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ANNOTATION
Graduation work consists of 76 pages, 27 illustrations, 24 tables and 42
sources for references.
The purpose of research is to develop a software system for evaluation
chaotic form of single-channel ECG fragments based on a various entropy
assessments and to conduct comparative analysis of these assessments on real and
model signals.
Development was carried out by means of the Java programming language
in NetBeans 8.0.2 development environment. The research of testing results was
conducted using the statistical package IBM SPSS Statistics 20, Microsoft Excel
and Matlab.
The main results were published in the following references:
1.

Fainzilberg L.S., Orikhovska K.B., Vakhovskyi I.V. Assessment of chaotic
fragments

2.

shape

of

the

single-channel

ECG

//

Kybernetyka

y

vichyslytel'naya tekhnyka. – 2016. – №1. – P. 4-24.
Fainzilberg L.S., Orikhovska K.B., Vakhovskyi I.V. Instrumental system for
assessment of chaotic fragments shape of the single-channel ECG //
Vitchyznyani inzhenerni rozrobky dlya okhorony zdorovya. – 2016. – №2. –

3.

P. 89-90.
Vakhovskyi I.V. The randomness

degree of biological signal as an

additional feature of the cardiovascular system // VI Vseukrayinska shkolaseminar

molodykh

vchenykh

i

studentiv

«Suchasni

kompyuterni

informatsiyni tekhnolohiyi». – 2016. – №6. – P. 13-15.
This work was commissioned by the International Research and Training
Center for Information Technologies and Systems NAS and MES of Ukraine. The
results are introduced to the work of the organization (the act of introducing
31/05/2016).
Key words: chaotic character, entropy, form of ECG fragments, heart rate,
fitness degree of the organism.
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ВСТУП

Актуальність
У другій половині ХХ століття основну небезпеку для здоров'я
населення і проблему для охорони здоров'я стали являти собою хвороби
серцево-судинної системи, які в даний час є провідною причиною
захворюваності, інвалідизації та смертності дорослого населення. Саме тому
пошук і розробка нових методів їх діагностики та лікування — залишається
одним з найбільш актуальних завдань медицини.
При вивченні динаміки поведінки складних медико-біологічних
систем все більшу увагу привертають методи теорії хаосу і синергетики [1],
які дозволяють більш повно розкрити і проаналізувати механізми
функціонування живої складноорганізованої системи.
Синергетика зіграла важливу роль і в осмисленні функціонування
нашого організму. Для стабільного стану всіх систем людського організму
потрібен певний режим між порядком і безпорядком, так званий режим
детермінованого хаосу.
Наприклад, аритмія серця є небезпечною, але не менш небезпечним
буде вважатися занадто регламентоване серце, що буде свідчити про якусь
патологію. Строго регламентована робота серця призводить до нездатності
гнучко реагувати на мінливі умови середовища, тим самим зменшуючи його
пристосувальні можливості.
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Кожна система нашого організму направлено прагне до гомеостазу тимчасової сталості організму. Але жодна система не може постійно бути
стабільна. Відсутність змін в системі, тобто її стабільність і врівноваженість,
так чи інакше призводять її до застою, а в подальшому і до смерті. Розвиток
і функціонування системи являє собою хвилеподібний рух з підйомами і
спадами.
Методи синергетики знайшли застосування і в кардіології для оцінки
хаотичності серцевого ритму, який несе інформацію про функціональний
стан всіх ланок регулювання життєдіяльності людини, як в нормі, так і при
різних патологіях [2-4]. Така оцінка зазвичай проводиться по динамічному
ряду тривалостей серцевих циклів (

RR

інтервалів), які визначаються в

процесі реєстрації ЕКГ [5].
Проте, лише на основі аналізу хаотичності ритму серця не можна
повноцінно судити про функціональний стан самого серця, як основного
системоутворюючого органу. Тому, становить інтерес розвиток методів і
інструментальних засобів синергетики в кардіології, орієнтованих на оцінку
хаотичності не тільки

RR

інтервалів, а й інших діагностично-цінних

показників ЕКГ, що несуть інформацію про форму фрагментів ЕКГ від

P , Q, R , S , T
циклу до циклу – зубців

S T

, інтервалів

PQ

,

Q T

, сегмента

, що і являється основною новацією даної роботи.

Мета
Створити програмну систему для оцінки хаотичності форми фрагментів
одноканальної електрокардіограми (ЕКГ) на основі різних ентропійних
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оцінок і провести порівняльний аналіз таких оцінок на реальних і
модельних сигналах.
У відповідності до мети роботи було сформовано наступні задачі:
1. Провести аналіз існуючих методів оцінки хаотичності.
2. Модернізувати методи досліджування.
3. Реалізувати базові обчислювальні процедури для оцінювання
хаотичності часових рядів та інтегрувати їх в програмну систему.
4. Провести експериментальні дослідження та порівняльний аналіз
розроблених процедур на модельних та реальних даних.
Програмна система повинна забезпечувати виконання наступних
функцій:
1. Оцінка хаотичності параметрів ЕКГ.
2. Виведення результату в текстовому та графічному видах.
3. Збереження результату в текстовому файлі.
Об’єктом дослідження є визначення стану тренованості серцевосудинної системи.
Предметом

дослідження

є

методи

оцінки

хаотичності

форми

фрагментів одноканальної електрокардіограми.
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Для

досягнення

мети

дослідження

було

використано

основні

обчислювальні алгоритми для оцінки хаотичності часових рядів.
Реалізація результатів роботи.
Робота виконана на замовлення Міжнародного науково-навчального
центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. Одержані
результати впроваджені в роботу даної організації (акт впровадження
від 31.05.2016)
Апробація результатів роботи.
Основні положення та результати дипломної роботи були викладені в
матеріалах трьох друкованих праць: стаття у вітчизняному фаховому
виданні «Кібернетика та обчислювальна техніка» [6], тези на конференції
«Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я» [7], а також тези на
конференцію VI Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів
«Сучасні комп’ютерні інформаційні технології» [8].
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РОЗДІЛ 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І НАПРЯМКІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Синергетика як наука про хаос

Синергетика

–

вчення

про

самоорганізацію

матерії,

міждисциплінарний напрямок науки, що вивчає загальні закономірності і
процеси в складних системах [9].
Синергетика грає важливу роль в медицині. Виникнення життя на
землі, передбіологічний розвиток, формування і поява імунності - в усіх цих
сферах синергетика показала себе в ролі концепції, яка пояснює суть цих
явищ. Більш того, в нашому житті зустрічаються безладні, неврівноважені
системи [9].
Кожна система нашого організму направлено прагне до гомеостазу тимчасової сталості організму. Але жодна система не може постійно бути
стабільна. Відсутність змін в системі, тобто її стабільність і врівноваженість,
так чи інакше призводять її до застою, а в подальшому і до смерті. Розвиток
і функціонування системи являє собою хвилеподібний рух з підйомами і
спадами [9].
Науковці різних медико-біологічних наук в кінцевому рахунку
приходять до висновку про те, що здоров'я – це тонкий баланс між хаосом і
порядком. У цьому зв'язку вчені, застосовуючи концепцію нелінійних
систем, посилено формують уявлення динамічного захворювання. Хвороба
не є щось стале, а являє собою «рухомий» процес, що розвивається.

