATLAB;   

 Розробка програми для отримання ритмограм з ЕКГ на пристрої 

з ОС «Android»: 

o Реалізація інтерфейсу користувача; 

o Зчитування даних ЕКГ з файлів формату *.faz; 

o Реалізація алгоритму фільтрації мережевих перешкод; 

o Реалізація алгоритму фільтрації дрейфу; 

o Реалізація алгоритму детекції R-зубців ЕКГ; 

o Реалізація адаптивного фільтру ЕКГ; 

 Впровадження алгоритму визначення статистичних показників 

ВСР у програму отримання ритмограм та тестування на даних 

ЕКГ реальних пацієнтів; 

Програму було вирішено створити саме для ОС «Android» через 

велику поширеність пристроїв з даною ОС. Для досягнення найбільшої 

швидкодії програми було вирішено створювати її за допомогою мови 

Java. Розробка проводилася у середовищі Android Studio 1.5.  



Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

13 
ІМ21.2107.1300.1732.ПЗ 

 

    

РОЗДІЛ 1 ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

1.1 Методи дослідження 

Захворювання серця в останній час вийшли на перший план. Наука 

не стоїть на місці, з кожним роком з'являються нові методи діагностики 

та лікування, які допомагають боротися з хворобами різної етіології. 

Кардіологія завжди вважалася однією з найважливіших медичних наук. 

Йде постійна «боротьба» з захворюваннями серцево-судинної системи. 

На зміну давно відомих методів діагностики і лікування приходять нові. 

Успішним прикладом, може служити аналіз мікроальтернацій ЕКГ, який 

дозволяє передбачити початок серцево-судинної патології. Відомо, що 

серце є своєрідною автономною системою, яка має власну 

«електростанцію» - вузли, в яких утворюються нервові імпульси, що 

змушують серцеві стінки скорочуватися. Однак яким би самостійним не 

було серце, на нього впливає і нервова система, як симпатична, так і 

парасимпатична, яка може привести до збоїв в роботі серця. Одним із 

сучасних методів оцінки взаємозв'язку серця і нервової системи є оцінка 

варіабельності серцевого ритму (ВСР). 

У здорових людей інтервал часу від початку циклу одного 

серцевого скорочення до початку іншого не є однаковим, він постійно 

змінюється. Першим це виявив А. Галлер в 1760 р. Явище отримало 

назву варіабельності серцевого ритму (ВСР), яка спостерігається навіть 

в стані спокою в положенні лежачи. Характерно, що непостійність 

інтервалу між кардіоциклами знаходиться в межах деякої середньої 

величини, що є оптимальною для певного розглянутого 

функціонального стану організму. 
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По-перше, необхідно розібратися з терміном «варіабельність» - це 

така властивість біологічних процесів, яка пов'язана з необхідністю 

пристосування організму до мінливих умов навколишнього середовища. 

Іншими словами варіабельність – це мінливість різних параметрів, в 

тому числі і ритму серця, у відповідь на вплив будь-яких факторів. Отже, 

варіабельність серцевого ритму (ВСР) відображає роботу серцево-

судинної системи і роботу механізмів регуляції цілісного організму. 

Вченими був виявлений взаємозв'язок між вегетативною нервовою 

системою і смертністю від серцево-судинних захворювань, включаючи 

раптову смерть. 

ВСР - це вираженість коливань частоти серцевих скорочень (ЧСС) 

по відношенню до її середнього рівня. 

В даний час визначення ВСР визнано найбільш інформативним 

неінвазивним методом кількісної оцінки вегетативної регуляції 

серцевого ритму. Вважається, що зниження показників ВСР свідчить 

про порушення вегетативного контролю серцевої діяльності. Найвищі 

показники ВСР реєструються у здорових осіб молодого віку, 

спортсменів; проміжні - у хворих з різними органічними 

захворюваннями серця, в тому числі з шлуночковими порушеннями 

ритму; найнижчі - у осіб, які перенесли епізоди фібриляції шлуночків. 

ВСР в сучасній її реалізації насправді є варіабельністю 

шлуночкового ритму, де врахована і варіабельність частоти імпульсів 

синусового вузла, і зміни в моментах початку скорочення шлуночків, що 

адаптуються до неї. Варіабельністю шлуночкового ритму тому, що 

оцінюється варіабельність RR-інтервалів, а не варіабельність РР-

інтервалів. Варіабельність RR-інтервалів відрізняється від 

варіабельності РР-інтервалів просто тому, що вона визначається не 

тільки ЧСС, а й поцикловими змінами AV-провідності, адаптуючими 
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шлуночковий цикл до передсердного циклу, причому з урахуванням 

вегетативних та інших регуляторних впливів. 

Аналіз ВСР є методом оцінки стану механізмів регуляції 

фізіологічних функцій в організмі людини і тварин, зокрема, загальної 

активності регуляторних механізмів, нейрогуморальної регуляції серця, 

співвідношення між симпатичним і парасимпатичних відділами 

вегетативної нервової системи. Поточна активність симпатичного і 

парасимпатичного відділів є результатом реакції багатоконтурної і 

багаторівневої системи регуляції кровообігу, що змінює з плином часу 

свої параметри для досягнення оптимальної пристосувальної відповіді, 

яка відображає адаптаційну реакцію цілісного організму. 

Метод заснований на розпізнаванні і вимірюванні часових 

інтервалів між R-зубцями ЕКГ (RR-інтервали), побудові динамічних 

рядів кардіоінтервалів і подальшого аналізу отриманих числових рядів 

різними математичними методами. Динамічний ряд кардіоінтервалів 

називають кардіоінтервалограми (КІГ). 

Аналіз ВСР включає три етапи: 

1. Вимірювання тривалості RR-інтервалів і подання динамічних 

рядів кардіоінтервалів у вигляді кардіоінтервалограми; 

2. Аналіз динамічних рядів кардіоінтервалів; 

3. Оцінку результатів аналізу ВСР. 

Математичні методи аналізу можна розділити на три великі класи: 

 дослідження загальної варіабельності (статистичні та 

геометричні методи або тимчасової аналіз); 

 дослідження періодичних складових ВСР (частотний 

аналіз); 

 дослідження внутрішньої організації динамічного ряду 

кардіоінтервалів. 
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1.2 Аналіз статистичних показників ВСР 

Як вже було сказано, дослідження ВСР засновано на вимірюванні 

інтервалів між R-зубцями (RR-інтервалів) електрокардіограми та 

побудові на їх основі  ритмограми з її подальшим аналізом різними 

математичними методами. 

 

Рисунок 1.1 – Зображення RR-інтервалу на ЕКГ 

Для цієї мети в неперервному записі ЕКГ визначається кожний 

QRS комплекс, вимірюються всі послідовні RR-інтервали та за ними 

розраховуються так звані нормальні інтервали (NN), тобто інтервали між 

суміжними комплексами QRS, що являються результатом деполяризації 

клітин (вважається) синусового (фактично атріовертрикулярного) вузла 

та обчислюється ЧСС.  

 

Рисунок 1.2 - Ритмограма 
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На ритмограмі кожна вертикальна лінія демонструє тривалість 

відповідного RR-інтервалу (кардіоінтервала). Тривалість 

кардіоінтервалів від циклу до циклу змінюється (варіює). Характер цих 

поціклових змін тривалості RR-інтервалів повністю визначається станом 

регуляції, а значить і відображає її. 

Таблиця 1.1 – Показники ВСР часової області 

Показник 
Розмірні

сть 
Назва 

ЧСС 1/хв Частота серцевих скорочень 

mRR Мс Середня тривалість RR-інтервалу 

sdRR Мс 
Стандартне відхилення середньої тривалості 

RR-інтервалів 

rMSSD Мс 
Квадратний корінь середньоквадратичних 

відхилень послідовних RR-інтервалів 

pNN50 % 

Число послідовних пар NN-інтервалів, що 

відрізняються більш ніж на 50 ms (% до 

загальної кількості всіх NN-інтервалів) 

BCPTI - 

Триангулярний індекс, як інтеграл від 

щільності розподілу, ділений на максимум 

щільності розподілу RR-інтервалів 

VAR % Коефіцієнт варіації 

MxDMn  
Різниця між максимальним та мінімальним 

значенням кардіоінтервалів 

Mo  Мода 

AMo  Амплітуда моди 

SI  
Стрес індекс (індекс напруги регуляторних 

систем) 

1.3 Геометричні методи ВСР 

Геометричні методи в зручному вигляді (образно) показують 

розподіл тривалості RR-інтервалів. Одним з таких методів є розподіл 

ймовірностей RR(NN)-інтервалів, що отримало також назву варіаційної 

кривої.  
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Рисунок 1.3 – Графіки розподілу імовірностей RR-інтервалів. Зліва – 

варіаційна крива здорового пацієнта, справа – паціента з аритмією. 

