






АНОТАЦІЯ 

Обсяг пояснювальної записки становить 63 сторінки, 23 ілюстрації, 16 

таблиць та 17 джерел за переліком посилань. 

Метою дослідження є розробка мобільного додатку для аналізу 

спектральних показників варіабельності серцевого ритму. 

Завдання: 

 Дослідження існуючих методів аналізу ВСР; 

 Розробка алгоритму аналізу спектральних показників ВСР; 

 Проведення випробувань алгоритму в середовищі MATLAB на 

даних інтервалограм реальних пацієнтів; 

 Реалізація програмного модулю для ОС «Android»; 

o Розробка інтерфейсу користувача; 

o Розробка структури зберігання та обробки даних; 

o Реалізація алгоритму спектрального аналізу ВСР; 

 Тестування програмного модулю на даних реальних 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, Спектральний аналіз, 

Перетворення Фур’є, Android, Цифрова обробка сигналів. 

  



АННОТАЦИЯ 

Объем пояснительной записки составляет 63 страницы, 23 иллюстрации, 

16 таблиц и 17 источников в перечне ссылок. 

Целью исследования является разработка мобильного приложения для 

анализа спектральных показателей вариабельности сердечного ритма. 

Задание: 

 Исследование существующих методов анализа ВСР; 

 Разработка алгоритма анализа спектральных показателей ВСР; 

 Проведение испытаний алгоритма в среде MATLAB на данных 

интервалограм реальных пациентов; 

 Реализация программного модуля для ОС «Android»; 

o Разработка интерфейса пользователя; 

o Разработка структуры хранения и обработки данных; 

o Реализация алгоритма спектрального анализа ВСР; 

 Тестирование программного модуля на данных реальных 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, Спектральный 

анализ, Преобразование Фурье, Android, Цифровая обработка сигналов. 

  



SUMMARY 

The amount of explanatory notes is 63 pages, 23 illustrations, 16 tables and 

17 sources in references. 

This study aims to develop mobile applications for defining spectral indicators 

of heart rate variability.. 

Tasks: 

 Research of existing methods of HRV analysis; 

 Developing an algorithm of spectral analysis of HRV indices; 

 Testing the algorithm in MATLAB environment on the real database of RR-

interval recordings; 

 Implementation of software module on «Android» platform; 

o Development of the user interface; 

o Development of structure for data storage and processing; 

o Implementing the algorithm of spectral analysis of HRV; 

 Testing software module on the data of real patients. 

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, spectral analysis, Fourier transform, 

Android, Digital Signal Processing. 
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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 полягає в тому, щоб дати змогу людям слідкувати за станом 

свого здоров’я використовуючи власний смартфон, на ОС Android, які є 

дуже поширеними у наш час. Результати будуть виводитися у 

зрозумілому кожному користувачу вигляді. Буде оцінюватися загальний 

функціональний стан серця на основі пульсу, варіабельності ритму 

серця, переважанні тормозних або збудних процесів у нервовій системі 

людини. 

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 
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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 досить зручним. 

Основною метою створення продукту є: 

 Зменшення імовірності помилок через людський фактор при 

діагностиці серцево-судинної системи; 

 Надання інтуїтивно зрозумілого рішення для оцінювання стану 

власної серцево-судинної системи без залучення лікаря. 

У відповідності до мети було сформовано наступні задачі: 

 Дослідження існуючих методів аналізу ВСР; 

 Розробка алгоритму аналізу спектральних показників ВСР; 

 Проведення випробувань алгоритму в середовищі MATLAB на 

даних інтервалограм реальних пацієнтів; 

 Реалізація програмного модулю для ОС «Android»; 

o Розробка інтерфейсу користувача; 

o Розробка структури зберігання та обробки даних; 

o Реалізація алгоритму спектрального аналізу ВСР; 

 Тестування програмного модулю на даних реальних пацієнтів. 

Об’єктом дослідження є кардіографія. 
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Предметом дослідження є алгоритми спектрального аналізу 

показників варіабельності серцевого ритму. 

Для проведення експериментів та дослідження алгоритмів 

використано пакет прикладних програм MatLAB за допомогою мови 

програмування matlab. Для реалізації мобільного додатку, що реалізує 

дані алгоритми, використано середовище розробки Android Studio 2.0 та 

мову програмування Java.  

Реалізація результатів роботи 

Робота була виконана на замовлення компанії «Медис». Одержані 

результаті дослідження алгоритми впроваджені в роботу даної 

організації (Акт впровадження від 14.06.16). 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ПОСТАВЛЕНОЇ 

ЗАДАЧІ 

1.1 Детальний аналіз аналогічних ПП 

Розроблене програмне забезпечення є частиною комплексу 

ECG_View, в можливості якого входять: 

 Читання сигналу з файлу; 

 Фільтрація сигналу; 

 Розрахунок ритмограми сигналу; 

 Проведення аналізу варіабельності серцевого ритму 

(спектрального та статистичного). 

Є декілька популярних продуктів, що мають схожий функціонал, 

але також в них наявні певні недоліки. 

1. “AliveCor”[2]. Це програмно-апаратний комплекс, в 

можливості якого входять запис та обробка кардіограми, їх 

візуалізація та постановка діагнозу. Недоліками є, перш за все, 

є дуже велика вартість цього приладу - $100 та його відсутність 

на Українському ринку. Також всі графіки виводяться вже після 

проведення дослідження і діагноз виводиться без усіляких 

розрахунків, тобто якщо показати результат лікарю – то він 

більше нічого не зможе сказати. Програма також не виводить 

ритмограми та скатерограми, хоча вони дуже наглядно 

демонструють стан серцево-судинної системи пацієнта. 

2. ЕКГ-холтери. Це програмно-апаратний комплекс, який робить 

повний спектр досліджень, в тому числі аналіз ВСР. Можна 

вивести будь-яку інформацію, але прилад майже неможливо 

використовувати без лікаря. 
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3. Пульсометри. Пульсометри зараз проваджують майже в усі 

розумні годинники та фітнес браслети. Розробники запевняють 

що це допоможе слідкувати за своїм здоров’ям, але це зовсім не 

так. Всі ці пристрої просто показують, як змінюється ЧСС 

протягом доби в залежності від навантажень та зовнішніх умов.  

На відміну від цих рішень, комплекс ECG_View дозволяє 

проводити комплексний аналіз показників варіабельності ритму. 

Виводятся всі основні показники та по деяким з них робиться висновок. 

Також все відображення відбувається одразу і з мінімальною затримкою. 

Висновки до розділу 1 

В даному розділі наведені основні конкуренти даного рішення. 

Розглянуті також основні їх недоліки у порівнянні з комплексом 

ECG_View.  
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

2.1 Спектральний аналіз ВСР 

Спектральні методи аналізу ВСР дуже широко поширились у наш 

час. Аналіз спектральної щільності коливань дає інформацію про 

розподіл потужності в залежності від частоти коливань. Застосування 

спектрального аналізу дозволяє кількісно оцінити різноманітні частотні 

складові коливань ритму серця та наглядно графічно представити 

співвідношення різних компонентів СР, відображаючих активність 

певних ланок регуляторного механізму. На рис. 2.1 зображено процес 

розрахунку RR-інтервалів з сигналу кардіограми. 