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

Лист
71

Людський організм являє собою саморегулюючу систему. Теорія хаосу в
нелінійній динаміці може зіграти значну, позитивну роль в діагностиці та
усуненні відповідного захворювання, в розумінні епідемічного перебігу
захворювання. Питання полягає в тому, яка кількість хаосу потрібна
людському організму, щоб він був в здоровому стані і яка кількість хаосу
здатна витримати людина, щоб не захворіти? Відповіді на всі ці запитання
може дати синергетика, застосування нелінійних методів [9].
Динамічний

(детермінований)

хаос

-

складна

непередбачувана

поведінка детермінованої нелінійної системи. Виявилося, що прості
системи, що складаються з незначної кількості компонентів і детерміновані
правилами, що не включають елементів випадковості, можуть проявляти
випадкову

поведінку,

досить

складну

і

непередбачувану,

причому

випадковість носить принциповий, непереборний характер. Такого роду
випадковість, непередбачуваність розвитку системи розуміється як хаос
[10].
Детермінований хаос

поєднує детермінованість

і

випадковість,

обмежену передбачуваність і непередбачуваність та проявляється в таких
різних явищах як кінетика хімічних реакцій, турбулентність рідини і газу,
геофізичні, зокрема, погодні зміни, фізіологічні реакції організму, динаміка
популяцій, епідемії, соціальні явища (наприклад, курс акцій) [10].
Спершу поділяли детерміновані системи, для яких був можливий
прогноз на будь-який відрізок часу (подібно прогнозу затемнень сонця) і
стохастичні системи, які можна охарактеризувати лише статистично. Тепер
же з'явився новий клас об'єктів, формально детермінованих, але з
поведінкою, прогнозованою лише на обмежений відрізок часу. Обидва
полюси - порядок і хаос - не існують в чистому вигляді, якщо розуміти
впорядковані системи як повністю регулярні, детерміновані, передбачувані,
а

невпорядковані

системи

як

абсолютно

нерегулярні,

випадкові,
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непередбачувані. Прикладом систем з високим ступенем порядку і
стабільності служать кристали; на протилежному полюсі розташовуються
такі хаотичні системи як гази [10].
Теорія динамічного хаосу знищила розрив між класичною динамікою і
статистичною фізикою: регулярний рух стає стохастичним внаслідок завжди
присутніх невеликих флуктуацій. Розвиток теорії динамічного хаосу
пов'язано з іменами А. Пуанкаре (H. Poincare), А.М. Ляпунова, А.А.
Андронова, Е. Хопфа (E. Hopf), А.Н. Колмогорова, В.І. Арнольда.
Еволюція системи математично описується векторним полем в
фазовому просторі - абстрактному просторі динамічних змінних системи,
векторному полі в координатах змінних. Точка фазового простору задає стан
системи, вектор в цій точці вказує напрямок зміни системи. Криві
послідовних станів процесу, створювані зміною положення точки в
фазовому просторі, називаються фазовими траєкторіями, а їх сукупність фазовим портретом системи. Траєкторії поля, що притягуються до одного з
центрів тяжіння, утворюють область, звану областю дії (басейном) цього
центру тяжіння (Р. Том, 1968). Фазовий простір - зручний засіб для наочного
уявлення поведінки динамічної системи. На рис. 1.1 показані фазові
портрети (нижній ряд) для системи з затухаючими коливаннями (траєкторія,
яка прагне до стану рівноваги), з постійними коливаннями (замкнута крива)
і більш складний випадок системи, що коливається в позбавленому суворої
періодичності режимі. Сталі режими руху, іншими словами, безліч точок (в
найпростішому випадку - одна точка) в фазовому просторі системи, до яких
прагнуть її траєкторії, отримали назву

атракторів - вони як би залучають,

притягують траєкторії у фазовому просторі. У першому випадку атрактором
виявляється нерухома точка, в другому - граничний цикл, в третьому ж - так
званий дивний, або хаотичний (стохастичний) атрактор (рис. 1.1, зліва
направо).

Таким

чином,

атрактори

-

геометричні

структури,
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характеризують поведінку системи в фазовому просторі після досить
тривалого

періоду

часу.

Хаотичні,

дивні

атрактори

відповідають

непередбачуваній поведінці систем, що не мають строго періодичної
динаміки, це математичний образ детермінованих неперіодичних процесів.
Дивні атрактори структуровані і можуть мати досить складні і незвичайні
зміни у тривимірному просторі [10].

Рисунок 1.1 – Послідовність змін в часі (верхній ряд) і фазові портрети
(нижній ряд) для трьох різних систем (Глейк, 2001)

Синергетика зіграла важливу роль і в осмисленні функціонування
нашого організму. Для стабільного стану всіх систем людського організму
потрібен певний режим між «безладом» і порядком, так званий режим
детермінованого хаосу [10].
Наприклад, аритмія серця є небезпечною, але не менш небезпечним
буде вважатися занадто регламентоване серце, що буде свідчити про якусь
патологію. Строго регламентована робота серця призводить до нездатності
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гнучко реагувати на мінливі умови середовища, тим самим зменшуючи його
пристосувальні можливості [10].
Ентропія - це міра хаосу. Її величина дає нам уявлення про те, як
далеко система знаходиться від упорядкованого, структурованого стану і як
близько - до повністю хаотичного, безструктурного, однорідного виду [11].
Є різні визначення поняття «структура». В даному випадку під
структурою розуміється характер організації елементів і сукупність
відносин між елементами системи. Зрозуміло, що структура задається
природою зв'язків між елементами системи. Таке визначення структури не
накладає ніяких обмежень на природу самої системи і її елементів. Це
можуть бути системи атомів, літерні повідомлення, космічні, біологічні або
соціальні системи. Кожна система може бути або високоорганізованою,
тобто

володіти

розвиненою

і

складною

структурою,

або

менш

організованою, яка має досить просту структуру, або і зовсім хаотичною,
тобто коли її елементи розподілені випадково і, в середньому, однорідно
[11].
Як уже зазначалося, мірою хаосу є ентропія. Але в такій же мірі
ентропія є і мірою структурної організованості систем, так як порядок і
хаос - це не тільки протилежні, але, як зазначалося, і взаємодоповнюючі
поняття. Це та сама єдність протилежностей, рівновагу або нерівновагу між
якими визначають напрямок і темп розвитку або деградації структур в
системі, яка розглядається [11].

1.2 Ентропія як міра хаосу
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Ентропія як міра хаосу або порядку виявлялася в системах різної
природи: це і ентропія Клаузіуса в термодинаміці, і ентропія Больцмана в
статистичній фізиці, і ентропія Шеннона в теорії інформації, ентропія
Колмогорова в теорії динамічних систем, і ентропія фон Неймана в
квантовій механіці. Розуміння універсальності ентропії як міри хаотичності
незалежно від природи системи приходило поступово. Наприклад,
А. Н. Колмогоров писав в 1987 р. [12] з приводу ентропії Шеннона

наступне: «Загальновідомо і те, що вираз

H 

формально тотожний з

виразом ентропії в фізиці. Цей збіг я вважаю цілком достатнім для

виправдання найменування величини

H 

і в теорії інформації

«ентропією»: на таких математичних аналогіях слід завжди наголошувати,
оскільки зосередження уваги на них сприяє прогресу науки ». «З розвитком
фізики відкритих систем стало зрозуміло, що «серед різних макроскопічних
функцій тільки ентропія S володіє сукупністю властивостей, що дозволяють
використовувати її в якості міри невизначеності (хаотичності) при
статистичному описі процесів в макроскопічних системах», відзначав у 2002
р. Ю. Л. Климонтович [13].
Максимальна ентропія заданої системи, відповідає нижчому ступеню
її

структурної

організованості,

невпорядкованості.

Низька

тобто

ентропія,

найбільшій
навпаки,

хаотичності

відповідає

і

високій

структурної впорядкованості. Ентропія цікава, перш за все, саме як міра
структурної організованості системи. Щоб підкреслити цю обставину, далі
вона буде згадуватись як структурна ентропія.