Основними характеристиками варіаційної кривої є Mo (Мода), 

AMo (амплітуда моди), VAR (варіаційний розмах). При нормальному 

розподілі та високій стаціонарності  процесу, що досліджується Мо мало 

відрізняється від середнього значення (математичного очікування). АMо 

– (амплітуда моди) – кількість RR-інтервалів, що відповідають моді, 

виражене у % до об’єму вибірки. Варіаційний розмах обчислюється як 

різниця максимальної (Mx) і мінімальної (Mn) тривалостей RR-

інтервалів і при аритміях або артефактах може бути спотворений. За 

цими даними може бути обчислений індекс напруги регуляторних 

систем: 

𝐒𝐈 =
𝐀𝐌𝐨

𝟐∗𝐌𝐨
∗ 𝐕𝐀𝐑. 

Іншою формою графічного представлення розподілів RR-

інтервалів є відображення їх послідовних пар (трійок – попереднього, 

поточного і наступного) в двовимірній (або тривимірній) координатній 

площині, яка називається скатерограма (scatter – розсіювання).  
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Рисунок 1.4 – Скатерограми. Зліва скатерограма здорового пацієнта, 

справа – пацієнта з аритмією 

При цьому за віссю абсцис відкладається величина (𝐑 − 𝐑𝐧), а за 

віссю ординат – величина (𝐑 − 𝐑𝐧+𝟏). Область точок на скатерограмі 

має назву плям Пуанкаре або Лоренца. Зазвичай скатерограма має форму 

еліпсу, який розтягнуто уздовж бісектриси, і є результатом суперпозиції 

дихальної і недихальної аритмії. Відстань від центру до початку осей 

координат відповідає найбільш очікуваній довжині серцевого циклу 

(Мо). Величина відхилення точки від бісектриси вліво показує наскільки 

даний серцевий цикл коротше попереднього; вправо – наскільки довше 

попереднього. 

За скатерограмою обчислюють довжину (еквівалент SDNN) і 

ширину основної (без екстрасистол і артефактів) “хмари”. 

Цей спосіб оцінювання ВСР відноситься до нелінійного аналізу і є 

особливо корисним, коли на фоні монотоності ритму зустрічаються 

рідкісні та раптові порушення (ектопічні скорочення і (або) “випадіння” 

окремих серцевих скорочень). 
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Висновки до розділу 1 

У даному розділі було розглянуто статистичні та геометричні 

методи дослідження ВСР. Проте, для даного аналізу одразу 

використовувати сигнал ЕКГ не можна. Потрібно спочатку отримати 

ритмограму, виокремивши R-зубці з сигналу ЕКГ.  

У клінічній практиці достатньо обмежитися методами часової і 

частотної області. Зі статистичних методів часової області досить 

використовувати декілька показників, наприклад, VAR і PNN5O. З 

геометричних методів часової області досить обмежитися розподілом 

ймовірності RR-інтервалів і скатерограмой 
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РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Аналіз бази ритмограм 

Для визначення стану здоров’я за статистичними показниками 

варіабельності серцевого ритму необхідно для початку виявити, які зі 

знайдених змінних і як впливають на людину. 

Для цього з бази FisioNet було взято дані кардіоінтервалів ста 

пацієнтів (50 здорових та 50 хворих)[5]. На цих даних потім було 

проведено дослідження основних статистичних показників 

варіабельності серцевого ритму. Було досліджено наступні показники: 

Таблиця 2.1 – Досліджувані статистичні показники ВСР 

Показник Розмірність Назва 

SDNN 

(СКО) 
мс Стандартне відхилення інтервалу NN 

RMSSD мс 
Корень квадратний середньоквадратичних 

відхилень послідовних NN-интервалів 

pNN50 % 

Число послідовних пар NN-інтервалів, що 

відрізняються більш ніж на 50 ms (% до 

загальної кількості всіх NN-інтервалів) 

CV % Коефіцієнт варіації 

Mo мс Мода 

Amo % 

Кількість кардіоінтервалів, що 

відповідають значенню моди (% до об’єму 

вибірки) 

MxDMn Мс. 
Різниця між найбільним та найменшим 

NN-інтервалами 

SI  Індекс напруги 

 

Потім всі ці параметри було збережено у дві таблиці: таблиця з 

показниками здорових та таблиця з показниками хворих. Для кожної з 

них потім проведено стандартний аналіз для визначення середнього 
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значення серед кожної групи та стандартного відхилення. Це дає змогу 

виявити ті змінні, що найбільше впливають на приналежність до групи. 

На таблицях 2.2 та 2.3 відображені середні значення та 

середньоквадратичні відхилення для всіх показників здорових та хворих 

відповідно.  

Таблиця 2.2 – Середні значення та СКВ показників здорових 

пацієнтів 

 HR NN SDNN RMSSD pNN50 CV MO AMO MxDMn SI 

Середнє 88.45 700.8 56.70 39.80 2.55 8.00 694.3 42.73 410.90 138.32 

СКВ 15.90 119.1 28.18 32.17 3.04 3.63 127.7 14.93 237.12 159.25 

 

Таблиця 2.3 – Середні значення та СКВ показників хворих 

пацієнтів 

 HR NN SDNN RMSSD pNN50 CV MO AMO MxDMn SI 

Середнє 88.90 687.2 42.04 37.70 2.20 6.13 683.0 60.97 423.9 181.02 

СКВ 11.34 86.5 23.51 20.49 1.75 3.19 94.34 22.14 214.6 212.60 

 

З таблиць можна виділити змінні з найбільшим впливом – ті, які 

значно відрізняються між цими двома вибірками. Це такі показники: 

1. SDNN – Стандартне відхилення нормальних інтервалів. 

Середнє значення серед здорових людей трохи більше ніж 

серед хворих; 

2. CV – Коефіцієнт варіації. Середнє значення серед здорових 

також трохи більше, ніж серед хворих; 

3. AMO – Амплітуда моди. Середнє значення серед хворих майже 

в півтора рази більше. Це дуже корисний показник, бо можна з 

достатньо високою точністю визначити приналежність до 

однієї з двох груп. 
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Ці три параметри вказують на те, що у хворих людей більшість 

значень зосереджено на моді (61%), а у здорових – всього 40%, тобто 

інтервали відрізняються більше. 

Але це не означає що інші показники не потрібні. Вони дають 

змогу лікарю зробити комплексний аналіз всіх показників, а не кожного 

окремо. 

Висновки до розділу 2 

В цьому розділі було досліджено основні статистичні параметри 

двох груп людей – хворих та здорових. Після цього були визначені 

середні значення та значення середньоквадратичних відхилень для 

кожного з параметрів кожної з груп для подальшої класифікації 

пацієнтів. В результаті отримали три значимі параметри, за якими 

можемо класифікувати пацієнтів за групами «здоровий» та «хворий». 
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РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ 

3.1 Реалізація інтерфейсу програми 

Чи не найважливішими складовими дружнього інтерфейсу є 

швидкодія, плавність та надійність роботи програми. Люди з більшим 

задоволенням будуть використовувати програму, що працює без 

затримок та зі швидким інтерфейсом, що не змушує їх чекати. Саме тому 

оптимізація роботи всієї програми має чи не найважливішу роль у 

розробці програмного забезпечення. В даному випадку, метою було 

отримання найбільшої швидкодії програми за наявності обмежених 

обчислювальних ресурсів. Під швидкодією, в даному випадку, ми 

розуміємо як і швидкість відгуку програми, на дії користувача, так і 

швидкість обробки внутрішніх даних таку, щоб користувач не був 

змушений чекати після тих чи інших взаємодій з інтерфейсом програми. 

Інтерфейсу були поставлені певні вимоги, а саме:  

 Компонент має витримувати досить великі об’єми даних 

(кількість точок може легко перевищувати 100 000); 

 Межі графіку, що відображається, та його масштаб мають бути 

легко налаштовуванні; 

 Графік має бути інтерактивним (користувач матиме змогу 

рухати та масштабувати його за допомогою сенсорного 

екрану); 

 Мають бути реалізовані основні типи графіків: ламана 

лінія (рис. 2.1), стовпчикова діаграма (рис. 2.2), точкова 

діаграма (рис 2.3); 
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 Компонент має давати змогу відображати графіки в динаміці, 

тобто перебудовувати його автоматично при зміні та додаванні 

даних або зміні мастшабу чи границь. 

 

Рисунок 3.1 – Ламана лінія 

 

Рисунок 3.2 – Стовпчикова діаграма 

 

Рисунок 3.3 – Точкова діаграма 

 

Зосередимося на останньому пункті. Тут мається на увазі не 

просто одноразові зміни даних, після чого буде повністю 

перебудовуватися графік, а додавання даних з плином часу. Тобто 
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потрібно було реалізувати саме плавну графічну анімацію, яка при 

цьому не буде перенавантажувати пристрій. 