 

Рисунок 2.1 – Побудова ритмограми з ЕКГ 

При спектральному аналізі велике значення має об’єм аналізованої 

вибірки. При коротких записах (5 хвилин) виділяють три головних 
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спектральних компоненти. Ці компоненти відповідають діапазонам 

дихальних хвиль 1-го та 2-го порядку. 

В західній літературі відповідні спектральні компоненти отримали 

назви високочастотних (High Frequency – HF), низькочастотних (Low 

Frequency – LF) та дуже низькочастотних (Very Low Frequency – VLF). 

Частотні діапазони кожного з трьох вищезазначених спектральних 

компонентів є дискусійними. По євро-американським рекомендаціям 

(1996) пропонуються наступні діапазони частот: 

 Високочастотний діапазон (дихальні хвилі) – 0,4–0,15 Гц (2,5-

6,5 с); 

 Низькочастотний діапазон (повільні хвилі 1-го порядку) – 0,15-

0,04 Гц (6,5-25 с); 

 Дуже низькочастотний діапазон (повільні хвилі 2-го порядку) –  

0,04-0,003 Гц (25-333 с). [3] 

На рис. 2.2 можна побачити спектр ритмограми у діапазоні від 

15 мГц до 400 мГц. 

 

Рисунок 2.2 – Зображення спектру ритмограми 
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2.2 Алгоритм роботи функції спектрального аналізу 

Ми маємо масив значень R-R інтервалів. Нам потрібно отримати 

значення спектру в певному діапазоні. 

Для цього першим кроком ми повинні передискретизувати масив 

R-R інтервалів таким чином, щоб дискретизація була рівномірно. Отже, 

для початку потрібно кожному значенню y присвоїти значення t, в який 

воно було отримане. 

𝑡0 = 0; 𝑡𝑖 = 𝑡𝑖−1 + 𝑥𝑖−1, 𝑖 = 1 . .  𝑛 − 1, 

де ti – ордината точки, мс; 

xi – RR-інтервал, мс; 

n – кількість відліків сигналу. 

Далі, маючи масив точок (ti ; xi) та потрібний крок дискретизації s, 

виконуємо процедуру передискретизації сигналу. 

Кількість значень передискретизованого сигналу n′ знаходимо за 

формулою: 

n′ =  
𝑡𝑛−1

𝑠
, 

де 𝐧′ - кількість значень передискретизованого сигналу; 

tn-1 – ордината останньої відомої точки, мс; 

s - крок дискретизації, мс. 

Після цього для кожної точки 𝑡′
𝑗 нового сигналу знаходимо 

найближчі значення з вихідного сигналу 𝑡𝑙 та 𝑡𝑟: 

tl = max(ti) , ti ≤ t′
j 

tr = min(ti) , ti > t′j, 

Де tl – абсциса  найближчої відомої точки ліворуч, мс; 

tr – абсциса  найближчої відомої точки праворуч, мс; 

ti – абсциси відомих точок, мс; 
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t’j – абсциси нових точок, мс. 

Значення нового сигналу в цих точках знаходиться по формулі 

лінійної інтерполяції. Тобто між двома сусідніми точками вихідного 

сигналу будується відрізок, а значення інтерпольованої точки 

знаходиться за допомогою підстановки бажаної абсциси у рівняння 

відрізку: 

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏          (1) 

Щоб знайти коефіціенти рівняння в проміжку від 𝑡𝑙 до 𝑡𝑟, потрібно 

підставити в рівняння відрізку дві точки: (𝑡𝑙; 𝑥𝑙) та (𝑡𝑟; 𝑥𝑟) і розв’язати 

отриману систему: 

{
𝑥𝑙 = 𝑎 ∗ 𝑡𝑙 + 𝑏

𝑥𝑟 = 𝑎 ∗ 𝑡𝑟 + 𝑏.
 

Значення точки x′
𝑗 знаходиться за допомогою підстановки 𝑡′

𝑗 у 

рівняння відрізку(1): 

x′
𝑗 = 𝑎 ∗ 𝑡′

𝑗 + 𝑏. 

На рис. 2.3 жирними лініями зображені відомі точки, а 

вертикальними пунктирними – потрібні точки. Вищевказані формули 

необхідні для знаходження значень в потрібних точках. 

0 t 1tl tr t 2 t 3 t 4

xl

xr

x 1

 

Рисунок 2.3 – Демонстрація алгоритму передискретизації сигналу 
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Отриманий масив точок потрібно центрувати, щоб прибрати 

постійну складову. Центрування проводиться відніманням середнього 

значення масиву від кожного його елементу: 

x′𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥,  

Де 𝐱 – середнє значення. 

Наступним кроком потрібно виконати перетворення Фур’є для 

центрованого масиву точок. 

Рис. 2.4 демонструє принцип розкладання сигналу на гармоніки 

(перетворення Фур’є). Саме таке перетворення необхідно для 

визначення спектру сигналу в заданому проміжку частот. 

 

Рисунок 2.4 – Перетворення Фур’є 

Швидкість роботи алгоритму дискретного перетворення  Фур’є 

квадратично залежить від кількості точок, тому при великій кількості 

точок робота алгоритму надто  повільна. Тому було реалізовано 

алгоритм швидкого перетворення Фур’є [4]. 
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2.3 Швидке перетворення Фур’є 

Для великої кількості точок алгоритм дискретного перетворення 

Фур’є (ДПФ) є дуже довгим, особливо на мобільних пристроях, бо 

складність розрахунку зростає пропорційно квадрату кількості точок. 

Отже, було прийнято рішення реалізувати модифікацію ДПФ – швидке 

перетворення Фур’є (Fast Fourier Transform – FFT). Цей алгоритм 

ітеративний. Він розділяє масив точок на два рівних масива, доки 

кількість точок парна, а після цього виконує ДПФ для кожного 

підмасива. Після першої ітерації ми матимемо 2 рівних масива, для яких 

вже навіть ДПФ буде виконуватись набагато швидше. Основне 

обмеження цього алгоритму – парність кількості точок. 

На мобільному телефоні з одноядерним процесором ДПФ 

виконується майже миттєво для масивів, що мають менше 1000 точок. 

Щоб забезпечити високу швидкість роботи алгоритму потрібно 

видалити з масиву таку кількість точок, щоб алгоритм FFT міг розділити 

його на підмасиви довжиною до 1000 точок. 

𝑛′ = 𝑎 ∗ 2𝑘, для 𝑎 ≤ 1000 та 𝑛′ < 𝑛, 

Де n’ – нова довжина масиву; 

n – довжина початкового масиву; 

a – розмір кожного підмасиву. 