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

Лист
71

У роботі «Математична теорія зв'язку» (1984 г.) К. Шеннон [14],
досліджуючи передачу повідомлень по шумливим лініях, ввів міру
Pi

дискретного розподілу ймовірності

на безлічі альтернативних станів

передавача і приймача повідомлень і вивів формулу, що стала основою
формулою теорії інформації:
n

H   pi log 2 pi
i 1

Тут
(алфавіт),

n
H

(1.1)

- число символів, з яких може бути складено повідомлення
- міра невизначеності. Якщо

прийнятих символів в повідомленні, то
символу в повідомленні,

mi

N

- число всіх переданих і

Pi  mi / N

- ймовірність появи i-го

- число народження i-го символу в

повідомленні. За аналогією з формулою Больцмана, він назвав величину
ентропією. Шеннон говорив, що назвати величину

H

H

ентропією йому

порадив знаменитий математик Джон фон Нейман, який, жартуючи,
обґрунтовував це тим, що мало хто з математиків і інженерів знає про
ентропії, і це дасть Шеннону велику перевагу в неминучих дискусіях. Але,
швидше за все, це був не просто жарт, заснований на формальній аналогії. І
Дж. Фон Нейман і К. Шеннон, ймовірно, були добре обізнані про
інформаційний сенс ентропії Больцмана як про величину, що характеризує
відсутню інформацію про систему.
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На питання, що таке сама інформація, Шеннон дає геніально просту
відповідь: це спад ентропії в результаті прийому повідомлень. Отже,
інформацію

I

Шеннон визначив як зменшення ентропії при отриманні

повідомлень:
I  H1  H 2

(1.2)

В науці вже виявлені елементи хаосу в функціонуванні нейронів і їх
мереж,

хаотична

фрактальна

динаміка

на

електроенцефалограмі

і

електрокардіограмі людини. Ще більше вражає, що хаос в функціонуванні
організму виявився нормою і ознакою здоров'я, а упорядкований режим свідченням патології (West, Goldberger, 1987; Голдбергер і ін., 1990).
Наприклад, патологічна періодичність у функціонуванні нервової системи
проявляється
психозі.

при

епілепсії,

Скорочення

серця

паркінсонізмі,
здорової

маніакально-депресивному

людини

позбавлені

суворої

періодичності, їх траєкторії в фазовому просторі утворюють хаотичний або
дивний атрактор.
А. Н. Колмогорову належить не тільки істотна роль у перетворенні
теорії інформації, сформульованої К. Е. Шенноном у вигляді, скоріше,
технічної дисципліни, в строгу математичну науку, а й побудова основ теорії
інформації на принципово іншому, відмінному від шеннонівського,
фундаменті. У процесі цих робіт, а також робіт в області теорії динамічних
систем, Ф. Н. Колмогоров [15] узагальнює поняття ентропії на ергодичні
випадкові процеси через граничний розподіл ймовірності, що має

f ( x)
щільність

.
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У 1960 році угорський математик Альфред Реньї пропонує своє
узагальнення ентропії [16]. Він вводить ентропію як q - момент заходи εрозбиття (покриття)

R(q ) 

N ( )
N ( )
1
ln(  piq ),  pi  1.
1 q
i 1
i 1

системи, що припадають на i-елемент ε-розбиття,
елементів заданого



(1.3)

N ( )

-повне число

q
покриття. Константа

може приймати будь-які

значення, проте сенс ентропії Реньї при цьому, відповідно, змінюється.
Клаузіус, був першим, хто був переконаний в універсальному
характері ентропії і вважав, що в усіх процесах, що відбуваються у Всесвіті,
вона відіграє важливу роль, визначаючи їх напрямок розвитку в часі.
Певною мірою, але вже з інших позицій, до подібного висновку
прийшов І. Пригожин [17]. Пригожин вважає, що принцип ентропії
відповідальний за незворотність часу у Всесвіті і, можливо, грає важливу
роль в розумінні сенсу часу як фізичного феномена.

Широка популярність формул типу

S  k  p log( p)

в різних областях

пов'язана, з особливою роллю ступеневих законів в природі [18]. Для таких

p log( p )
випадків вираз

є зручною адитивною мірою. Зручною в плані

нашого сприйняття кількості чого б то не було - інформації, хаосу,
нелокальності, інтенсивності світла зірки і так далі. Адже наші органи чуття
працюють за логарифмічним законом Вебера-Фехнера: інтенсивність
відчуття пропорційна логарифму інтенсивності стимулу. З цієї точки зору,
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ентропія, що виражається формулою типу

S  p  log( p)

є всього лише

зручною для нашого сприйняття абстрактною адитивною міра. Її фізичний
зміст залежить від того, що саме ми оцінюємо, тобто тим, на яких даних і як

p
ми визначаємо аргумент

- щільність ймовірності. Підстава логарифмів

несуттєво і вибирається з міркувань зручності для того чи іншого завдання.

1.3 Хаотичність ЕКГ

В науковому світі хаотичність – не новий критерій діагностики. Він
використовується для оцінки впливу алкогольних напоїв на серцево-судинну
систему в роботі [19], для визначення глибини та стадій анестезії в роботі
[20]. Але в цих роботах дослідження хаотичності зводиться до пошуку
ентропії R-R інтервалів, не беручи до уваги інші цінні показники ЕКГ та
діагностичні параметри, які можна отримати з них.
На практиці підтверджена діагностична ефективність показника, який
оцінює величини розкиду траєкторій одноканальної ЕКГ на фазовій
площині z (t), z’ (t) по хаусдорфовим відстаням.

Запропонований метод переходу від z (t) до параметрів
P

,…,

AT

,

bT(1)

,

bT(2)

(1)
(2)
AP bP bP

,

,

,

T t0
,
, також дозволяє оцінювати хаотичність ЕКГ:

достатньо накопичити масив значень зазначених параметрів за певний
період спостереження і оцінити індекс Хьорста, апроксимаційні або
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переставну ентропії або будь-який інший відомий показник ступеня
хаотичності часового ряду.

PQ
Важливу діагностичну інформацію несуть інтервали

 QRS

Q

тривалості

,

Q
, зубця

і комплексу

QRS

QT
,

,

, які легко можуть бути

обчислені за формулами:

PQ  Q   P  3(bp(1)  bQ(1) )
,

(1.4)

.

(1.5)

QT  T  Q  3(bT(2)  bQ(1) )

Q  3(bQ(1)  bQ(2) )
,

(1.6)

QRS   S  Q  3(bQ(1)  bS(2) )
.

(1.7)

Q
Інші традиційні ознаки ЕКГ такі як глибина зубця

сегмента
AST AT

,

ST

і амплітуда зубця

T

, зміщення

AQ
безпосередньо визначають параметри

,

відповідно.
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Додаткову діагностичну цінність несуть показник

T

, симетрія зубця

 QRS
і кут

T

z (t ), z&(t )
орієнтації фазового портрету ЕКГ на площині

, які з

високим коефіцієнтом детермінації можуть бути обчислені за рівнянням
регресії

T  1,0082 0.4248
(1.8)

 QRS  200,85e 0,7928
(1.9)

де

  bT(1) / bT(2)

  AQ / AS
,а

.

Для більш повної оцінки хаотичності ЕКГ можна в редукованому
фазовому просторі спостерігати динаміку зміни нормованих ознак.
uuur
X m  ( Ap [ m], AQ [m], AST [m], AT [ m],..., PQ[m], QT [m], T [ m], t0 [ m]),
m  1,..., M .