При реалізації власного компоненту візуалізації за основу було 

взято стандартний компонент “View”, в якого є поле “Canvas”. На ньому 

можна будувати примітивні графічні елементи, такі як точка, відрізок, 

ламана, прямокутник та ін. 

Тепер ми отримали компонент, що може відображати примітивні 

статичні графіки. Також на даний компонент було нанесено 

координатну сітку та відліки на осях абсцис та ординат. Для коректного 

відображення графіків та взаємодії інтерфейсу з користувачем було 

створено чотири методи: два перетворюють координати графіка в 

координати дисплею, а інші два - навпаки. Це потрібно для того щоб 

можна було швидко будь-якій точці графіка поставити у відповідність 

точку дисплею і навпаки. Масштаб та границі графіка було реалізовано 

як коефіцієнти до координат центру екрану. 

OpenGL[3] не має вбудованих методів, що перевіряють, чи 

знаходиться точка у видимій області, тому навіть якщо точка 

знаходиться за межами екрану, на її побудову витрачаються 

обчислювальні ресурси. Це неприпустимо для великої кількості точок, 

тому необхідно відсікти та не обробляти ті точки, що не потрапляють в 

межі екрану. 

Ми маємо два напрямки відсічення точок: вертикальний та 

горизонтальний. Точки у горизонтальному напрямку можна прибрати 

дуже просто:  

1. Перетворити координати лівої та правої границь екрану у 

поточні точки графіку; 

2. Будувати графік лише в межах цих точок. 
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Рисунок. 3.4 – Відсікання точок 

 

Це рішення просте і відсікає більшість точок, але потребує 

корегувань. Як видно на рисунку 3.4, відрізки, що перетинають границі 

області побудови, не будуються, хоча повинні. Для того щоб виправити 

дану ситуацію використаємо кусково-лінійну інтерполяцію: 

yi = ya +
(yb−ya)∗(xi−xa)

(xb−xa)
,  

де yi- невідома ордината шуканої точки; 

xi – абсциса шуканої точки; 

(x𝑎; 𝑦𝑎) - найближча відома точка ліворуч; 

(x𝑏; 𝑦𝑏) - найближча відома точка праворуч. 

xLx1 x2

y1

y2

yL
y3

y4

x3 x4xU  

Рисунок 3.5 – Кусково-лінійна інтерполяція для розбиття відрізків 
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Таким чином, підставивши дві сусідні відомі точки та ординату 

границі екрану, переведену у систему координат графіку, ми отримаємо 

нову точку, яка буде кінцем ламаної. 

Для вертикального напрямку відсікання існує чотири варіанти: 

1. Обидві точки відрізку лежать в межах графіку (в межах екрану) 

–  в такому випадку будуємо відрізок повністю; 

2. Тільки одна з точок відрізку лежить в межах графіку – в цьому 

випадку виконуємо інтерполяцію, аналогічну зображеній на 

рисунку 3.5, але для координати x; 

3. Обидві точки лежать поза межами по один бік - нічого не 

будуємо; 

4. Точки лежать поза межами графіку по різні боки - тоді за 

допомогою інтерполяції знаходимо точки перетину з нижньою 

та верхньою границями екрану і будуємо між ними відрізок.  

 

Всі варіанти можна побачити на рисунку 3.5, пунктиром позначена 

частина, що не має бути побудована, жирними позначені точки, 

координати яких необхідно розраховувати за допомогою інтерполяції. 

Тепер коли будується лише та частина графіка, яка дійсно є 

видимою, можна переходити до анімації. Програма призначена для 

роботи з реальним приладом, який додає точки до загального потоку 

даних поступово. Тому розроблено метод, який працює за принципом 

таймеру: через деякий інтервал часу він перевіряє, чи не з’явились у 

потоці нові дані, і якщо з’явились - то запускає функцію перебудови 

графіку. Щоб зменшити навантаження на центральний процесор 

пристрою, було вирішено обрати досить великий інтервал оновлення 

таймеру – 10 мс. Завдяки використанню такої затримки вдалось 
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зменшити навантаження на процесор більше ніж у 8 разів, при цьому 

швидкодія та реакція на зміни користувача зовсім не зменшилася. 

Частота зміни кадрів тримається на рівні 30-40 к/с, в залежності від 

потужності пристрою. Цей показник є оптимальним, бо картинка 

рухається плавно, а обчислювальні навантаження дуже низькі. 

Для реалізації інтерактивності нам також знадобилась обробка 

даних, що надходять від сенсорного екрану. Координати всіх дотиків до 

екрану в межах компонента зберігаються у масив та обробляються. 

Якщо дотик відбувається в межах іншого компоненту, то це зовсім не 

впливає на графік. 

В першу чергу перевіряється чи змінилась кількість дотиків до 

екрану. Якщо кількість дотиків стає рівною одному, то необхідно 

розпочати слідкування за зміною координат натискання на екран 

користувачем (переміщення пальця по екрану) і завершити цей процес, 

коли дотик зникне (кількість дотиків стане рівною нулю). Якщо ж 

кількість дотиків стає рівною двом, то розпочинається процес 

масштабування (pinch-to-zoom) і триває до тих пір, поки користувач знов 

не змінить кількість дотиків.  

Вже в залежності від активної дії виконується подальша обробка. 

Якщо виконується переміщення графіку (один дотик), то зсув пальця має 

повністю співпадати з візуальним зсувом графіку. При цьому 

використовуються згадані вище функції перетворень координат. 

Якщо ж виконується масштабування, то графік зменшиться (або 

збільшиться) по кожній осі в стільки ж разів, у скільки пальці 

користувача наблизилися (віддалилися) один до одного за відповідними 

осями.  

Також для більшої зручності користувача (та для більш коректного 

відображення даних) було вирішено зробити координатну сітку більш 
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динамічною та адаптивною. При збільшенні масштабу, крок відліків 

координатної сітки повинен зменшуватися, а при зменшені масштабу - 

збільшуватися. Тобто програма повинна аналізувати кількість даних 

(точок), що знаходиться на екрані та робити “кроки” за осями абсцис та 

ординат такими, щоб вони, з одного боку, не перевантажували інтерфейс 

користувача, а з іншого боку давали розуміння, які саме значення 

знаходяться у тій чи іншій точці графіку.  

3.2 Отримання ЕКГ з файлу формату *.faz 

Даний формат складається з двох частин: заголовка і, 

безпосередньо, даних. Заголовок складається з послідовності рядків. Як 

роздільник різних даних використовується символ переходу на 

наступний рядок. Заголовок складається з 20-ти пунктів. Вони наведені 

у таблиці 3.1: 

Таблиця 3.1 – Формат заголовку 

№ 

Значення строки 

заголовку Коментар 

Приклад 

значення NULL 

1 
Константа 

'Fazagraf File v1' 

Версія формату 

файла.  

'Fazagraf File 

v1' 
- 

2 
Табельний номер 

пациентц 
 41 + 

3 Прізвище  Баженова - 

4 Ім’я  Ольга - 

5 По-батькові  Федорівна - 

6 Група пацієнта 
0 – Здоровий, 1 – 

Хворий 
0 + 

7 Пол 

Стать: 0 – 

жіноча, 1- 

чоловіча 

0 + 

8 Дата народження  20.01.1960 + 

9 
Коментар до 

пацієнту 
 

Хороший 

пацієнт 
- 
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Продовження таблиці 3.1 

10 

Рівень 

навантажання 

(стрессу) 

0 – Без 

навантаження, 1 

– Фізична 

нагрузка, 2 – 

Емоційне 

навантаження 

1 + 

11 Стан здоров’я 

0 – Поганий, 1 – 

Задовільний, 2 – 

Гарний, 3 – 

Відмінний 

2 + 

12 Атрибут дня 

0 – Гарний день, 

1 – Поганий 

день 

0 + 

13 
Коментар до 

вимірювань 
 

Гарне 

вимірювання 
- 

14 

Дата та час 

проведення 

вимірювань 

 
17.02.2005 

12:49:01 
- 

15 

Інтервал 

дискретизації в  

сек. 

 0,001953125 - 

16 Тип данних файла 

Можл. значення 

'byte', 'smallint', 

'double' 

double - 

17 Коефіцієнт  1 - 

18 Зсув  0 - 

19 Константа '-----'  '-----' - 

20 
Довжина сигналу в 

відліках 
 27136 - 

 

Щоб мати можливість відображати електрокардіограму 

необхідними пунктами є: 

 Інтервал дискретизації. Відображає період часу в секундах між 

двома послідовними відліками. 