 

Ступінь дільника k повинен бути обраним таким чином, щоб 

значення 𝑛′ було як можна більшим, щоб не втратити точність. 
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2.4 Результати роботи 

Після того, як знайдено спектр всього сигналу, потрібно вибрати 

значення в заданому діапазоні частот (0,025 Гц – 0,4 Гц) з кроком 1мГц. 

Для цього потрібно зробити передискретизацію спектру таким 

чином, щоб крок дискретизації був рівен 0,001. 

Наступним кроком має бути виконаний розрахунок 

співвідношення LF/HF. 

𝐿𝐹

𝐻𝐹
=  

∑ 𝑆𝑝(𝑓)0,15
𝑓=0,04

∑ 𝑆𝑝(𝑓)0,4
𝑓=0,15

, 

Де LF/HF – співвідношення потужностей; 

Sp(f) – амплітуда спектру на частоті f Гц. 

Це значення разом із графіком спектру аналогічним зображеному 

на рис. 2.5 і є шуканим результатом. 

 

Рисунок 2.5 – Спектр сигналу, поділений на 3 області: 

Синя – дуже низькочастотний діапазон; 

Червона – низькочастотний діапазон; 

Зелена – високочастотний діапазон. 
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Висновки до розділу 2 

У даному розділі було розглянуто алгоритми аналізу спектральних 

показників варіабельності ритму. Всі ці алгоритми мають бути 

впроваджені в програму для досягнення поставленої мети. Крім того, 

наведені детальні формули, які використовуються для розрахунків в цих 

алгоритмах. 
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РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ 

3.1 Реалізація алгоритму в MatLAB 

Для перевірки правильності роботи алгоритму, оптимізації 

параметрів було вирішено використати пакет програм MatLAB. Він 

дозволяє швидко та зручно обробляти великі об’єми даних та виводити 

результат у будь-якій формі. 

Критерієм правильності побудови була схожість отриманого 

графіку на еталонний та наближенність значення LF/HF до потрібного. 

На рис. 3.1 можна побачити графік спектру, побудований до даних 

з файлу реальної ритмограми людини. 

 

Рисунок 3.1 – Спектр сигналу, знайдений у MatLAB, поділений на 3 

області: 

Синя – дуже низькочастотний діапазон; 

Червона – низькочастотний діапазон; 

Зелена – високочастотний діапазон. 



Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

23 
ІМ21.2114.1300.1732.ПЗ 

 

  

 LF/HF в даному випадку дорівнює 1.34. а еталонне значення – 1.35. 

Це дуже добрий результат і графік схожий на еталонний, тому алгоритм 

приймається. 

3.2 Реалізація алгоритму в Android 

Для того, щоб перенести програму з MatLAB на Android необхідно 

реалізувати всі необхідні функції, вбудобвані в MatLAB, одна з яких – 

швидке перетворення Фур’є.  

Було реалізовано клас Spectral, який містить в собі методи, 

необхідні для передискретизації сигналу, швидкого перетворення Фур’є 

та розрахунку коефіцієнту LF/HF. 

3.3 Вибір оптимальних параметрів алгоритму 

Чим менший крок дискретизації сигналу – тим більше точок він 

містить, і, отже, тим довше буде виконуватись спектральний аналіз. 

Потрібно обрати це значення таким чином, щоб не втратити точність 

роботи алгоритму і, водночас, виконати всі розрахунки швидко. 

В ході аналізу було досліджено кроки дискретизації у лінійній 

шкалі від 100мс до 1000мс та у логарифмічній шкалі від 22 до 29
. На рис. 

3.2 та 3.3 зображено знайдений спектр з кроком дискретизації 1000мс та 

50 мс відповідно.  
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Рисунок 3.2 – спектр сигналу, побудований в середовищі Android при 

кроці дискретизації 1000 мс 

 

Рисунок 3.3 – спектр сигналу, побудований в середовищі Android при 

кроці дискретизації 100 мс 

Виявилось, що при кроці меншим за 40мс вже можна побачити затримку 

при обробці сигналу, а при більших кроках все відбувається майже 

моментально. Залишилось дослідити, які втрати точності відбуваються 

при великих кроках дискретизації. 
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Нижче можна побачити (рис. 3.3), як зі зменшенням кроку 

дискретизації значення LF/HF наближається до 1,76. Також видно, що 

при кроках дискретизації до 200мс це значення майже не змінюється, а, 

отже можна їх використовувати. 

 

Рисунок 3.5 – Залежність співвідношення LF/HF від кроку 

дискретизації 

В наступному дослідженні перевірялись кроки дискретизації від 4 

мс до 512 мс. Результат виявився дуже схожим. Як можна побачити 

(рис. 3.4), значення LF/HF майже не змінюється на проміжку від 22(4) до 

28(256).  

 

Рисунок 3.4 – Залежність співвідношення LF/HF від кроку  

дискретизації, логарифмічна шкала 
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Хоча різниця між зображеннями спектра майже непомітна, 

результат змінюється дуже сильно. Похибка в одну десяту є 

недопустимою, бо в деякий момент від цієї десятої частини буде 

залежати правильність постановки діагнозу. Але водночас не можна 

використовувати зовсім маленькі значення, такі як 1мс, бо тоді алгоритм 

буде працювати надто довго і програмою не можна буде нормально 

користуватись. 

Тому в якості стандартного кроку дискретизації було обрано 

значення 100мс, що мінімізує похибку та час обробки сигналу. 

Висновки до розділу 3 

В цьому розділі було розглянуто основні проблеми, що виникли 

при реалізації алгоритмів спектрального аналізу. Проведені 

дослідження, які виявили оптимальні параметри аналізу. Для 

наглядності було надані діаграми, які показують залежність результату 

обробки від кроку дискретизації. 
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РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ 

4.1 Збереження даних у програмі 

Стабільність та швидкодія програми в першу чергу залежать від 

формату, в якому зберігаються дані. Для такої великої кількості точок 

найкраще підходить список. В ньому може зберігатись майже 

необмежена кількість точок та його можна легко перетворити його на 

масив або навпаки. Але стандартні бібліотеки Android пропонують лише 

клас ArrayList. Він добре підходить для збереження або обробки всього 

масиву точок, але для доступу до конкретної підмножини елементів 

потрібен деякий час. При наявності великої кількості даних цей час буде 

значний. Тому було вирішено розробити свій клас, що реалізовуватиме 

список та деякі корисні функції, які значно полегшують подальшу 

розробку. 

Список було вирішено робити двозв’язним, щоб сзув працював в 

обидві сторони з однаковою швидкістю. Також для зручності 

зберігаються три покажчика: First (голова списку), Last (хвіст списку) та 

Target (виділений елемент або курсор, про нього – далі). 

Складається список з екземплярів класу Queue. Вони за своєю 

будовою дуже прості. Кожен елемент має покажчики на попередній та 

наступний за ним елементи та одне число плаваючою точкою (самі дані). 

Також є конструктор, на вхід якого подається число та покажчик на 

попередній елемент списку. 