(1.10)

від циклу до циклу і обчислити кореляційний інтеграл
I ( ) 

uuu
r uur
1 M

(



(
X

m , X l )),
M 2 m ,l

(1.11)

Тим самим оцінюється середня ймовірність того, що нормовані
діагностичні ознаки, які фігурують у, виявляться близькими на двох різних
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циклах ЕКГ. Знаючи кореляційний інтеграл, можна визначити кореляційну
розмірність атрактора ЕКГ.
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Висновки до розділу 1

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що сучасна
наука має у своєму розпорядженні ефективні методи і обчислювальні
алгоритми, які дозволяють з різних сторін оцінити ступінь хаотичність
часових рядів, породжуваних медико-біологічними системами.
За спостереженнями можуть бути оцінені й інші характеристики
атрактора ЕКГ у фазовому просторі, в тому числі фрактальна розмірність
і показники Ляпунова.
Запропонований підхід до оцінки хаотичності ЕКГ несе набагато
більше діагностичної інформації, ніж традиційні методи, засновані лише на
аналізі хаотичності серцевого ритму (R-R інтервалів), тобто, по суті, на
оцінці хаотичності тільки одного параметра.
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РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ ОЦІНКИ
ХАОТИЧНОСТІ ФОРМИ ФРАГМЕНТІВ ОДНОКАНАЛЬНОЇ
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ

2.1Матеріали і методи

В основі багатьох математичних методів дослідження хаотичності
динамічних рядів лежить відома формула ентропії Шеннона

H

[21]

n

H   pi log 2 pi
i 1

,

(2.1)

запропонована для оцінки невизначеності системи, яка знаходиться в
одному із

n

станів з імовірностями

pi i  1,..., n

,

. Чим більше величина

Н

,

тим далі система знаходиться від упорядкованого стану, причому
максимальне значення ентропії Шеннона досягається, коли всі

pi

рівні,

тобто стани системи рівноймовірні [22].
Для аналізу хаотичності кінцевого часового ряду
A  a1 , a2 , ... , aN

,
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ai  [ ai , ai ] i  1,..., N
елементи якого являють собою скалярні величини
,
, що
належать заданими інтервалам, в ряді робіт, зокрема, в [23], пропонується
прямо скористатися формулою (2.1), оцінивши ймовірності (частоти)
попадання значень ряду (2.2) в зазначені інтервали.
Однак величина (2.1) інваріантна відносно перестановок елементів ряду
(2.2). Тому при безпосередньому використанні формули (2.1) оцінюється не
хаотичність послідовності (2.2), а невизначеність випадкової величини, що
породжує цю послідовність, що не одне і те ж.
Наприклад, дві послідовності - регулярна
A1  1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,0

і хаотична
A2  0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1

матимуть однакові значення ентропії

H 1

.

Оцінити хаотичність часового ряду при безпосередньому використанні
формули (2.1) можна лише в тому випадку, якщо послідовність (2.2)
обробляти по частинах (у вікнах) або оцінювати зміну ентропії по ходу
накопичення даних
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n

H (k )   pi (k )log 2 pi (k )
i 1

,

kN

.

(2.3)

Існують й інші підходи до вирішення даного завдання, наприклад
використання умовної ентропії [24]. Для цього послідовність (2.2)
розбивається на підпослідовності (патерни)

x(i )  [a (i ), a (i  1),..., a (i  m  1)]

з розмірністю вкладення

m

,

i  1,..., N  m  1

(2.4)

, оцінюються ймовірності (частоти) появи

конкретних патернів і обчислюється умовна ентропія

E (m | m  1)

Шеннонівської ентропії при переході від патернів з розмірністю

як приріст

m 1

до

m

,

тобто
E  m | m  1  E  m   E  m  1  

N  m 1


i 1

pm ln pm 

N  m 2


i 1

pm1 ln pm 1 .
(2.5)

Згідно [25], перехід від послідовності скалярних величин (2.2) до
векторів (2.4) можна інтерпретувати як перехід в фазовий (псевдофазовий)
простір, в якому і проводиться подальший аналіз.
Для більш повного аналізу складності медико-біологічних систем
здобули популярність інші ентропійні оцінки, зокрема, апроксимаційна
ентропія (Approximation Entropy) [26], яку в російськомовній літературі
називають ентропія подібності [27].
При її обчисленні вихідна послідовність також розбивається на патерни
(2.4), близькість яких в фазовому просторі оцінюється відстанню



d  x  i  , x  j   max a  i  k  1  a  j  k  1
k 1,...,m
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х(i )
між усіма парами

i  1,..., N  m  1, j  i,..., N  m  1

х( j )
і

,

. Далі

оцінюються ймовірності (частоти) появи в послідовності (2.2) таких пар
патернів, відстань між якими не перевищує заданий поріг

d0

[28]. Для цього

визначаються величини
С

в яких

U m  i

– кількість значень

(m)
r

U (m)  i 
 i 
N  m 1

d  x  i  , x  j 

d  x  i  , x  j   d 0 ,

,

(2.7)

, задовольняючих умову

j  1,K , N  m  1
,

(2.8)

або, в еквівалентній формі запису,
С

(m)
r

N m 1
1
 i 
 (d0  d [ x(i), x( j )])
N  m  1 j 1

,

(2.9)

де
 1, если   0,
 0,если  0

( )  

(2.10)

– функція Хевісайда.
Використовуючи вирази (2.7) або (2.9), можна обчислити величину

 (m)  r  

N  m1
1
ln Cr( m )  i 

N - m  1 i 1

,

(2.11)

яку також прийнято називати безумовною ентропією [24].
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Апроксимаційна ентропія визначається як приріст безумовної ентропії
(2.11) при переході від послідовності паттернів довжиною
послідовності довжиною

m 1

m

до

за формулою

ApEn   ( m )  r    ( m1)  r 

.

(2.12)

Зазвичай [29], для розрахунку використовують наближену формулу
1 N m Crm
ApEn 
 ln
N  m i 1 Crm1

.

(2.13)

Значення апроксимаційної ентропії для регулярної і хаотичної
послідовностей
ApEn( A2 )  0, 4

A1

и

A2

будуть відповідно дорівнювати

ApEn( A1 )  0,08

і

.

Слід зауважити, що оцінка (2.13) є зміщеною оцінкою Апроксимаційні
ентропії, значення якої асимптотично зростає зі збільшенням кількості
елементів часового ряду [27]. Для усунення цього недоліку в роботі [30]

ApEn
запропонована невелика модифікація методу обчислення

, яка

передбачає використання величин

С

(m)
r

  U (m)  i 
 i 
N  m 1

,

(2.14)

чисельник яких, на відміну від (2.7), містить фіксовану добавку
умову (2.8) вводиться додаткове обмеження

i j

 0

.
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Подальша

модифікація

апроксимаційної

ентропії

дозволила

запропонувати ентропію шаблонів (Sample entropy) [31], при обчисленні якої
також використовується обмеження

i j

, а саму ентропію визначає вираз

U m1 ( r )
SampEn   ln m
 ln U m ( r )  ln U m1 (r )
U (r )

(2.15)

Така оцінка, на відміну від (2.12), є незміщеною, а її значення
практично не залежить від кількості елементів часового ряду [31].
Ще одним засобом оцінки хаотичності часових рядів є переставна
ентропія (Permutation Entropy) [32], яка заснована на аналізі патернів (2.4) не
з точки зору відстані між ними в фазовому просторі, а з точки зору їх форми
(класу).
Для класифікації патернів кожному його елементу присвоюється мітка,
що характеризує рівень елемента по відношенню до сусіднього, наприклад,
мітки 0, 1, 2. Тоді при
 1 ,  2 , ... ,  6

m3

можна розрізняти 3! (шість) класів патернів

, утворених трійкою послідовних значень відповідного рівня

(рис. 2.1).

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

Лист
71

Рисунок 2.1 – Класи патернів переставної ентропії при

m3

.

Переставна ентропія обчислюється за формулою
PE (m)  

N  m 1


j 1

в якій

p ( i )

p ( i )log 2 p ( i )

i  1,...m!

,

– частота появи патерну

послідовності (2.2) ковзаючим вікном з

m

i

,

(2.16)

-го класу при обробці вихідної

точок.

Значення переставної ентропії (2.16) для регулярної і хаотичної
послідовностей

A1

і

A2

відповідно рівні

PE ( A1 )  1

і

PE ( A2 )  1,96

.