 Тип даних, записаних у файлі. Може бути або double, або 

smallint.  
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 «Коефіцієнт». Константа, на яку треба множити кожне 

значення сигналу.  

 «Зсув». Константа, яку потрібно додавати до кожного значення 

сигналу.  

 Довжина сигналу у відліках. Кількість записаних точок.  

На вищезазначеній таблиці помітно, що файли даного формату 

також містять додаткові дані, необхідні для ідентифікації пацієнта та 

додаткові коментарі про стан його здоров'я. На форму 

електрокардіограми вони ніяк не впливають, тому на даному етапі їх 

зчитування не є необхідним. 

Для читання з файлу використовується стандартний клас Java – 

RandomAccessFile. Спочатку зчитується перший рядок файлу для 

перевірки його версії. Він повинен містити значення «Fazagraf File v1». 

Далі виконується перехід на 15 рядок, де знаходиться значення періоду 

дискретизації. На наступному рядку зчитується формат файлу. 

Допустимими форматами є double та smallint. На наступному рядку 

знаходиться значення «коефіцієнту». Переходячи на наступний рядок 

зчитуємо значення «зсуву». 

«Коефіцієнт» і «Зсув» використовуються для перетворення даних 

типу «byte» та «smallint» у тип даних с плаваючою точкою – кожен відлік 

множиться на «Коефіцієнт» та до отриманого результату додається 

«Зсув». Наступний рядок повинен містити значення у вигляді п'яти 

символів «-», тобто «-----». Даний рядок слугує додатковим 

роздільником між описовою інформацією файлу і пацієнта, якому 

відповідає даний файл, і самими даними електрокардіограми, яким 

передує єдиний рядок, де вказано кількість відліків ЕКГ.  
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Якщо хоча б одна з вищенаведених перевірок завершується 

невдачею, то подальша робота з файлом буде припинена, а програма 

буде працювати з автоматично згенерованими даними ЕКГ. 

Якщо ж, результат всіх перевірок успішний, то подальше 

зчитування файлу відбувається за наступним алгоритмом: 

Для i=1:n, 
n – Кількість 

відліків

Тип даних

Зчитування 8-ми 
подальших байтів

Інвертування 
зчитаних байтів

Перетворення до 
типу double

Зчитування двох 
Подальших байтів

Інвертування 
зчитаних байтів

Збереження 
результату в 

змінну типу float

Множення на 
«Коефіцієнт»

Додавання 
«Зміщення»

Додавання змінної  
до списку

doublesmallint

 

Рисунок 3.6 Алгоритм зчитування з файлу 

У циклі на n ітерації, де n – кількість відліків, проводяться наступні  

дії: 

 Для початку розглянемо обробку файлу, що містить формат 

даних double: 

o 8 байтів зчитуються в змінну типу long; 

o Порядок зчитаних байтів інвертується; 

o Дана змінна перетворюється до типу double вбудованим 

методом Java – Double.longBitsToDouble; 

 Для типу даних smallint виконується наступне: 

o Відбувається зчитування 2 байтів в змінну short. 

o Послідовність зчитаних байт інвертується 
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 Отриманий результат зберігається в змінну типу float.  

 Отримане значення множиться на «Коефіцієнт». 

 Додаємо значення «Зсуву»  

 Додаємо змінну до списку.  

 

Після завершення зчитування даних з файлу, список 

відправляється на подальшу обробку. 
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3.3 Попередня обробка даних 

3.3.1 Фільтрація сигналу 

Портативні кардіографи мають дуже багато плюсів, але і один 

великий мінус – в них не можна вмістити всі необхідні аналогові 

фільтри, які використовуються у стаціонарних та громіздких пристроях. 

Тому для роботи з сигналом, отриманим з даного приладу, необхідна 

програмна цифрова фільтрація.  

Першим кроком ми маємо позбутись мережевих перешкод. Як 

відомо, нас оточує електрична мережа змінного струму з частотою 50 

Гц. Звичайно ж, це впливає на роботу чутливого датчику. Тому було 

вирішено застосувати фільтр низьких частот Блекмана-Харріса. Його 

КЧХ можна побачити на рисунку 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – КЧХ фільтру мережевих перешкод. 
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Як видно, фільтр пропускає лише низькочастотні гармоніки 

(частота зрізу дорівнює 30 Гц). 

Для перетворення сигналу використовуємо лінійну дискретну 

систему, описану різницевим рівнянням: 

y[n] = ∑ bmx[n − m]

M−1

m=0

 , 

де y[i] – значення відфільтрованого сигналу, мВ; 

x[i] – значення початкового сигналу, мВ; 

bm – коефіцієнти рівняння фільтра; 

M – порядок фільтра. 

Даний фільтр має нульові початкові умови, тобто всі відліки x[i] 

до початку запису сигналу (i < 0 ) приймаються за нуль. 

В нашому випадку використовується фільтр сотого порядку, отже 

для розрахунку значення сигналу в деякий момент часу потрібні сто 

попередніх відліків початкового сигналу. Значення коефіцієнтів фільтра 

розраховані попередньо засобами MATLAB та збережені у коді 

програми. 

Результати роботи фільтра можна побачити нижче. На рисунку 3.8 

ліворуч відображається початковий сигнал, а сигнал праворуч 

отриманий за допомогою мережевого фільтру. 
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Рисунок 3.8 – Результат роботи фільтру мережевих перешкод 

Другим кроком потрібно прибрати дрейф ізолінії. Він виникає 

внаслідок поганого контакту електродів зі шкірою або якщо пацієнт 

рухається. На рисунку 3.8 видно, що з плином часу ізолінія підіймається 

вгору, хоча вона має залишатись на рівні 0 мВ. 

Щоб позбавитись дрейфу використовуються віконні фільтри. 

Принцип їх роботи полягає в тому, що від кожної точки сигналу 

віднімається середнє значення з деякого її околу (вікна). Від тривалості 

вікна залежить ступінь грубості фільтра, чим вона більша – тим менший 

вплив на сигнал. 

Рівняння фільтра можна описати наступною формулою: 

𝐲[𝐧] = 𝐱[𝐧] −
𝟏

𝐖
∑ 𝐱[𝐧 + 𝐢]

𝐖
𝟐

𝐢=−
𝐖
𝟐

, 

де y[i]  – значення відфільтрованого сигналу, мВ; 

x[i] – значення початкового сигналу, мВ; 

W – довжина вікна. 

Для видалення дрейфу у нашій програмі використовується вікно 

довжиною 0.798 секунди. Відповідно, фільтрований сигнал 

відображається з затримкою в половину вікна, тобто 0.399 секунди. 
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На рисунку 3.9 зображений той самий проміжок сигналу, що і на 

рисунку 3.8, але з увімкненим фільтром дрейфу в середині 26-ї секунди

 

Рисунок. 3.9 - Результат роботи фільтра дрейфу 

В такому вигляді в сигналі вже можна виділити R-зубці. Дуже 

важливо точно знаходити їх координати. Кожен пропущений або хибний 

відлік дуже негативно вплине на результат аналізу варіабельності 

серцевого ритму.  

Саме тому необхідно чітко виділити R-зубців. Їх тривалість значно 

менша за тривалість T-зубців, і саме цим ми скористуємось. 

Спочатку потрібно за допомогою усереднюючого вікна з 

довжиною, меншою за R-зубець, прибрати всі коливання сигналу з 

меншою тривалістю. Необхідно підібрати вікно таким чином, щоб 

мінімально вплинути на R-зубець та максимально згладити коротші 

коливання. 

Формула усереднюючого вікна подібна до формули віконного 

фільтру: 

𝐲[𝐧] =
𝟏

𝐖
∑ 𝐱[𝐧 + 𝐢]

𝐖
𝟐

𝐢=−
𝐖
𝟐

, 

де y[i] – середнє значення по вікну сигналу, мВ; 
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x[i] – значення початкового сигналу, мВ; 

W – довжина вікна. 

На рисунку 3.10 зображено деякий інтервал вхідного сигналу. На 

рисунку 3.11 використано вікно довжиною 30 мс, а на рисунку 3.12 – 50 

мс. 

 

Рисунок 3.10 – вхідний сигнал 

 

Рисунок 3.11 – Фільтрований сигнал з вікном 30мс 
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Рисунок 3.12 – Фільтрований сигнал з вікном 50мс 

 

Добре видно, як більше вікно прибрало всі дрібні коливання, але 

значно зменшила амплітуду R-зубця. Менше вікно не так добре 

впоралось з шумом, проте зберегло R-зубець майже повністю. Такий 

результат нас абсолютно задовольняє.  

Тепер за допомогою більшого вікна треба прибрати T-зубець. 