Тепер ми маємо структуру, придатну до зберігання великої 

кількості точок (рис. 4.1).  
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Queue Queuenull  Queue  Queue null

First Target Last

 

Рисунок 4.1 – схема класу DataPoints 

Наступним кроком має бути оптимізація зчитування даних та 

розробка функцій, які полегшать їхню обробку.  

Для того, щоб графік на екрані весь час рухався, потрібно постійно 

зчитувати деяку підмножину точок. Ця підмножина може бути в будь-

якому місці списку, отже не можна однозначно сказати, з якого боку до 

них буде зручніше дістатись – з кінця чи з початку. А якщо точок дуже 

багато, а потрібна підмножина знаходиться посередині, то в будь якому 

випадку це буде тривала операція. Тому було вирішено додати покажчик 

Target (далі – курсор) та число targetID. Курсор можна безпечно зсувати 

ліворуч або праворуч на будь-яку кількість елементів, або до 

конкретного елемента, вказавши потрібний індекс. Змінна targetID 

завжди зберігає індекс курсора в даний момент часу. Таким чином якщо 

потрібно зчитати точки, починаючи з сотої, треба виставити курсор на 

сотий елемент і передати покажчик на нього. Щоб потім взяти 

підмножину, що починається зі сто десятої точки, потрібно змістити 

курсор всього на десять елементів, коли при використанні звичайного 

списку знадобилось би вже сто дев’ять операцій. 

Додавання точок можливо двома способами: по одній або 

масивами. Це було зроблено для того, щоб програма була сумісна з 

різними пристроями для зчитування сигналу і не залежала від того, яким 

чином він передає дані у телефон. Зчитування точок так само можливо 

двома способами. 
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Наступна проблема виникла, коли знадобилось знайти 

максимальні та мінімальні значення. Для фільтрів потрібно знати 

граничні значення лише за останні кілька секунд, а для виведення на 

екран – дані за весь час. Найкращим вирішенням проблеми виявився 

перерахунок максимального та мінімального значення при додаванні 

нових точок. Якщо точка більше верхньої або менше нижньої границі, 

то ця границя змінюється. Для того, щоб використовувати лише деякий 

інтервал, значення максимуму та мінімуму скидаються та 

перераховуються, починаючи з заданого місця. 

Через те, що список двозв’язний, виникають великі затрати 

пам’яті. Для кожної точки потрібно 3 байти. Тобто сигнал, 

дискретизований з частотою 512 Гц та тривалістю 20 хвилин займатиме 

1860КБ. Це здається нормальним, враховуючи, скільки пам’яті 

використовують інші додатки на Android, але у програмі виконується 

послідовна фільтрація. Кожен фільтр використовує деяку множину 

вхідних точок, обробляє її та зберігає у буфер, який передається на 

наступний фільтр. На даний момент у програмі використовується 3 

фільтри і детектор зубців (який працює за допомогою двох додаткових 

фільтрів), тобто всього ми маємо п’ять фільтрів та шість множин точок. 

Виходить вже майже 12 МБ пам’яті, і це не враховуючи графік сигналу. 

Такі затрати пам’яті вже недопустимі для бюджетних або старих 

пристроїв, тому потрібно чимось пожертвувати. Ми знаємо, скільки 

останніх точок сигналу потрібно кожному фільтру, отже після того, як 

точка вийде з його зони досяжності, вона вже ніколи не буде 

використовуватись. Лише один список має бути завжди в повному обсязі 

– список, що виводиться на екран. Якщо видаляти з нього точки, то не 

можна бути зміститись на початок запису. Для всіх інших списків при 

перевищенні ними граничного розміру викликається функція очистки, 
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яка видаляє деяку кількість точок з початку списку. При цьому клас 

DataPoints зберігає кількість видалених точок, а функція знаходження 

довжини списку повертає неправдиву інформацію (суму кількості 

наявних точок та кількості видалених точок), тобто програма вважає що 

ці точки все ще у списку (Рис. 4.2).  

0null 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 null

Область видимості фільтру

0null 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 null

Область видимості фільтруnull

 

Рисунок 4.2 – Принцип очищення в класі DataPoints 

Клас DataPoints дуже легко використовувати, він заміняє масиви у 

всій програмі. Він дуже швидкий та надійний, бо тепер час доступу до 

елементу дуже малий і можна не турбуватись про вихід за границі 

списку. 

4.2 Відображення сигналу 

Невід’ємними складовими дружнього інтерфейсу є плавність, 

швидкодія та надійність програми. Люди з більшим задоволенням 

будуть використовувати програму, що працює плавно та не змушує їх 

чекати. Саме тому оптимізація роботи всієї програми має чи не 

найважливішу роль у розробці програмного забезпечення. В даному 

випадку, нашою метою було отримання найбільшої швидкодії програми 

за наявності досить 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. 
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Перша проблема, з якою ми одразу зіткнулись - це відсутність 

стандартних компонентів для відображення графіків на ОС “Android”. 

Звичайно, є безліч рішень, від сторонніх розробників для даної ОС, але 

жодне з них не відповідало тим вимогам, що були поставлені, а саме:  

 Компонент має витримувати великі об’єми даних (кількість 

точок може легко перевищувати 100 000); 

 Межі графіку, що відображається, та його масштаб мають бути 

легко налаштовувані; 

 Графік має бути інтерактивним (користувач матиме змогу 

рухати та масштабувати його за допомогою сенсорного 

екрану); 

 Мають бути доступні основні типи графіків: ламана 

лінія (рис. 4.3) та стовпчикова діаграма (рис. 4.4); 

 Компонент має давати змогу відображати графіки в динаміці, 

тобто перебудовувати його автоматично при зміні та додаванні 

даних або зміні мастшабу чи границь. 

 

Рисунок 4.3 – Ламана лінія 
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Рисунок 4.4 – Стовпчикова діаграма 

Зосередимо увагу на останньому пункті. Тут ми маємо на увазі не 

просто окремі зміни даних, в результаті яких буде повністю одноразово 

перебудовуватися графік, а додавання даних з плином часу. Тобто 

потрібно було реалізувати саме плавну графічну анімацію, яка при 

цьому не буде перенавантажувати пристрій. 

В наслідок цього, було вирішено спроектувати та реалізувати свій 

власний компонент, що буде задовольняти всім вищезазначеним 

вимогам.  

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 дісплею, а інші два - навпаки. Це потрібно для того щоб 
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можна було швидко будь-якій точці графіка поставити у відповідність 

точку дісплею і навпаки. Масштаб та границі графіка було реалізовано 

як коефіціенти до координат центру екрану. 

OpenGL[5] 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.  

y

x

 

Рисунок 4.5 – Відсікання точок 

Це рішення просте і відсікає більшість точок, але потребує 

корегувань. Як видно на рис. 4.5, відрізки, що перетинають границі 

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

дану ситуацію використаємо кусково-лінійну інтерполяцію: 
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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 4.6 – Кусково-лінійна інтерполяція для розбиття 

відрізків 

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 

рис. 4.6, але для координати x; 

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

будуємо; 
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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 рис. 4.6, 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 

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 30-40к/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 
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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 

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.  