У тому випадку, коли елементи часового ряду (2.2) утворюють не
скалярні величини

ai

,а

R

-вимірні вектори

r
ai  (ai1 ,..., aiR )

, для інтегральної

оцінки хаотичності такого ряду використовують кореляційний інтеграл [33].
Для його обчислення компоненти векторів

r
ai  (ai1 ,..., aiR )

попередньо

нормуються, і подальша обробка здійснюється в фазовому просторі з

нормованими координатами

ai*1 ,..., aiR*

.

Оцінку кореляційного інтегралу

C (d 0 , N )

при кінцевому числі

N

спостережень дає вираз
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1
N2

C (d 0 , N ) 

в якому

r r
d (al , am )

N

 ( d

m ,l 1

0

– евклідова відстань між

вимірному фазовому просторі,

d0

r r
 d ( al , am ))

,

l

-м і

m

(2.17)

-м векторами в

– заданий поріг, а

()

R

-

– функція

Хевісайда, яка визначається виразом (2.10).
Тим самим оцінюється середня ймовірність того, що нормовані вектори
r
ai  (ai1 ,..., aiR )

,

i  1,..., N

, які утворюють оброблювану послідовність,

виявляться на відстані, що не перевищує заданий поріг

d0

.

Відомо [34, 35], що для фрактальних (самоподібних) множин
характерна залежність:
lim C (d 0 , N )  d 0D

d 0 0

де

D

(2.18)

– розмірність атрактора (Fractal dimension), яка також оцінює

хаотичність тимчасових сигналів в

R

- вимірному фазовому просторі [36].

Із (2.18) випливає, що за обчисленим кореляційним інтегралом (2.17),
можна визначити розмірність атрактора за формулою
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log(C (d 0 ))
d 0 0
log d 0

D  lim

.

(2.19)

На підставі (2.19) робимо висновок, що фрактальну розмірність

D

можна визначити за нахилом прямої лінії регресії, побудованої за
експериментальними даними в координатах

ln C (d 0 ) ln d 0

,

.

Для зручності виразимо цю залежність в явному вигляді
N

D

N

N

N  log d 0 (i ) log(C (d 0 (i )))  log d 0 (i ) log(C ( d 0 (i)))
i 1

i 1

i 1

N

N

i 1

i 1

N  (log d 0 (i ))2  ( log d0 (i ))2
.

(2.20)

Відомий також інший підхід до обчислення фрактальної розмірності
[36], заснований на розмірності Міньковського

Dbc

(Box-counting dimension).

M (d )
Метод полягає у визначенні мінімального числа
простору діаметром

d 0

«комірок» фазового

, якими можна «накрити» вихідну множину

точок.
Після ряду перетворень отримаємо в явному вигляді остаточну формулу
для обчислення розмірності Міньковського як кутовий коефіцієнт прямої
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лінії регресії, побудованої за експериментальними точкам в координатах
ln M (d ),ln d 0 (i )

:
N

Dbc 

Ще

N

N

N  ln d 0 (i ) ln M (d (i ))  ln d 0 (i ) ln M (d (i ))

одним

i 1

i 1

i 1

N

N

i 1

i 1

N  (ln d 0 (i )) 2  ( ln d 0 (i )) 2

досить

простим

і

ефективним

нестаціонарних часових рядів є так званий
обчисленні індексу Хьорста

H0

.

R/S

методом

(2.21)
аналізу

- аналіз, заснований на

(Hurst exponent) [22] за модифікованим

часовим рядом
k

zi   (ai  acp )
i 1

,

i  1,..., k

,

(2.22)

k  N acp
де
,
– середнє значення елементів у вихідній послідовності (2.2) із
N

елементів, або ж по іншому модифікованому ряду у вигляді логарифмів

відносин

zi  log(

ai 1
), i  1,2,..., N  1
ai

.

Для обчислення індексу Хьорста досить визначити розмах
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R ( k )  max( zi )  min ( zi )
i 1,...,k

i 1,...,k

,

(2.23)

і стандартне відхилення
S

(k )

при деяких фіксованих значеннях

1 N

(ai  acp )2

k  1 i 1

kN

,

(2.24)

.

Встановлено [37], що для більшості стохастичних рядів виконується
співвідношення

R ( k ) / S ( k )  Lk H 0

,

тобто нормований розмах пропорційний ступеню
Хьорста, а

L

(2.25)

k

H0

, де

– показник

– деяка константа.

Для визначення показника Хьорста в зручній формі прологарифмуємо
рівняння (2.25):

log( R ( k ) / S ( k ) )  log L  H 0 log k

.

(2.26)

і, також як в попередніх випадках, виразимо значення індексу Хьорста у
вигляді кутового коефіцієнту прямої лінії регресії (2.26), яка найкращим

log( R ( k ) / S ( k ) )
чином апроксимує експериментальні точки
при різних фіксованих значеннях

kN

log k
і

, знайдені

.
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В результаті, після ряду очевидних перетворень, заснованих на обробці
методом найменших квадратів значень ряду при всіх
N

H0 

log k  log k log( R

(k )

k 1

/S

(k )

N

k  1,..., N

, отримаємо

N

)   log k  log( R ( k ) / S ( k ) )
k 1

k 1

N

N

k 1

k 1

log k  (log k ) 2  ( log k ) 2
.

(2.27)

Зрозуміло, наведений аналіз існуючих методів не претендує на повноту,
тим більше, що методи оцінки хаотичності часових рядів постійно
розвиваються. Розглянуто лише найбільш популярні підходи і отримано
остаточні формули, зручні для практичного застосування.
На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що сучасна
наука має у своєму розпорядженні ефективні методи і обчислювальні
алгоритми, які дозволяють з різних сторін оцінити ступінь хаотичність
часових рядів, породжуваних медико-біологічними системами.
У той же час аналіз доступної літератури не дає повної відповіді на
головне питання: який з методів доцільно застосувати при вирішенні
конкретної прикладної задачі. До того ж кожен обчислювальний алгоритм
містить параметри, від вибору значень яких залежить отриманий результат.
Однак не існує формальних підходів до оптимальному налаштуванні
обчислювальних алгоритмів, наприклад, до вибору оптимальних значень
порога

d0

в процедурах (2.8), (2.9), (2.17) або ж розмірності вкладення

m

при переході від послідовності (2.2) до патернів (2.4).
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Звідси випливає, що при побудові конкретних прикладних систем вибір
відповідного обчислювального алгоритму і його налаштування, рішення про
необхідність його модифікації або розробки альтернативного алгоритму
доводиться приймати експериментальним шляхом методом проб і помилок
на модельних і реальних даних (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Ідея виконання експериментів
Для дослідження оптимальних параметрів налаштування методу
Шеннонівської ентропії у вікнах, був проведений експеримент на двох
людях: спортсменові та людині, яка не займається спортом. Були отримані їх
ритмограми, які представлені на рис. 2.3.
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Рисунок 2.3 – Ритмограми: А – спортсмена, Б – не спортсмена

Після цього було знайдено Шеннонівську ентропію у вікнах при
різних значеннях параметрів (рис. 2.4 – 2.6).

Рисунок 2.4 – Нормовані значення ентропії: А – спортсмена, Б – не
спортсмена
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Рисунок 2.5 – Нормовані значення ентропії: А – спортсмена, Б – не
спортсмена

Рисунок 2.6 – Нормовані значення ентропії: А – спортсмена, Б – не
спортсмена
З графіків видно, що при різних значеннях параметрів налаштування
обчислювального алгоритму, різниця між ними буде змінюватись. Виходячи
із законів природи, хаотичність спортсмена і не спортсмена має
відрізнятись, тому потрібно обрати параметри, при яких різниця ентропій
буде максимальною.

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

Лист
71

Для цього було проведено таке дослідження.
експериментів з різними значеннями параметрів

W

і

Проводиться серія



, і для кожної такої

пари обчислюється середній квадрат відхилень (СКВ) між значеннями
ентропії у всіх точках. В результаті був отриманий наступний результат,
представлений на рис. 2.7.