Довжина вікна була підібрана експериментальним способом та дорівнює 

80 мс. Результат роботи можна побачити на рисунку 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Результат роботи віконного фільтра довжиною 80 

мс. 
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Як видно, в даному сигналі залишився тільки QRS-комплекс. Це 

вже не можна назвати кардіограмою, але в цьому сигналі легко знайти 

координати R-зубців. 

3.3.2 Детекція R-зубців ЕКГ 

Тепер необхідно визначити точки, що належать до R-зубця. Для 

цього знаходимо максимальне значення на деякому інтервалі 

(експериментальним шляхом було визначено інтервал в дві секунди). Та 

приймаємо точки, що більші за половину цього максимуму за точки 

зубця. Пік визначаємо як максимальне значення з цих точок. 

На рисунку 3.14 видно, як працюють всі вищезазначені алгоритми 

для відображення сигналу та позначення піків на ньому. 

 

Рисунок 3.14 – Результат роботи двох вищезазначених фільтрів та 

детектора R-зубців. 

Для розрахунку ЧСС використовується останній RR-інтервал. 

Значення знаходиться за наступною формулою: 

𝐟 =
𝟏

𝐑𝐑
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟔𝟎, 

де f – частота серцевих скорочень, уд/хв; 
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RR – тривалість останнього RR-інтервалу, мс. 

3.3.3 Адаптивний фільтр 

Останній фільтр призначений для того, щоб покращити вигляд 

сигналу. Результат його роботи більше не обробляється, він лише 

відображається на екрані. Для того, щоб згладити всі непотрібні 

нерівності сигналу ми використаємо адаптивне віконне згладжування. 

Принцип його роботи подібний до звичайного віконного згладжування, 

але довжина вікна змінюється в залежності від наближеності до R-зубця. 

Чим ближча точка до піку – тим менше вікно. Дві наступні формули 

описують принцип роботи алгоритму адаптивного згладжування. 

𝑾𝒊𝒏 =

[
 
 
 
 
 
𝒎𝒂𝒙𝑾𝒊𝒏

𝟐
,                         𝐦𝐢𝐧

𝒋=𝟏:𝑵𝑹
(𝒏 − 𝑹[𝒋]) >

𝒎𝒂𝒙𝑾𝒊𝒏

𝟐
             

𝐦𝐢𝐧
𝒋=𝟏:𝑵𝑹

(𝒏 − 𝑹[𝒋]) ,
𝒎𝒂𝒙𝑾𝒊𝒏

𝟐
≥ 𝐦𝐢𝐧

𝒋=𝟏:𝑵𝑹
(𝒏 − 𝑹[𝒋]) > 𝑸𝑹𝑺    

    
𝟎,                                              𝐦𝐢𝐧

𝒋=𝟏:𝑵𝑹
(𝒏 − 𝑹[𝒋]) ≤ 𝑸𝑹𝑺,                

 

де Win  – половина довжини вікна; 

maxWin – максимальна довжина вікна; 

n – номер точки, для якої знаходиться довжина вікна; 

R[j] – координати R-піку; 

NR – кількість знайдених R-піків; 

QRS – довжина  QRS-комплекса. 

𝐲[𝐧] =
𝟏

𝟐 ∗ 𝐖𝒊𝒏 + 𝟏
∑ 𝐱[𝐧 + 𝐢]

𝐖𝐢𝐧

𝐢=−𝐖𝐢𝐧

, 

де y[i] – середнє значення по вікну сигналу, мВ; 

x[i] – значення початкового сигналу, мВ; 

Win – довжина половини вікна. 
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Результат роботи фільтру адаптивного згладжування можна 

побачити на рисунку 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Результат роботи адаптивного згладжування. 

Зверху – з вимкненим згладжуванням, знизу – з увімкненим. 
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3.4 Реалізація визначення статистичних показників ВСР 

За отриманими результатами експериментальних досліджень було 

сформовано критерії оцінки статистичних показників основних 

параметрів, що наведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Статистичні показники ритмограм 

Показник Розмірність Назва 

SDNN 

(СКО) 
мс Стандартне відхилення інтервалу NN 

RMSSD мс 
Корень квадратний середньоквадратичних 

відхилень послідовних NN-интервалів 

pNN50 % 

Число послідовних пар NN-інтервалів, що 

відрізняються більш ніж на 50 ms (% до 

загальної кількості всіх NN-інтервалів) 

CV % Коефіцієнт варіації 

Mo мс Мода 

Amo % 

Кількість кардіоінтервалів, що 

відповідають значенню моди (% до об’єму 

вибірки) 

MxDMn Мс. 
Різниця між найбільним та найменшим 

NN-інтервалами 

SI  Індекс напруги 

  

 

Після обробки ЕГК (фільтрування та детекція R зубців) та 

отримання ритмограми ми можемо визначити статистичні показники 

ВСР. Проте для цього необхідно, щоб у записі ЕКГ було не менш ніж 21 

серцевий цикл (20 RR-інтервалів). За цими даними ми обчислюємо всі 

вищезазначені параметри та виводимо їх на екран результатів. Формули 

для всіх параметрів наведено нижче. 

𝑺𝑫𝑵𝑵 = √
𝟏

𝑵 − 𝟏
∑[𝑰(𝒏) − �̅�]𝟐
𝑵

𝒏=𝟐

, 
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𝑹𝑴𝑺𝑺𝑫 = √
𝟏

𝑵 − 𝟐
∑[𝑰(𝒏) − 𝑰(𝒏 − 𝟏)]𝟐
𝑵

𝒏=𝟑

, 

Де N – кількість інтервалів; 

I(n) – тривалість n-того інтервалу. 

Також будується варіаційний ряд та скатерограма. 

 

Рисунок 3.16 – результати за даними ЕГК пацієнта з аритмією 

 

Рисунок 3.17 – результати за даними ЕГК пацієнта з аритмією 
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3.5 Робота з розробленим програмним забезпеченням 

Інтерфейс користувача розробленого програмного продукту 

представлено на рисунку 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – Інтерфейс користувача. Початкове вікно 

 Вікно можна умовно поділити на 2 частини: меню та візуальна 

частина. Меню у даній програмі представлено п’ятьма кнопками: 

 «Старт» - Запускає промальовування графіку ЕКГ. 

Зображення екрану після взаємодії з даним елементом 

керування наведено на рисунку 3.19; 

 «Файл» - Відкриває меню вибору файлу. Виводяться тільки 

формати *.faz, для більшої зручності користувачеві. 

Зображення екрану після взаємодії з даним елементом 

керування наведено на рисунку 3.20; 

 «Настройки» - Відкриває меню налаштувань. Тут можна 

ввімкнути або вимкнути фільтри (мережевий, адаптивний, та 

фільтр дрейфу), для візуалізації роботи програми. Зображення 
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екрану після взаємодії з даним елементом керування наведено 

на рисунку 3.21; 

 «Обработка» - Відкриває вікно виведення результатів. Проте 

це вікно може бути відкрито тільки після того, як програмою 

буде знайдено як мінімум 21 QRS комплекс (21 серцеве 

скорочення) після вибору файлу користувачем та запуску 

обробки. Зображення екрану після взаємодії з даним 

елементом керування наведено на рисунку 3.22; 

 «Выход» - Відкриває діалогове вікно підтвердження виходу з 

програми. Зображення екрану після взаємодії з даним 

елементом керування наведено на рисунку 3.23. 

 

Рисунок 3.19 – Екран промальовування ЕКГ 
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Рисунок 3.20 – Екран вибору файлу ЕКГ 

 

 

Рисунок 3.21 – Екран налаштувань 
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Рисунок 3.22 – Екран виведення результатів 

 

Рисунок 3.23 – Діалогове вікно виходу з програми 

Для того щоб виконати обчислення статистичних параметрів та 

побудувати ритмограму, скатерограму та варіаційний ряд необхідна 

певна кількість знайдених QRS комплексів, а саме 21. Приклад роботи 

наведено на рисунку 3.24. Це реалізовано для підвищення 

достовірності результатів. 
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Рисунок 3.24 – перевірка кількості знайдених R зубців для 

подальшої статистичної обробки.  
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Висновки до розділу 3 

У даному розділі було розглянуто процес зчитування ЕКГ даних з 

файлу формату *.faz. Також було розглянуто процес проектування та 

створення фільтрів для отримання сигналу, на базі якого отримуємо дані 

для побудування ритмограм, для подальшого її аналізу.  

Був створений додаток, який дозволяє користувачеві обирати файл 

ЕГК, який буде оброблятися далі. Реалізовано мережевий та адаптивний 

фільтри та фільтр дрейфу. Реалізовано детекцію R зубців ЕКГ. 

Також реалізовано окреме вікно виведення статистичних 

показників аналізу ВСР. 