Робота алгоритму підбору адаптивного розміру сітки 

продемонстрована на рис. 4.7 та рис. 4.8. 
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Рисунок 4.7 – Зображення графіку віддалене 

 

Рисунок 4.8 – Зображення графіку приближене 

Одним з найважливіших механізмів програми є алгоритм 

пропуску точок. При дуже дрібному масштабі кількість відрізків на 

екрані вже буде надзвичайно великою. Звичайно ж, ні про яку плавність 

в такому випадку не може йти речі. Тому було вирішено ввести деякий 

коефіцієнт “PointSkip”, який вказує відступ між точками, що будуються. 

На рис. 4.9 продемонстровано принцип роботи алгоритму. Зверху 

- всі точки сигналу, знизу - лише ті, які буде побудовано. В данному 

прикладі PointSkip дорівнює одиниці, тому точки беруться через одну. 
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Рисунок 4.9 - демонстрація алгоритму пропуску точок, 

PointSkip=1. 

Наступною проблемою виявився алгоритм вибору точок. 

Здавалося б, можна починати з першої видимої точки та потім йти через 

одну, але виникне ефект мерехтіння (або, навіть, смикання графіку). На 

рис. 4.10 видно, як виглядає сигнал в деякий момент часу (червоним) і в 

наступну мить (синім). 
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Рисунок 4.10 - демонстрація ефекту мерехтіння. 

Видно, що при таких параметрах буде всього два варіанти видимої 

лінії в залежності від того, чи парна перша точка. І кожен раз одна лінія 

буде змінюватись іншою. Це неприпустимо, бо людині дуже не приємно 

це бачити. Тому було вирішено розпочинати відлік не з першої видимої 

точки, а з першої кратної видимої. Тобто якщо ми обираємо кожну другу 

точку, то їх індекси мають бути парними. 

Висновки до розділу 4 

В цьому розділі розглянуто основні методи оптимізації виведення 

графіків на екран мобільного телефону під керуванням ОС Android. Тут 

описано спосіб сберігання даних, зручний для побудови графіків та 

алгоритми вибору точок, що мають бути виведені.  
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РОЗДІЛ 5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

5.1 Обробка бази даних 

База біомедичних даних PhysioNet[6] налічує понад 2 ТБ даних 

реальних пацієнтів. В PhysioBank[7] наявні записи енцефалограм, 

електрокардіограм та інших даних, серед яких є і RR-інтервалограми. 

Вони згруповані по стану здоров’я пацієнта (здоровий / хворий), в них 

наявні анотації, що містять інформацію про запис (тривалість запису, 

тип даних). 

 Для завантаження даних пацієнта необхідно через веб-сайт 

PhysioNet перейти до розділу перегляду бази, обрати необхідну групу 

даних та вивести деяку частину файлу (або весь). Після цього треба 

експортувати його у зручному форматі, в нашому випадку зручним є 

звичайний текстовий формат. 

Ці файли відкриває програма у середовищі MatLAB, що виконує 

спектральний аналіз показників варіабельності серцевого ритму для всіх 

файлів у папці. 

Кожен файл ділиться на інтервали довжиною в одну годину та 

потім для кожного з інтервалів програма знаходить значення LF/HF і 

зберігає їх у вектор. 

5.2 Аналіз експериментальних даних 

Вектор значень, що повертає функція аналізу бази, досліджується 

статистичними методами оцінки. 

Порівнюються середні значення обох груп та стандартні 

відхилення серед них. 



Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

41 
ІМ21.2114.1300.1732.ПЗ 

 

  

Знайдені значення допоможуть приблизно визначити стан 

здоров’я пацієнта та вказати точність, з якою зроблене це припущення. 

Фрагмент даних для аналізу наданий в таблиці. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Здорові 2.16 1.73 1.42 1.49 2.14 2.10 1.82 1.78 1.46 1.55 1.11 1.05 
 

Хворі 1.06 1.22 1.50 1.34 1.83 1.66 1.24 1.42 1.27 1.46 1.17 0.72  

Результати по всій виборці наступні: Серед здорових середнє 

значення дорівнює 1.307, а стандартне відхилення дорівнює 0.507. Серед 

хворих середнє значення 0.645, а стандартне відхилення - 0.360. 

Гістограми частот, побудовані на даних результату експерименту, 

зображені на рис. 5.1 – для здорових та 5.2 – для хворих. 

 

Рисунок 5.1 – гістограма частот для здорових людей 
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Рисунок 5.2 – гістограма частот для хворих людей 

Висновки до розділу 5 

В результаті дослідження було виявлено взаємозв’язок 

розрахованого співвідношення спектральних потужностей зі станом 

здоров’я людини. Здоровою людина вважається якщо показник LF/HF 

потрапляє в проміжок 1.307 ± 0.507, а хворою – якщо потрапляє в 

проміжок 0.645 ± 0.360. На перетині цих областей стан пацієнта 

вважається невідомим. 
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РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вступ 

Метою роботи є розробка програмного забезпечення для обробки 

сигналу кардіограми на мобільних пристроях. В цьому розділі ми 

детально розглянемо необхідні заходи для охорони праці для безпеки на 

робочому місці. 

Має бути проведений аналіз умов на робочому місці, результати 

аналізу повинні бути співставлені з законодавчими нормами з питань 

охорони праці та виявлено всі фактори ризику, що можуть виникнути 

під час роботи. 

6.1 Характеристика комплексу та умови його експлуатації. 

Кабінет знаходиться в офісній шістнадцятиповерховій будівлі на 

другому поверсі. У приміщенні відсутні шкідливі речовини та сильні 

вібрації. План приміщення наведений на рисунку 6.1 та характеристики 

вказані у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 – Характеристики приміщення 

Параметри Кількісна і візуальна характеристика 

Розміри приміщення 5000 мм × 3000 мм × 2400 мм 

Кількість працюючих 1 чол. 

Площа 15 м2 

Об’єм 36 м3 

 

У цьому ж приміщенні знаходяться ноутбук HP G6-1325sr та 

пристрій, на якому проводиться тестування програми – телефон HTC 

Desire 600. В таблиці 6.2 приведені характеристики обладнання. 



Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

44 
ІМ21.2114.1300.1732.ПЗ 

 

  

Таблиця 6.2 – Характеристики обладнання 

Назва Характеристика 

Позиція 

на 

малюнку 

Лампа ЛБ 40 

(2 шт.)            

Напруга мережі на лампі: 220В 

Світловий потік номінальний: 3200 лм 

Потужність: 40Вт 

 

1 

Кондиціонер 

LG K12EHC 

 

Напруга мережі: 220В 

Теплопродуктивність: 3.22 кВт 

Холодопродуктивність: 3.22 кВт 

Споживана потужність (обігр./охол.): 1.045/1.145 

кВт 

Габарити внутрішнього блоку: 280 х 900 х 202 

мм. 