З рис. 2.7 видно, що допустимі значення параметрів налаштування
і



W

, при яких відхилення шенонівських ентропій спортсмена і не

спортсмена найбільш виражені (СКВ > 0,6), знаходяться в досить широкому
діапазоні:

20    80

W  10

,

.
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Рисунок 2.7 – Графік залежності СКВ від параметрів

Виходячи

з

результатів

даного

дослідження,

W

і

можна



зробити

припущення, що для кожного методу оцінки хаотичності медикобіологічних рядів можна знайти оптимальні параметри налаштування
шляхом порівняння результатів дослідження сигналів протилежних людей:
тренованих та не тренованих, здорових та хворих.
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Такі дослідження дозволять запропонувати оптимальні параметри
налаштування для всіх відомих обчислювальних алгоритмів оцінки
хаотичності, що приведе до отримання достовірних результатів.

В перспективі розвитку програми, функцію досліджень можна додати
в програму, щоб автоматизувати цей процес і не залучати сторонні
програми, такі як IBM SPSS Statistics та Matlab.
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2.2Структура програмної системи

Для реалізації окремих етапів запропонованої ІТ обробки ЕКГ
розроблена інструментальна система (рис. 2.8), яка побудована на основі
вітчизняного портативного електрокардіографа ФАЗАГРАФ® з оригінальним
сенсором з пальцьовими електродами [38].
Сенсор дозволяє надійно реєструвати ЕКГ першого стандартного
відведення без зняття одягу не тільки в клінічних, але і в польових умовах,
при заняттях спортом, безпосередньо на робочому місці і в домашніх
умовах. Записи ЕКГ через USB порт надходять до комп'ютеру і зберігаються
в базі даних (БД) спільно з необхідними персональними даними
обстежуваного.
Обраний запис ЕКГ надходить на вхід модуля параметризації, який
забезпечує перехід від дискретних значень сигналу до масивів параметрів,
що характеризують форму зубців

P

Q
,

,

R

,

S

,

T

і сегменту

ST

на

послідовності серцевих циклів.
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Рисунок 2.8 – Структура інструментальної системи
З цією метою кожен із зазначених фрагментів, представлений
послідовністю значень
tm m  1,..., M k

,

zk (tm ) k  {P, Q, R, S , ST ,T }

,

, апроксимується несиметричною гаусом функцією.
(t  k )2
k (t )  Ek exp[
]
2[bk (t )]2

в якій параметри
коли

k

в дискретні моменти часу

Ek

і

k

,

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

визначають значення амплітуд і моментів часу,

-й фрагмент приймає максимальне значення при

мінімальне значення при

(2.30)

Ek  0

Ek  0

, а параметри

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

або

Лист
71

(1)
 bk  t   k ,
bk (t )   (2)
 bk  t  k ,

при

bk(1)  bk(2)

(2.31)

дають можливість окреслити несиметричні фрагменти,

наприклад, асиметричний зубець

T

bT(1)  bT(2)

, якщо

(рис 2.9).

Рисунок. 2.9 – Параметри форми фрагментів циклу ЕКГ

Оптимальні значення параметрів
фрагменту

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

Ek

,

k

bk(1) bk(2)
k
,
,
для кожного -го

визначаються за критерієм мінімуму суми

квадратів відхилень функції (2.30) від дискретних значень
m  1,..., M k

zk (tm )

,

цього фрагмента, тобто відповідають критеріям
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(tm  k ) 2
Crk  [ Ek exp[ 
 zk (tm )]2
2
2[bk (tm )]
m 1
Mk

.

(2.32)

i

В результаті кожен -й цикл реальної ЕКГ тривалістю

параметрів

(1)
(2)
EP [i ] bP [i ] bP [i ]  P [i ]

,

,

,

,…,

t0 [i ]

породжує 25

(1)
(2)
ET [i ] bT [i ] bT [i ] T [i ] t0 [i ]

,

представляють собою компоненти векторів

,

,

,

, які

r
ai  (ai1 ,..., aiR ) i  1,..., N R  25

,

,

часового ряду (2.2).
Для аналізу хаотичності форми фрагментів ЕКГ досить застосувати до

послідовностей
,

i  1,..., N

(1)
(2)
EP [i ] bP [i ] bP [i ]  P [i ]

,

,

,

,…,

(1)
(2)
ET [i ] bT [i ] bT [i] T [i ] t0 [i ]

,

,

,

,

будь-який з розглянутих вище методів, які програмно реалізовані

у відповідному блоці інструментальної системи.
Представляє інтерес також оцінити хаотичність діагностичних ознак,
зосереджених на інформативних фрагментах. В інструментальній системі

забезпечується перехід від масивів первинних параметрів

E P [i ]

bP(1) [i ]

,

,

(1)
(2)
bP(2) [i]  P [i ]
ET [i ] bT [i ] bT [i] T [i ] t0 [i ]
,
,…,
,
,
,
,
до масивів діагностичних

ознак

EP [i ] EQ [i ] EST [i ] ET [i] PQ[i ] QT [i ]  Q [i ]  QRS [i ] T [i ] t0 [i ]

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ступінь хаотичності яких від циклу до циклу також оцінюється засобами
інструментальної системи.
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При реалізації процедур оцінки ступеня хаотичності був внесений ряд
удосконалень

в

описані

вище

традиційні

методи.

Зокрема,

в

інструментальній системі реалізований оригінальний обчислювальний
алгоритм оцінки переставної ентропії по послідовним значенням
ai 1 i  2,...N  1

,

ai 1

,

ai

,

часового сигналу (2.2), який на тлі допустимих спотворень

автоматично відносить оброблювану трійку значень до одного з 5 класів
патернів (рис. 2.10).

Рисунок 2.10 – Класи патернів пропонованої переставної ентропії при
Дана ПС розроблена на мові програмування Java

m3

.

в середовищі

NetBeans IDE 8.0.2. Вибір мови програмування робився на основі:
 побажань замовника;
 кросплатформеності мови;
 можливості простого переносу програми на Android.
При запуску ПС відкривається вікно з інтерфейсом, що зображено на
рис. 2.11.
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Рисунок 2.11 – Початковий інтерфейс користувача
Як можна побачити, з лівого боку вікна розташовані елементи, за
допомогою яких можна вибрати метод дослідження. В центрі знаходиться
список параметрів ЕКГ, хаотичність яких можна дослідити. Справа
присутня панель налаштування методів дослідження.
В меню «Файл» можна вибрати дані дослідження (файл .csv), в меню
«Вид» - налаштувати параметри відображення результатів, а в меню
«Порог» - вибрати тип порогу, який буди застосовуватись для всіх методів
(max-min або sigm).
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Медіанний фільтр дозволяє профільтрувати дані для обробки
одиничних викидів.
В ПС реалізована система обробки помилок, як наприклад виведення
повідомлення, при запуску програми без попереднього вибору файлу з
даними для дослідження. Також такі повідомлення (рис. 2.12) можуть бути
показані при специфічних ситуаціях в роботі алгоритмів (останнє вікно
обробки має зменшений розмір).

Рисунок 2.12 – Обробка помилок

Кнопка «Запуск» служить для запуску ПС, кнопка «Выход» служить
для завершення роботи ІС.
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Після запуску для різних методів результат буде виводитись порізному. Наприклад для переставної ентропії буде виводитись значення
хаотичності, графік вхідних даних та графік патернів, а для Шенонівської
ентропії у ковзаючому вікні буде виводитись таблиця хаотичності та
середньоквадратичного відхилення по вікнам, а також графік вихідних
ентропій та СКВ по вікнам. (рис. 2.13).