Наведено інструкцію користувача для даної програми. 
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вступ 

Для впевненості в відсутності шкоди здоров’ю та обладнанню 

обов’язковим є дотримання норм охорони праці. Не зважаючи на те, що 

в нашому випадку відсутня фізична робота, все одно залишається дуже 

багато небезпечних та шкідливих факторів, що супроводжують процес 

розробки. 

В даному розділі детально розглядаються всі можливі ризики та 

засоби застереження від них. Головною метою є позбавлення робочого 

процесу від всіх можливих ризиків. 

4.1 Характеристика об’єкту та умови його експлуатації. 

Робоче приміщення – це кімната, що знаходиться на восьмому 

поверсі дев’ятиповерхового будинку. В ньому немає шкідливих речовин 

та вібрацій. План приміщення можна побачити на рисунку 1, а його 

характеристики вказані у таблиці 4.1. У таблиці 4.2 наведені 

характеристики всього обладнання, присутнього в робочому 

приміщенні. 

Таблиця 4.1 – Характеристики приміщення 

Параметри 
Кількісна і візуальна 

характеристика 

Розміри приміщення 9000×4000×3000 мм 

Кількість працюючих 3 чол. 

Площа 36 м2 

Об’єм 108 м3 
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Рисунок 4.1 – План робочого приміщення 

Таблиця 4.2 – Характеристики обладнання 

Позиція 

на 

малюнку 

Назва Характеристика 

1 Дерев’яна шафа (2 шт.) Габарити – 2640х800х2600 мм 

2 Дерев’яний стіл (3 шт.) Габарити  - 1800х600х950 мм 

3 Крісло поворотне (3 шт.) 
Габарити – 680х680х980 мм 

Висота сидіння – 540-740 мм 

4 Дерев’яна тумба (4 шт.) Габарити - 686х600х832 мм 

5 Системний блок (3 шт.) 

Габарити – 209х573х741 мм 

Потужність блока живлення – 450Вт 

Процесор – Intel Core i7-2600 (4 ядра) 

ОЗП – 4 x Kingston PC3-12800 (8GB) 

Жорсткий диск – WD Green 500GB 

Кількість портів USB – 8 

6 
Монітор Samsung 

S22E390 (3 шт.) 

Габарити – 519,06х391,68х167,46 мм 

Кути нахилу – від -2° до +15° 

Тип підсвітки – LED 

Діагональ дісплею – 21.5’’ 

Роздільна здатність – 1920х1080 

Вживана потужність, робота – 25 Вт  

Вживана потужність, очікув. – 0,3 Вт 

7 
Принтер Samsung Xpress 

SL-M2880FW 

Габарити – 401х362х367 мм 

Вживана потужність, друк – 400 Вт 

Вживана потужність, очікув. – 1.6 Вт 
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Продовження таблиці 4.2 

8 

Джерело безперебійного 

живлення APC Smart-UPS 

1500VA LCD RM 2U 

230V 

Габарити – 89х432х457 мм 

Кількість розеток – 4 

Вихідна потужність – 1000 Вт 

Вага – 28.64 кг 

9 
Кондиціонер Samsung 

AQ12EWGN 

Габарити – 285х820х190 мм 

Теплопродуктивність – 3.8 кВт 

Холодопродуктивність – 3.5 кВт 

Споживана потужність, обігр. – 1053 

Вт 

Споживана потужність, охол. – 1090 

Вт 

10 Світильник (2 шт.)            

Габарити – 1220х200х100 мм 

Кількість ламп – 2 

Тип ламп – ЛБ 40 

Світловий потік – 2х3200лм = 6400лм 

Потужність – 80 Вт 

11 
Планшет Samsung Galaxy 

Tab 2 

Габарити – 116,4х193,4х9,7 мм 

Тип матриці – TFT 

Діагональ дісплею – 7’’ 

Роздільна здатність – 1024х600 

Напруга зарядки – 5 В 

Напруга батареї – 4,8 В 

Ємність батареї – 3600 мА*г 

Бездротові інтерфейси – Bluetooth, 

WiFi 

12 
Портативний кардіограф 

«ФАЗАГРАФ» 

Габарити – 105х75х30 мм 

Сумарна напруга батарей – 3В 

Тип батарей – АА, 2шт. 

Клас захисту від проникнень: IP44 

Клас електробезбеки: III 

Робоча температура – 5оС – 45оС 

Бездротовий інтерфейс - Bluetooth 

 

4.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

 У табл. 4.3 наведені небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Їх 

поділено на 4 групи згідно ГОСТ 12.0.003-74. 
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Таблиця 4.3 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори 

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

Мікроклімат, 

освітлення, шум, 

випромінювання, 

електронебезпека, 

пожежонебезпека 

Пил Відсутні 

Нервово-психічні 

перевантаження, 

гіподинамія 

4.2.1 Мікроклімат 

Згідно з ДСН 3.3.6.042 99, робоче місце вважається постійним, 

якщо працюючий знаходиться на ньому більше 50% робочого часу. 

Отже в нашому випадку йде мова саме про постійне робоче місце. 

Розумова діяльність (робота за комп’ютером) відноситься до категорії 

легких фізичних робіт (Ia). 

Таблиця 4.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ Джерело зміни 

показників 

мікроклімату 

Наслідок 

1 Нагрівання 

комп’ютерів 

Підвищення швидкості кулерів, зниження 

частоти ЦП, що уповільнює роботу ПК та 

негативно впливає на психологічний стан 

робітника. 

2 Нагрівання 

планшету 

Швидке псування елементів живлення, 

зниження швидкодії. 

3 Нагрівання 

кардіографу 

Збільшення похибки запису сигналу, 

псування елементів живлення. 

4 Висока 

температура 

повітря зовні (на 

вулиці) 

Підвищена температура на вулиці негативно 

впливає на концентрацію працівника, 

з’являється дискомфорт. 
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Продовження таблиці 4.4 

5 Низька 

температура 

повітря зовні (на 

вулиці) 

Знижена температура на вулиці також 

негативно впливає на працездатність 

працівника. Послаблюється імунна система, 

виникають складності при провітрюванні 

приміщень. 

6 Висока вологість 

повітря (в 

приміщенні) 

Виникає відчуття задухи, починається рясне 

потовиділення, з’являється дискомфорт. При 

підвищеній вологості зменшується 

електричний опір шкіри, що збільшує ризик 

враження електричним струмом.  

7 Протяги Висока імовірність застуди, різкий перепад 

температур може також негативно вплинути 

на деяку вразливу техніку. 

Таблиця 4.5 – Засоби захисту 

Вид захисту Заходи 
 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

В комп’ютерах – активне охолодження – 

кулери; 

В моніторах – пасивне охолодження – 

радіатори; 

В планшеті –розподіл тепла по всій 

поверхні пристрою. 

У приміщенні У холодний період – кондиціонер, 

ізольовані вікна. 

У теплий період – кондиціонер або 

відкриті вікна. На вікнах використовується 

сонцезахисна плівка.  

Організаційні заходи Для запобігання накопиченню пилу 

необхідно періодично роботи вологе 

прибирання. Також треба виконувати 

технічний огляд кондиціонеру. 

В даному приміщені показники мікроклімату відповідають 

санітарним нормам. 
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4.2.2 Освітлення 

При роботі за комп’ютером дуже важливу роль відіграє 

освітлення. Якщо воно буде незадовільне, у працюючих можуть 

виникнути проблеми з зором. Тому дуже важливо завжди дотримуватись 

норм освітлення робочих приміщень. 

Таблиця 4.6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Занизька або зависока яскравість 

монітору 

Все це дуже негативно впливає 

на зір. Очі швидко 

втомлюються, червоніють. 

Також недостатнє освітлення 

знижує працездатність, а 

невідповідна гама може 

збивати з робочого ладу. 

2 Невідповідна кольорова гама 

3 Недостатнє освітлення 

приміщення 

4 Наявність дрібних об’єктів 

Таблиця 4.7 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення 

Вид захисту Заходи 

 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

Матове покриття дісплеїв, LED підсвітка. 

Лампи мають давати необхідну кількість 

світла навіть за умови відсутності 

природнього освітлення. 

У приміщенні Природне освітлення – бокове (однобічне), 

3 вікна на ПН-ЗХ (1400×1650 мм), 

двокамерний склопакет.  

Жалюзі для регулювання рівня 

освітленості. Штучне освітлення – верхнє – 

два світильники, кожен з двома лампами 

ЛБ40 потужністю 40Вт) 

Організаційні заходи Необхідно дотримуватись чистоти в 

приміщені, щоб не було пилу, який осідає 

на екранах. Також необхідно слідкувати за 

чистотою вікон.  
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4.2.3 Шум 

Таблиця 4.8 - Джерела шуму 

№ Джерело шуму Наслідок 

1 Шум від комп’ютерів 
Шуми дуже негативно впливають 

на нервову систему людини. Вони 

знижують увагу, концентрацію, 

людина швидше втомлюється, стає 

дратівливою. В додаток до цього 

постійний шум знижує чутливість 

інших сенсорних органів: 

зменшується гострота зору, 

кольоросприйняття.  