Колір: білий 

Рівень шуму: 42дБ 

2 

БФП HP 

OfficeJet 

7612A 

Напруга мережі: 220В 

Споживана потужність (друк/очікув.): 

27.7/1.89Вт 

Габарити: 617 х 505.1 х 297 мм. 

Інтерфейс зв’язку з ПК: бездротовий (Wi-Fi) 

3 

Монітор LG 

32LF560V 

Напруга мережі: 220В 

Споживана потужність: 38 Вт 

Тип підсвітки: світлодіодна (LED) 

Роздільна здатність екрану: 1920 х 1080 

Діагональ екрану: 32” 

Щільність пікселів: 68.84dpi (0.369мм/піксель) 

Габарити без кріплення: 431 х 732 х 55.5 мм. 

Вага без кріплення: 6 кг 

Максимально допустиме навантаження на 

кріплення: 34 кг. 

Габарити настінного кріплення: 450 x 150 мм. 

Інтерфейс зв’язку з ПК: дротовий (HDMI) 

4 

Ноутбук HP 

G6-1325SR 

Напруга мережі: 220В 

Напруга батареї: 10.8В 

Ємність батареї: 129.6 Вт*г 

Споживана потужність: (робота/зарядка): 

25Вт/360Вт 

Час автономної роботи: 5 годин. 

Роздільна здатність екрану: 1366х768 

Діагональ екрану: 15.6” 

Щільність пікселів: 100.45dpi (0.2529мм/піксель) 

Кількість інтерфейсів USB: 3 

Габарити: 374 x 245 x 30.5 мм 

Максимальний рівень шуму: 24дБ 

5 
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Продовження таблиці 6.2 

Телефон HTC 

Desire 600 

Напруга зарядки: 5В 

Напруга батареї: 3.8В 

Эмність батареї: 6.08 Вт*г 

Роздільна здатність екрану: 540х960 

Діагональ екрану: 4.5” 

Щільність пікселів: 256.39dpi (0.0991мм/піксель) 

Габарити: 134.8 х 67 х 9.26 мм 

Інтерфейси зв’язку з ПК: дротовий (USB), 

бездротові (WiFi, Bluetooth) 

6 

Стілець 

офісний 

Матеріали: алюміній, синтетичні тканини, 

пластик 

Габарити: 471 х 732 х 932 мм 

7 

Стіл 

дерев’яний 

Матеріали: дерево 

Габарити: 2000 х 700 х 700 мм 
8 

Шафа 

книжкова 

Матеріали: дерево 

Габарити: 1850 х 429 х 2000 мм 
9 

Шафа 

закритого 

типу 

Матеріали: дерево 

Габарити: 1552 х 429 х 1000 мм 
10 

Радіатор 

алюмінієвий 

RAB01 

Кількість секцій: 10 

Загальна потужність: 1550 Вт 

Габарити: 800 х 85 х 500 мм 

11 

Портативний 

кардіограф 

«ФАЗАГРАФ» 

Джерело живлення: 2 акумулятори типу 

АА(1.5В) 

Діапазон допустимої температури: +5о  –  +45о С 

Габарити: 105 х 75 х 30 мм 

Клас захисту від проникнень: IP44 

Клас електробезбеки: III 

Маса: 290г 

Інтерфейс зв’язку з телефоном: бездротовий 

(Bluetooth) 

12 

 

На рис. 6.1 зображено план робочого приміщення. 
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Рисунок 6.1 – План приміщення 

6.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

 У табл. 6.3 розглянуто небезпечні та шкідливі виробничі фактори, 

розділені на 4 групи згідно ГОСТ 12.0.003-74. 

Таблиця 6.3 – Небезпечні та шкідливі фактори 

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

Мікроклімат, освітлення, 

шум, випромінювання, 

електронебезпека, 

пожежонебезпека 

Пил Відсутні Нервово-психічні 

перевантаження 
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6.2.1 Мікроклімат 

На даному робочому місці людина працює майже весь час, а отже 

це приміщення є постійним робочим місцем. 

Робота полягає лише в розумовій діяльності, тому згідно 

ДСН 3.3.6.042 99 відноситься до категорії Ia – легкі фізичні роботи. 

Витрати енергії дорівнюють 140 Вт. 

Таблиця 6.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ 

Джерело зміни 

показників 

мікроклімату 

Наслідок 

1 
Нагрівання 

ноутбуку 

Підвищення необхідної потужності 

охолоджуючих елементів (кулерів). 

Відповідно збільшення рівня шуму та 

енерговитрат. Можливі опіки рук. 

2 
Нагрівання 

телефону 

Зменшення швидкодії центрального 

процесора, швидке псування батареї, 

можливі опіки рук чи, навіть, вибух 

акумулятора. 

3 

Нагрівання 

приладу запису 

сигналу 

Некоректне зчитування сигналу, можливі 

опіки рук. При тривалому нагріванні значно 

знижується строк служби батарей. 

4 

Висока 

температура 

повітря зовні (на 

вулиці) 

Зменшення працездатності людини, 

шкідливі умови для кондиціонера. 

5 

Низька 

температура 

повітря зовні (на 

вулиці) 

Зменшення працездатності людини, 

підвищена вразливість до захворювань, 

шкідливі умови для кондиціонера. 

6 

Висока вологість 

повітря (в 

приміщенні) 

Зменшення працездатності людини, 

підвищена вразливість до захворювань, 

можливість виникнення конденсату на 

техніці, що може призвести до неправильної 

роботи або короткого замикання. 

7 Протяги 

Висока вразливість до простудних 

захворювань, можливе значне підвищення 

рівня шуму. Збільшення кількості пилу. 
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Таблиця 6.5 – Засоби захисту 

Вид захисту Заходи 

 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

Використовується система активного 

охолодження (кулери); 

Використовується система 

автоматичного зниження потужності 

процесору при високих температурах. 

У приміщенні У холодну пору року: Централізоване 

опалення (радіаторна батарея), в разі 

необхідності – кондиціонер в режимі 

обігріву. Металопластикові вікна. 

У теплу пору року: Кондиціонер або 

провітрювання приміщення. Також 

використовуються жалюзі.  

Організаційні заходи Регулярне вологе прибирання та 

провітрювання приміщення. Контроль 

показників мікроклімату. Перевірка 

справності кондиціонера та щільності 

вікон. 

 

Основні показники мікроклімату в приміщенні відповідають 

санітарно-гігієнічним нормам ДСН 3.3.6.042 99. 

6.2.2 Освітлення 

Робота над програмним продуктом потребує постійного 

перебування перед екраном комп’ютеру. В даному випадку 

використовуються екран ноутбуку, додатковий монітор та екран 

мобільного телефону. 
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Таблиця 6.6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Невідповідна яскравість монітору Надмірне напруження 

очей, що може викликати 

погіршення зору, 

негативний вплив на 

нервову систему, 

зниження швидкості та 

роботи та уваги. 