Рисунок 2.13 – Результат виконання при вибраному методі Шенонівська СО
Оскільки інтерфейс має бути простим та зрозумілим, було застосовано
ряд найбільш простих функціональних елементів. Вибір кольорів був такий,
щоб вони не втомлювали очі під час тривалої роботи з ПС. З метою
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реалізації

мінімалістичного

стилю

інтерфейсу

побудова

графіків

відбувається у окремих вікнах.
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2.3Проектування

Контекстна діаграма
На контекстній діаграмі (рис. 2.14) зображено процес експлуатації
програмної

системи

для

оцінки

хаотичності

форми

фрагментів

одноканальної електрокардіограми у вигляді просторових ліній із його
вхідними даними, вихідними, механізмами та умовами здійснення.

Рисунок 2.14 – Контекстна діаграма
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Вхідні дані включають в себе часові ряди, які характеризують форму
фрагментів одноканальної ЕКГ, а саме: амплітуда, нахили та момент появи

P , Q, R, S , T
зубців

, інтервалів

P Q Q T
,

, сегменту

S T

. Вихідні дані –

результат оцінки хаотичності даних параметрів ЕКГ. Для розв’язання
поставленої задачі були використані основні відомі методи оцінки
хаотичності часових рядів.
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Діаграма декомпозиції (IDEF 0)
Для наочного відображення підпроцесів, що включає в себе процес
розробки програмного продукту у вигляді просторових ліній зручно
використовувати діаграму декомпозиції (рис. 2.15).
Кожна з чотирьох сторін функціонального блоку має своє певне
значення (роль), при цьому:
- верхня сторона має значення "Управління" (Control);
- ліва сторона має значення "Вхід" (Input);
- права сторона має значення "Вихід" (Output);
- нижня сторона має значення "Механізм" (Mechanism).
Процес умовно поділено на чотири підпроцесів, серед яких:
зчитування вхідних даних з файлу, вибір обчислювального алгоритму та
налаштування

його

параметрів,

розрахунок

хаотичності

вибраного

параметру дослідження, виведення результату в тектовому та графічному
видах.
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Рисунок 2.15 – Діаграма декомпозиції
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Діаграма варіантів використання (Use case)
Діаграма варіантів використання (Use Case) відображає процеси, що
відбуваються при виконанні алгоритму з точки зору акторів. Оскільки
учасником виконання алгоритму є тільки один актор – користувач, то всі
процеси, що відбуваються, прив’язані тільки до нього (рис 2.16).

Рисунок 2.16 – Діаграма Use case

В даному випадку на діаграмі зображено користувача

який має

основну можливість – розрахунок хаотичності форми елементів ЕКГ. Для її
досягнення користувач має виконати наступні дії:
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- вибір даних дослідження;
- вибір методу дослідження;
- вибір типу порогу.
Також, при розрахунку хаотичності, користувач має можливість
перегляду результату в текстовому та графічному видах. Деякі з результатів
можливо експортувати в Excel файл.
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Діаграма послідовності: «Розрахунок хаотичності»
Діаграма послідовності (рис.2.17-2.18) відображають
логічних

взаємодію

елементів системи між собою у процесі виконання актором

певного варіанта використання з урахуванням їх послідовності в часі.

Рисунок 2.17 – Діаграма послідовності «Розрахунок хаотичності»
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Рисунок 2.18 – Діаграма послідовності «Збереження результатів в файл»
Діаграма стану процесу функціонування ПС
На діаграмі станів (рис. 2.19) відображено зв’язки і послідовність
проходження всіх станів, від початку роботи алгоритму і до кінця.
Діаграма станів відображає скінчений автомат у вигляді графу,
вершинами якого є стани об’єкта, поведінка якого моделюється, а
переходами – події, які переводять об’єкт, який розглядається, з одного
стану в інший. При цьому вважається, що час перебування об’єкта в
певному стані набагато більший за час, необхідний для переходу з одного
стану в інший, тобто переходи між станами здійснюються миттєво.
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Рисунок 2.19 – Діаграма стану процесу
З діаграми видно, що при вході в програму користувач потрапляє в
стан очікування. Після цього він потрапляє в стан вибору файлу, з якого, в
свою чергу, до стану вибору методу дослідження. Далі знаходиться стан
розрахунку хаотичності, за яким іде стан виведення результату. Після цього
користувач може перейти як в стан очікування, так і вийти з програми.
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Діаграма діяльності роботи ПС
Діаграма

діяльності

відображають

послідовність

дій,

що

виконується в процесі реалізації певного варіанта використання або
функціонування системи в цілому. Діаграми діяльності є аналогом блоксхеми будь-якого алгоритму. Вони, як і діаграми станів та переходів,
відображаються у вигляді орієнтованого графу, вершинами якого є дії, а
ребрами – переходи між діями (рис. 2.20).

Рисунок 2.20 – Діаграма діяльності роботи ПС
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2.4Результати досліджень

Оцінка

властивостей

реалізованих

обчислювальних

процедур

проводилася на тестовому сигналі у вигляді моделі авторегресії
X k  aX k 1  (1  a ) k 1

з початковим значенням

(

0  a 1

),

N  1000

X 0  0,1

k  [0; N  1]

,

, в якому

a

(2.33)

– параметр налаштування

– число дискретних відліків,

  N (0, 2 )

– вектор

незалежних нормально розподілених випадкових величин з нульовим
математичним очікуванням і обмеженою дисперсією

 2  102

(рис. 2.21).

Рисунок 2.21 – Приклади модельного сигналу (31) з параметрами

a  0,9

(чорний) і

a  0,1

(сірий)
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Усереднені результати аналізу сигналів в серії випробувань з різними
параметрами налаштування наведені в таблиці 2.1. Значення показників
хаотичності сигналу, які обчислювалися при зменшенні параметра
розраховувалися як приріст (
показника при параметрі

x

a  0,9

a

,

,у відсотках) до базового рівня - значенням
.

Як видно з таблиці, значення всіх ентропійних оцінок збільшувалися в
міру збільшення хаотичності сигналу, причому найбільш чутливою
виявилася умовна ентропія

E (m | m  1)

показник Хьорста приймав значення
0,5  H 0  1

. При значенні параметру
H 0  0,73

a  0,9

, тобто належав області

стійких (персистентних) сигналів з ознаками самоподібності.

Тому в міру зменшення параметра

a

(збільшення ступеня хаотичності)

індекс Хьорста, на відміну від ентропійних оцінок, зменшувався, що
узгоджується з результатами інших робіт, зокрема, з роботою [39].
Таблиця 2.1 – Результати оцінки хаотичності модельного сигналу
Параметр хаотичності

a  0,9

a  0,7

x

x

a  0,5

a  0,3

a  0,1

Методи

,
ед.

x
,%

,
ед.

x
%

x

,

,
ед.

x
%

x

,

,
ед.

x
%

x

,

,
ед.

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

x
,%

Лист
71

Умовна ентропія

E (m | m  1)

Апроксимаційна
ентропія

ApEn

0,7
3

0

0,99

35,8

1,13

55,5

1,19

62,8

1,2
1

65,
3

1,0
6

0

1,26

19,1

1,3

23

1,31

24,6

1,3
2

25,
2

1,4

0

1,86

33,8

2,05

47,2

2,16

55,2

2,1
8

56,
3

1,2
9

0

1,46

14

1,49

16

1,5

16,7

1,5
1

17,
7

0,61

16,2

0,58

20,8

0,5
5

24,
7

Ентропія шаблонів

SampEn

Переставна ентропія

PE
Індекс Хьорста

H0

0,7
3

0

0,65

-10,4

Проводилися також експерименти по оцінці ступеня хаотичності
штучних ЕКГ (рис. 2.22), які генерувалися на основі моделей, наведених в
монографії [38].
Перший сигнал (рис. 2.22, а) представляв собою послідовність
еталонних циклів, у яких хаотично змінювалася амплітуда зубця Т в межах
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30% базового значення

AT  0, 2мВ

. Другий сигнал (рис. 2.22, б) моделював

альтернатор амплітуди зубця Т з рівнем альтернаціі 60 мкв.
Таким чином, в першій ЕКГ амплітуда змінювалася випадковим чином,
у другому - строго чергуючись, хоча візуально сигнали практично
неможливо розрізнити (рис. 2.22).