2 Шум від кондиціонеру 

3 Шуми з вулиці 

4 Шум від іншої техніки 

Таблиця 4.9 – Засоби захисту від шуму 

 Вид захисту Заходи 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Всі рухомі деталі (як лопасті кулерів) 

мають бути змащені та міцно 

закріплені. Кришки корпусів мають 

бути закритими. 

У приміщенні Ізоляція стін, шумоізолюючі вікна та 

відсутність зазорів коло дверей. 

Організаційні заходи Чистка комп’ютерів від пилу, очищення 

або заміна фільтрів кондиціонера, 

закриття вікон в години-пік. 

Шум має дуже великий вплив на продуктивність інтелектуальної 

роботи. Якщо для фізичної роботи їм можна знехтувати, то тут 

концентрація і увага є чи не найголовнішими складовими продуктивної 

роботи. Саме тому потрібно забезпечити належний рівень шуму для 

нормальної роботи. 
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4.2.4  Випромінювання 

Таблиця 4.10 – Джерела випромінювань 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Комп’ютери 
Випромінювання негативно впливають 

на ЦНС людини. Це проявляється у 

підвищеній дратівливості, втомленості. 

Постійна робота за комп’ютером дуже 

виснажує.  
2 Монітори 

3 Планшет та кардіограф 

Мають радіомодулі низької потужності, 

однак при постійному впливі на людину 

проявляються ті самі негативні наслідки. 

Таблиця 4.11 – Засоби захисту від випромінювання 

Вид 

захисту 

Заходи 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

Металевий корпус системного блока 

слугує своєрідним екраном. Також дуже 

шкідливо використовувати ЕЛТ-

монітори, рідкокристалічні дисплеї 

набагато безпечніші та економніші. 

У приміщенні Захисна плівка на вікнах 

Організаційні заходи Необхідно кожну годину робити перерви 

в роботі щоб не перевиснажувати 

організм. Добре якщо є можливість на 

кілька хвилин покинути робоче 

приміщення та провітрити його 

ЗІЗ Відсутні 

4.3 Електробезпека 

Дане приміщення можна віднести до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки. В кімнаті присутня однофазна мережа змінного 

струму з напругою 220В і частотою 50Гц. Всі комп’ютери увімкнені до 

мережі через джерело безперебійного живлення, що має в собі 
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запобіжники та фільтри. Планшет та кардіограф мають III клас захисту, 

тому не можуть завдати значної шкоди.  

Таблиця 4.12 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Пошкодження ізоляції кабелів 

живлення 

В разі ураження змінним 

електричним струмом у 

людини можуть 

виникнути опіки, 

відбутись мимовільне 

скорочення м’язів, що 

може призвести до 

неможливості розірвати 

контакт. Людина може 

втратити свідомість чи 

навіть померти. 

2 Потрапляння рідини на прилади або 

розетки 

3 Несправність блоку живлення 

комп’ютера 

4 Несправний USB кабель, що 

використовується для роботи з 

планшетом 

5 Контакт пацієнта з приладом запису 

6 Несправність батарей кардіографу 

або їх неправильне встановлення 

Таблиця 4.13 – Засоби захисту від електротравм 

Вид 

захисту 

Заходи 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

Використання трьохконтактних розеток (з 

заземленням), використання мережевих фільтрів. 

Захист приладу за стандартом IP44 та класом 

електробезпеки III. Викоритсання в приладі 

ізоляції класу термстійкості E. 

У приміщенні Автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A 

з захисними характеристиками ДСТУ ЕN 61000-3-

3: 2004. Джерело безперебійного живлення з 

захистом від стрибків напруги. Вся проводка має 

бути схована в стінах і розтягнута за правилами. 

Організаційні заходи Необхідна періодична перевірка знань з техніки 

електробезпеки. Розміщення комп’ютерів таким 

чином, щоб не можна було одночасно торкатись 

двох різних приладів. Вологість повітря не 

повинна перевищувати норми. Їжа або напої на 

робочому місці забороняються. 

ЗІЗ Не передбачені 
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4.4 Пожежна безпека  

В робочому приміщені знаходяться наступні горючі речовини: 

папір, дерево, пластик, синтетичні волокна. Приміщення такого типу 

можна віднести до категорії пожежонебезпечних(В).  

Таблиця 4.14 – Джерела небезпеки 

№ Джерело 

небезпеки 

Небезпечний 

фактор 

Наслідок 

1 Несправності 

електричного 

обладнання  

Джерело тепла, 

іскри, 

коротке замикання 

При виникненні пожежі 

головне швидко 

зорієнтуватись та оцінити 

ситуацію. Треба 

обов’язково визначити, що 

було причиною пожежі і 

тільки потім вирішувати, 

чи можна її загасити 

самому. Якщо можна – то 

потрібно якнайшвидше 

зупинити поширення 

полум’я, а інакше – 

евакуюватись. В разі 

недотримання заходів 

пожежної безпеки або 

невірного гасіння можна 

зробити все ще набагато 

гірше. Пожежа негативно 

впливає на нервову, 

серцево-судинну, 

дихальну та інші системи 

людини. Дуже імовірні 

опіки. 

2 Неякісна 

ізоляція 

Оплавлення 

ізоляції 

3 Перегрівання 

приладу 

Різке нагрівання, 

можливе загоряння 

4 Зовнішній 

вплив 
Виникнення 

пожежі чи вибуху 

5 

Недотримання 

заходів 

пожежної 

безпеки 

Створення 

пожежонебезпечної 

ситуації, 

неможливість 

вчасного 

реагування 
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Таблиця 4.15 – Засоби захисту від пожежі 

№ Заходи Реалізація 

1 Технічні У техн. 

обладн

. 

Засоби захисту від стрибків напруги, 

заземлення. Охолодження гарячих елементів 

та аварійне відключення живлення. 

Використання в приладі запису ізоляцію 

класу термостійкості E (<120oC). 

У 

примі

щ. 

Пожежні датчики, схеми евакуації з будівлі, 

пожежне освітлення, наявність пожежного 

виходу з будівлі. 

2 Організаційні Обов’язковий інструктаж з питань пожежної 

охорони. Забезпечення вільного доступу до 

засобів індивідуального захисту та виходів з 

приміщення. 

3 ЗІЗ Респіратори, протигази, маски, захисний одяг. 

Висновки до розділу 4 

Проаналізувавши всі фактори, можна зробити висновок що дане 

приміщення задовольняє всім вимогам з питань охорони праці. Важливо 

пам’ятати що в першу чергу потрібно надати працівникам можливість 

працювати в безпечних та зручних умовах. Треба мінімізувати шкідливі 

виробничі фактори та, якщо можна, повністю позбавитись небезпечних 

виробничих факторів. 

В даному робочому приміщені працівники нормально себе 

відчувають, умови мікроклімату відповідають класу фізичних 

навантажень, рівень освітлення можна налаштовувати під свої потреби. 

Всі заходи пожежної та електричної безпеки дотримані. Таким чином, 

працювати в ньому безпечно і комфортно. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У ході виконання даної роботи було реалізовано алгоритм 

визначення статистичних показників аналізу ВСР, та виконано наступні 

задачі: 

1. Реалізовано алгоритм визначення статистичних показників 

ВСР в MATLAB; 

2. Розроблено програму для отримання ритмограм з ЕКГ на 

пристроях з ОС «Android» для цього реалізовано: 

2.1. Реалізовано інтерфейс користувача для взаємодії з 

графіками; 

2.2. Зчитування даних ЕКГ з файлів формату *.faz; 

2.3. Алгоритм фільтрації мережевих перешкод; 

2.4. Алгоритм фільтрації дрейфу; 

2.5. Алгоритм детекції R-зубців ЕКГ; 

2.6. Реалізовано адаптивний фільтр ЕКГ; 

3. Впроваджено алгоритму визначення статистичних показників 

ВСР у програму отримання ритмограм; 

4. Проведено тестування на даних ЕКГ реальний пацієнтів; 
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ДОДАТОК А 

Технічне завдання програмного продукту 

1. Призначення і область застосування 

Програмний продукт призначений для обробки спектральних 

показників ВСР. ПП має власний інтерфейс користувача.  

Вимоги до ПП  

1.1 Вимоги до надійності  

1.1.1 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;   

- відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть 

привести до непрацездатності даної програми.  

 

1.1.2 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 перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей 

технічних засобів і переустановлення програмних засобів.  
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1.1.3 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 некоректних файлів.  