2 Неправильно підібрана кольорова 

температура 

3 Недостатнє освітлення робочої зони 

4 Неправильне налаштування шрифтів 

5 Прямі сонячні промені на екранах Сонячні бліки повністю 

унеможливлюють роботу. 

 

Таблиця 6.7 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення 

Вид захисту Заходи 

 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

Світлодіодна підсвітка, адаптивна 

кольорова температура, що залежить від 

рівня освітленості кімнати.  

У приміщенні Природне освітлення: бокове (однобічне), 

1 вікно на СХ (1400 × 1200мм), склопакет 

двокамерний.  

Жалюзі для керування якравістю 

природного освітлення та позбавлення від 

прямих сонячних променів. 

Штучне освітлення: верхнє (світильник з 

двома лампами ЛБ40) 

Організаційні заходи Підтримання чистоти вікон та поверхонь 

екранів, використання антистатичних 

серветок для зменшення кількості пилу на 

техніці. Обов’язкові перерві в роботі. 

Налаштування комфортного розміру 

тексту. 
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6.2.3 Шум 

При інтелектуальній роботі значний вплив відіграє шум. Він може 

значно знизити концентрацію та працездатність. 

Таблиця 6.8 - Джерела шуму 

№ Джерело шуму Наслідок 

1 Шум від ноутбуку Постійний монотонний шум негативно 

впливає на нервову систему (стомленість, 

зниження продуктивності), органи 

травлення та органи чуття. 

  

2 
Шум від 

кондиціонеру 

3 Шум з вулиці 

4 Шум від принтеру 
Випадковий шум значно знижує 

концентрацію і увагу людини. 5 
Шум з сусідніх 

приміщень 

 

Таблиця 6.9 – Засоби захисту від шуму 

 Вид захисту Заходи 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Надійне кріплення всіх рухомих 

механізмів. 

У приміщенні Шумоізоляція вікна, дверей та стін. 

Організаційні заходи Періодичний технічний огляд ноутбука 

для чистки системи охолодження та 

своєчасної заміни термопасти; 

Регулярна заміна фільтрів 

кондиціонера; 

ЗІЗ Якщо інші заходи не допомагають 

(будівництво чи тимчасові 

несправності обладнання) – то можна 

використовувати навушники закритого 

типу. 
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6.2.4  Випромінювання 

Робота з комп’ютерною технікою завжди супроводжується 

електромагнітним випромінюванням. Пристрій зчитування сигналу 

передає інформацію на мобільний телефон за допомогою Bluetooth. 

Майже вся інша техніка також обладнана радіомодулями різної 

потужності. 

Таблиця 6.10 – Джерела випромінювань 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Ноутбук Негативний вплив на нервову систему, 

підвищена дратівливість, 

втомлюваність. Можлива депресія, біль 

у м’язах та суглобах. 

 

2 Екрани 

3 Мобільний телефон 

4 Пристрій запису сигналу 

 

Таблиця 6.11 – Засоби захисту від випромінювання 

Вид 

захисту 

Заходи 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Екранувальний лист між 

клавіатурою та 

материнською платою 

ноутбука, використання 

енергоефективних 

стандартів бездротових 

інтерфейсів (Bluetooth 4.0, 

Wi-Fi 802.11n) 

У приміщенні Відсутні 

Організаційні заходи Регулярні перерви для 

відпочинку. Вимкнення 

GSM модуля на телефоні, 

бо саме він створює 

найбільше випромінювання. 

ЗІЗ Відсутні 
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6.3 Електробезпека 

Монітор, ноутбук, принтер, світильник та кондиціонер живляться 

від однофазної мережі змінного струму 220В. Мобільний телефон 

живиться від інтерфейсу USB ноутбука, що має постійну напругу 5В та 

струм до 1.5А. Пристрій запису сигналу працює за допомогою двох 

аккумуляторів типу АА, з напругою 1.5В і ємністю 2400 мА*г.  

Споживачами електроенергії в приміщенні є реєстраційний 

прилад, ноутбук, джерела освітлення, кондиціонер. 

Таблиця 6.12 –Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Пошкодження ізоляції 

кабелів живлення або 

несправні вузли схеми 

Ураження електричним струмом. У 

випадку враження постійним 

струмом – неприємні відчуття, 

скорочення м’язів, можливі опіки. 

У випадку змінного струму 

можливі всі випадки електротравм 

(опіки, судоми, втрата зору, втрата 

свідомості, зупинка серця) 

2 Несправність ноутбуку, що 

призводить до замикання 

на корпус 

3 Несправність телефону, що 

призводить до замикання 

на корпус 

4 Контакт пацієнта з 

датчиком 

5 Неправильне встановлення 

батарей в прилад запису 

сигналу або їх 

пошкодження. 

Несправність батарей. 

Неправильне встановлення батарей 

може призвести до їх нагрівання. 

Пошкоджені елементи можуть 

коротити на їх сталевий корпус. 
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Таблиця 6.13 – Засоби захисту від електротравм 

Вид захисту Заходи 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

Обов’язкове використання заземлених 

мережевих фільтрів. Використання в 

приладі стандарту захисту IP44 для 

уникнення доступу людини до схеми 

та стандарту електробезпеки III, що 

мінімізує імовірність спричинення 

шкоди здоров’ю. 

У приміщенні Автоматичний вимикач S203-С 6kA 

(ABB) на 63A з захисними 

характеристиками ДСТУ ЕN 61000-3-

3: 2004. Фільтри з запобіжниками. 

Прихована проводка. 

Організаційні заходи Регулярна перевірка знань техніки 

безпеки працівників. Контроль 

вологості повітря. Контроль гігієни 

рук працівника. Перевірка якості 

ізоляції кабелів живлення та 

своєчасна їх заміна. 

ЗІЗ Не передбачені 

 

Пристрій записи виконано таким чином, щоб для людини не було 

жодного ризику. Клас захисту корпусу IP44 унеможливлює контакт 

людини з електричними компонентами приладу, а максимальна 

можлива напруга у ньому – напруга елементів живлення, 3В. 

Можливості приєднати пристрій до джерела струму немає. 

6.4 Пожежна безпека  

Основний конструктивний елемент будинку - залізобетонні плити, 

які є негорючими. Будинок має I ступінь вогнестійкості. 

В приміщені знаходяться горючі тверді речовини (пластмас, 

дерево, синтетичні ткан\ини, папір), тому воно відноситься до категорії 

В – пожежонебезпечна.  



Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

54 
ІМ21.2114.1300.1732.ПЗ 

 

  

Таблиця 6.14 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Небезпечний 

фактор 

Наслідок 

1 

Несправності 

електропроводки, 

розеток, обладнання 

Коротке 

замикання, пробій 

ізоляції або 

надмірне 

нагрівання 

При несвоєчасному 

виявленні та гасінні 

пожежі можливі 

опіки, травми, 

задуха. Все це може 

призвести до смерті. 

Також великий 

вплив на дихальну, 

серцево-судинну та 

нервову системи. 

Матеріальна шкода. 

2 
Щільність проводки 

Oплавлення 

ізоляції 

3 Перегрівання 

приладу через 

неякісні елементи 

живлення 

Різке нагрівання, 

можливе 

спалахування 

4 Загоряння будівлі 

внаслідок зовнішніх 

впливів 

Виникнення 

пожежі чи вибуху 

5 Недотримання 

заходів пожежної 

безпеки 

Створення 

пожежонебезпечної 

ситуації 

6 Матеріали і 

речовини, схильні 

до займання 

Самозаймання 

 

Таблиця 6.15 – Засоби захисту від пожежі 

№ Заходи Реалізація 

1 Техн. У техн. 

обладн. 

Засоби захисту від перепадів напруги та 

перегрівання. Відведення тепла рівномірно по 

площі поверхні приладу. Використання ізоляції 

класу нагрівостойкості E (До 120оС) 

У 

приміщ

. 

Пожежна сигналізація, безперешкодний доступ 

до виходу з приміщення. Відмова від 

легкозаймистих матеріалів (металеві жалюзі 

замість штор). 

2 Організаційні Організація навчань з питань пожежної охорони, 

інструктажів. Забезпечення вільного доступу до 

засобів індивідуального захисту та вогнегасння. 

3 ЗІЗ Протигази, маски, захисний одяг. 
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Висновки до розділу 6 

Проведений аналіз показав, що дане робоче місце відповідає 

нормам з охорони праці за умови дотримання наступних умов: 

 Нормований робочій графік з перервами; 

 Регулярне провітрювання робочого приміщення; 

 Дотримання працівниками правил техніки безпеки та правил 

експлуатації електричних приладів. 

При виконанні цих умов шкідливий та небезпечний вплив буде 

майже відсутнім. Також знизиться ризик аварійних ситуацій, що можуть 

зашкодити життю чи здоров’ю працівників або обладнанню. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У ході виконання даної дипломної роботи був реалізований 

мобільний додаток для аналізу спектральних показників варіабельності 

серцевого ритму. Для цього були виконані наступні етапи: 

1. Проведено дослідження існуючих методів аналізу 

варіабельності серцевого ритму, розглянуто актуальні технології; 

2. Розроблено алгоритми спектрального аналізу високої 

точності, застосовано їх для аналізу ВСР; 

3. Для визначення цінності аналізу у середовищі MatLAB 

проведено тестування алгоритму на реальних даних пацієнтів; 

4. Реалізовано бібліотеку Spectral, що містить в собі методи 

спектрального аналізу ВСР для платформи Android та програмний 

додаток Spectre, що використовує цю бібліотеку. Для цього було 

виконано 3 кроки: 

a. Розроблено структуру для зручного зберігання та 

обробки даних; 

b. Реалізовано методи спектрального аналізу, з 

використанням алгоритмів, оптимізованих для роботи з 

обмеженими апаратними ресурсами; 

c. Розроблено алгоритми для відображення графіків та 

використано їх для розробки інтерфейсу користувача; 

5. Програмне забезпечення протестовано на реальних даних та 

результат 
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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 класу, що реалізує збереження даних 
class DataPoints 

{ 

    public static int BUFFER_SIZE; 

    private Queue First;         

    public Queue Last; 

    private int length, fakeLength;        

    public Queue Target;                        

    private int _targetID;                  

    public float min, max; 

    private int startGap;                    

    Boolean usingFake;                    

    public boolean ForceDontClearMe;     

 

/*функция вернёт "номер последнего элемента списка" или тоже 

номер, но не последнего, а того, который считаем последним*/ 

    public int getLength() 

    { 

        if (!usingFake) 

            return length+startGap; 

        else 

            return fakeLength+startGap; 

  

    public DataPoints() 

    { 

        First = null; 

        Last = null; 

        length = fakeLength=startGap=0; 

        Target = First; 

        _targetID = 0; 

        min = 0; 

        max = 0; 

        ForceDontClearMe=false; 

        usingFake = false; 

    } 

/*Добавление точек в список при добавлении точек сразу 

пересчитываются максимум и минимум*/ 

    public void add(float val) 

    { 

        if (val > max) 

            max = val; 

        else if (val < min) 

            min = val; 

        if(length == 0) 

        { 

            First = new Queue(val, null); 

            Target = Last = First; 
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            length++; 

            _targetID = 0; 

        } 

        else 

        { 

            Last.next = new Queue(val, Last); 

            Last = Last.next; 

            length++; 

        } 

    } 

//можно добавлять не по одной точке, а сразу массивами 

    public void addPoints(float[] newPts)    { 

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

            add(newPts[i]); 

    } 

    /*сдвигает "курсор" на n элементов вперёд*/ 

    public void goF(int n) 

    { 

        for (int i = 0; i < n; i++) 

        { 

            if (Target.next != null) 

            { 

                Target = Target.next; 

                _targetID++; 

            } 

            else 

                break; 

        } 

    } 

    /*сдвигает курсор на n элементов назад*/ 

    public void goB(int n) 

    { 

        for (int i = 0; i < n; i++) 

        { 

            if (Target.prev != null) 

            { 

                Target = Target.prev; 

                _targetID--; 

            } 

            else 

                break; 

        } 

    } 

//сдвигает курсор на конкретный элемент (пока его ID != i)    

public void goTo(int i) 

    { 

        if(targetID() < i)  goF(i - targetID()); 

        if (targetID() > i) goB(targetID() - i); 

    } 

    public int targetID() 
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    {   

        return _targetID+startGap; 

    }//учитываются удалённые точки 

 /* очистка первых i элементов, курсор сдвигается до i-го 

элемента и он будет началом списка, последнее упоминание 

предыдущих элементов стирается настоящий размер уменьшился*/ 

    private void clearFirst(int i) 

    { 

        goTo(startGap + i); 

        First = Target; 

        First.prev = null; 

        length -= i; 

        _targetID -= i; 

        fakeLength -= i; 

        startGap += i; 

        if (length < 0) 

            length = 0; 

        if (_targetID < 0) 

            _targetID = 0; 

        if(fakeLength < 0) 

            fakeLength = 0; 

    } 

    /*если размер превысил заданный и не включена защита от 

очистки, то удалится половина от максимального размера*/ 

    public void clearBuffer() 

    { 

        if (!ForceDontClearMe && BUFFER_SIZE > 0 && 

getRealLength() >= BUFFER_SIZE) 

            clearFirst(BUFFER_SIZE / 2); 

    } 

//пересчёт граничных значений среди последних interval точек 

    public void recountMaxMin(int interval) 

    { 

        if(length==0) 

        { 

            max=1;min=0;return; 

        } 

        goTo(getLength()-interval); 

        max=min=Target.x; 

        for (int i=0;i<interval;i++) 

        { 

            if(Target.x>max) 

                max=Target.x; 

            if (Target.x<min) 

                min=Target.x; 

            goF(1); 

        } 

    } 

} 