2 Умови експлуатації  

2.1 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.  

2.2 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів  

До складу технічних засобів повинен входити пристрій під 

управлінням Android, що включає в себе: 

• процесор архітектури ARM з частотою не менше 800МГц; 

• оперативну пам’ять об’ємом не менше 256 МБ; 

• 20 МБ вільного простору на карті пам’яті або пам’яті 

пристрою; 

• Версію Android не менше 4.0.1. 

2.3 Вимоги до програмних засобів, які використовують ПП  

ПП використовує засоби доступу до файлів та засоби апаратного 

прискорення. Всі вони представлені в версіях Android 4.0.1 та вище. 
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ДОДАТОК Б 

 

Лістинг коду 

Клас фільтрації ЕКГ 

public class Filter { 

    public static int MAX_NUMBER_OF_ACTIVE_FILTERS=4;       //максимальное кол-

во последовательных фильтров, чтобы задать размер буффера 

    public static int ADAPWIN_lastCheckedPoint; 

    public enum FilterType {LFF2}; 

    private static float[][] LFA={{1.0000f}}; 

 

    public static float lastPeakVal;                        //значение 

последнего пика 

 

    public static void NO(DataPoints From, DataPoints To) //"пустой" фильтр, 

просто копирует новые точки 

    { 

        From.goTo(To.getLength()); 

        Queue targ=From.Target; 

        while(targ!=null && To.getLength()<From.getLength()){ 

            To.add(targ.x); 

            targ = targ.next; 

        } 

    } 

 

    public static void WIN(DataPoints From, DataPoints To, int maxWindow, 

Boolean reverted) 

    {       //оконный фильтр, задается максимальный размер окна и тип (reverted 

даст средний значения по окнам, а !reverted - отфильтрует) 

        while(To.getLength()+maxWindow<From.getLength()) { 

            int win = maxWindow > To.getLength() ? To.getLength() : maxWindow; 

            float prevSum = 0; 

            From.goTo(To.getLength());              //курсор выставляется на 

середину окна 

            Queue tarBackw = From.Target.prev;      //и в обе стороны идёт 

суммирование 

            Queue tarForw=From.Target.next; 

            prevSum+=From.Target.x; 

            for (int j = 0; j < win; j++) { 

                if (tarBackw == null) 

                    break; 

                if (tarForw == null) 

                    break; 

                prevSum += tarBackw.x+tarForw.x; 

                tarBackw = tarBackw.prev; 

                tarForw = tarForw.next; 

            } 

 

            prevSum = prevSum / (2*win + 1); 

            To.add(reverted?prevSum:(From.Target.x - prevSum)); 

        } 

    } 

    public static void ADAPWIN(DataPoints FromTo, int maxWindow, int QRSlength, 
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DataPoints knownPeaks) 

    {       //адаптивный фильтр, задается максимальный размер окна и 

максимальное отклонение 

        if (knownPeaks.getLength()==0 || 

knownPeaks.Last.x<=ADAPWIN_lastCheckedPoint) 

            return; 

 

        while (knownPeaks.getLength()>0 && 

knownPeaks.Last.x>ADAPWIN_lastCheckedPoint) 

        { 

            Queue rightPeak=knownPeaks.Last; 

            while (rightPeak.prev!=null && 

rightPeak.prev.x>ADAPWIN_lastCheckedPoint) 

                rightPeak=rightPeak.prev; 

            float[] filteredPoints=new float[(int)rightPeak.x-

ADAPWIN_lastCheckedPoint]; 

            for (int i=ADAPWIN_lastCheckedPoint; i<rightPeak.x; i++ ) 

            { 

                int win=maxWindow; 

                if (win>(i-ADAPWIN_lastCheckedPoint-QRSlength)) 

                    win=i-ADAPWIN_lastCheckedPoint-QRSlength; 

                if (win>(rightPeak.x-1-i-QRSlength)) 

                    win=(int)rightPeak.x-1-i-QRSlength; 

                if (win<0) 

                    win=0; 

 

                FromTo.goTo(i);              //курсор выставляется на середину 

окна 

                float prevSum=0; 

                Queue tarBackw = FromTo.Target.prev;      //и в обе стороны идёт 

суммирование 

                Queue tarForw = FromTo.Target.next; 

                prevSum += FromTo.Target.x; 

                for (int j = 0; j < win; j++) { 

                    if (tarBackw == null) 

                        break; 

                    if (tarForw == null) 

                        break; 

                    prevSum += tarBackw.x + tarForw.x; 

                    tarBackw = tarBackw.prev; 

                    tarForw = tarForw.next; 

                } 

                prevSum = prevSum / (2 * win + 1); 

                filteredPoints[i-ADAPWIN_lastCheckedPoint]=prevSum; 

            } 

            FromTo.goTo(ADAPWIN_lastCheckedPoint); 

            for (int i=0; i<filteredPoints.length; i++) { 

                FromTo.Target.x = filteredPoints[i]; 

                FromTo.goF(1); 

            } 

            ADAPWIN_lastCheckedPoint=(int)rightPeak.x; 

        } 

    } 

    public static void LDS(DataPoints From, DataPoints To, FilterType f) 

//Linear discrete system (filter) 

    {       //в зависимости от FilterType выбираются A и B 

        while(To.getLength() < From.getLength()) { 

            int ft = f.ordinal();//filter type number 

            From.goTo(To.getLength() + 1); 

            Queue preFLast = From.Target; 

            float val = 0; 

            Queue aftFLast = To.Last; 

            for (int j = 0; j < LFB[ft].length; j++) { 

                if (preFLast == null) 

                    break; 

                val += LFB[ft][j] * preFLast.x;//[i-j];//preFLast.x; 
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                preFLast = preFLast.prev; 

            } 

            for (int j = 1; j < LFA[ft].length; j++) { 

                if (aftFLast == null) 

                    break; 

                val -= LFA[ft][j] * aftFLast.x; 

                aftFLast = aftFLast.prev; 

            } 

            To.add(val); 

        } 

    } 

 

    public static int Detect(DataPoints From, DataPoints To, int start)//Detect 

peaks since start point 

    { 

        From.goTo(start);               //курсор на start (последняя проверенная 

точка) 

        Boolean isHigher = false;         //принимаем что эта точка не относится 

к зубцу 

        float level = 0.5f * From.max;    //уровень, который считается зубцом 

        int lastLower = start;            //последняя (точка - не зубец) 

        while (!isHigher) {             //идём до зубца 

            if (From.targetID() >= From.getLength() - 1)//если дошли до конца - 

то последняя проверенная точка_не_пик - lastLower,... 

                return lastLower;                   //... и следующая проверка 

будет начинаться с неё 

            From.goF(1); 

            isHigher = From.Target.x > level; 

            if (!isHigher) 

                lastLower++; 

        } 

 

        while (isHigher) {              //теперь идём до конца зубца 

            if (From.targetID()>=From.getLength()-1)    //если закончились 

точки, а зубец - еще нет, то перепроверять надо ... 

                return lastLower;                       //...с последней 

точки_не_зубца) 

            From.goF(1); 

            isHigher=From.Target.x>level; 

        } 

        if (!isHigher && lastLower<From.targetID())//если дошли сюда, значит 

были найдены начало и конец зубца 

        { 

            int n=From.targetID()-lastLower;        //находим его ширину 

            From.goTo(lastLower);                   //идём к его началу 

            lastLower+=(n+1);                       //теперь последняя 

точка_не_зубец - следующая за концом этого зубца 

            float localMax=From.Target.x; 

            int maxID=From.targetID();              // 

            while (n>0 && From.Target!=null)        // 

            {                                       // 

                n--;                                // 

                if (From.Target.x>localMax) { 

                    localMax = From.Target.x; 

                    maxID=From.targetID(); 

                } 

                From.goF(1); 

            } 

            if (maxID>MainActivity.Freq)            //если уже прошла первая 

секунда, то ищем пик 

            { 

                if (To.getLength()>0 && maxID-To.Last.x<MainActivity.Freq/3) 

                {                               //если после предыдущего зубца 

прошло не 1/3 секунды, то надо выбрать один из двух 

                    if (localMax>lastPeakVal) {     //если новый зубец "выше", 

то оставляем его, если нет - ничего не меняем 
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                        To.Last.x = maxID;          //добавляем его "время" в 

список 

                        lastPeakVal = localMax;     //и сохраняем его значение 

(y) 

                    } 

                } 

                else { 

                    lastPeakVal=localMax;           //сохраняем его значение (y) 

                    To.add(maxID);                  //добавляем его "время" в 

список 

                    //ECGView.HRTiccount++; 

                } 

            } 

        } 

        return Detect(From, To, lastLower);//продолжаем поиск с последней 

проверенной точки 

    } 

 