Рисунок 2.22 – Штучна ЕКГ: а) з випадковим спотворенням амплітуди зубця
Т; б) з альтернацією (чергуванням) амплітуд зубця Т різного рівня.
Зауважимо, що середньоквадратичне відхилення амплітуд зубців Т на

CKOслуч  0,036
обох сигналах були схожими:

і

CKOальт  0,03

. Проте при

оцінці ентропій ці відмінності були більш вираженими (табл. 2.2).
Таблиця 2.2 – Результати обробки штучних ЕКГ
Модельний сигнал із спотворенням зубця Т
Методи

Умовна ентропія

Випадкове

Альтернація

1,056

0
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E (m | m  1)

Апроксимаційна ентропія

ApEn

0,512

0,030

1,5041

0

1,485

0,693

0,525

0

Ентропія шаблонів

SampEn

Переставна ентропія

PE
Індекс Хьорста

H0

Розглянемо

результати

оцінки

хаотичності

(рис. 2.23) - двох ритмограм (100 послідовних

реальних

RR

сигналів

інтервалів),

відображають ритм серця спортсмена (рис. 2.23, а) і не спортсмена (рис.
2.23, б) мають однаковий вік (20 років) відразу після фізичного
навантаження (20 глибоких присідань за 30 сек.).

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

Лист
71

Рис. 2.23 Ритмограми: а) спортсмена, б) людини, яка не займається спортом
Хоча

обидві

ритмограми

середньоквадратичні відхилення

(

мають

практично

SDNN  105

однакові

), при оцінці хаотичності

цих сигналів спостерігаються розбіжності ряду показників (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 – Показники хаотичності ритму серця після фізичного
навантаження
Методи

Спортсмен

Не спортсмен

Відмінності, %

0,559

0,670

19,9

0,535

0,617

15,3

1,017

1,034

2,8

Умовна ентропія

E (m | m  1)

Апроксимаційна

ApEn
ентропія
Ентропія шаблонів
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SampEn

Переставна ентропія

PE

1,350

1,351

0,791

0,761

0,07

Індекс Хьорста
-3,8

H0

На рис. 10 представлені ритмограма пацієнта А. 67 років (рис. 2.24, а),
у якого спостерігалася помірна аритмія (

SDNN  63

) і ритмограма

практично здорової людини В (рис. 2.24, б) у віці 31 рік з практично таким
же значенням

показника варіабельності

ритму

серця

(

SDNN  50

).

Дослідження були проведені після навантаження, а саме: 20 глибоких
присідань за 30 секунд.

Рисунок 2.24 – Ритмограми: а) пацієнта А., б) здорового пацієнта В.
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Характерна особливість ритмограми пацієнта А. (Рис. 2.24, а) альтернація трьох значень тривалостей

RR

інтервалів, які послідовно

чергуються один за одним. На ритмограмі пацієнта В. (рис. 2.24, б) такі
особливості відсутні. Зауважимо, що зазначені відмінності практично не
помітні на вихідних ЕКГ (рис. 2.25), за якими будувалися ритмограми.

Рисунок 2.25 – Вихідні ЕКГ: а) – пацієнта А., б) здорового пацієнта В.
У той же час в даному випадку спостерігалися істотні відмінності
показників хаотичності цих ритмограм (табл. 2.4).
Таблиця 2.4 – Показники хаотичності ритму серця пацієнтів
Методи

Пацієнт В

Пацієнт А

Відмінності, %

0,713

0,530

-25,7

0,533

0,301

-43,5

Умовна ентропія

E (m | m  1)

Апроксимаційна ентропія

ApEn

ІМ-21.2103.1300.1732.ПЗ
Изм.Лист № докум. Підпис Дата

Лист
71

Ентропія шаблонів

SampEn

1,142

0,348

-69,5

1,323

1,261

-4,7

0,688

0,538

Переставна ентропія

PE
Індекс Хьорста

H0

-21,8

Як видно, показники ентропії у пацієнта А істотно нижче, ніж у
пацієнта В. Це свідчить про те, що на відміну від ритмограми здорового
пацієнта, ритмограма з альтернацією має чітко виражену регулярну
складову.
Індекс Хьорста у здорового пацієнта В. був на 22% вище, ніж у пацієнта
А. Цей факт також узгоджується з даними роботи [40], в якій зазначається,
що більш низький рівень індексу Хьорста несе інформацію про погіршення
фізіологічних або патофізіологічних процесів в роботі серцево-судинної
системи.
Також, наведемо цікаві результати з порівняльної оцінки ступеня
хаотичності показників ЕКГ, що несуть інформацію про зміну форми
фрагментів ЕКГ, в двох групах випробовуваних (табл. 5).
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Групи складалися з молодих волонтерів обох статей у віці 18-24 роки.
Група 1 включала 28 спортсменів вищої кваліфікації, які займаються боксом,
різними видами боротьби і тріатлоном. До групи 2 увійшли 42 людини, які
не займаються спортом. Аналіз хаотичності сигналу (100 послідовних
кардіоциклу ЕКГ кожного випробуваного) проводився відразу після
фізичного навантаження (20 глибоких присідань за 30 с.) За допомогою
ентропії шаблонів за формулою (2.15). Достовірність відмінностей в групах
оцінювалася за критерієм Стьюдента.
Таблиця 2.5 – Відмінності середніх значень показників хаотичності
форми фрагментів ЕКГ в двох групах, (х ± Sx), n = 70
Показник форми фрагмента ЕКГ
Ступінь хаотичності показника

Назва

Позначення

Правосторонній
нахил зубця

P

Момент появи зубця

P

Q
Амплітуда зубця

bP (2)

P

AQ

Група 1

Група 2

(спортсмени)

(не спортсмени)

1,52



1,26

2,12

0,24**



1,71

0,3**

1,48

0,39*

1,94

0,28*

1,68









0,28

0,37

0,41

Продовження таблиці 2.5

Лівосторонній

Q

bQ (1)

нахил зубця

1,5





0,29
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AR

R

Амплітуда зубця

Момент появи зубця

R

R

S

Амплітуда зубця

AS

Момент появи зубця

S

S

Момент появи
сегмента

 ST

ST

Амплітуда зубця

T

Лівосторонній
нахил зубця

AT

bT (1)

T



2,11 0,45*



1,11 0,34**

1,82

1,15

1,51





1,61

0,35*

0,91

0,3***

1,14





0,87



0,26*





1,96

1,93



1,85

0,45*

1,61

0,28**

1,71



0,48

0,33

0,47

0,41







0,4

0,64

0,32

Правосторонній

bT (2)
нахил зубця

T

Момент появи зубця

T

T

Симетрія зубця

T

T

2,08

1,22





2,55

0,4**

1,81

0,35***

0,79



0,45*

2,32







0,39

0,35

0,43

Примітка: достовірність відмінностей за критерієм Стьюдента: * —
; **

p  0,01

; ***

p  0,05

p  0,001
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Як видно з таблиці, у тренованих і нетренованих осіб спостерігаються
достовірні відмінності хаотичності ряду показників, що характеризують
форму фрагментів ЕКГ. При цьому у тренованих осіб хаотичність одних
показників під навантаженням була вище, ніж у нетренованих, а інших
показників - нижче.
Подібні дослідження потрібно провести для здорових та хворих
людей, щоб дізнатися, які саме показники будуть мати найбільшу
діагностичну цінність.
Отримані дані не можуть вважатися абсолютно достовірними, тому
що у кожному досліді присутні похибки: машинна та людський фактор.
Також вибірка людей, на якій проводилося дослідження не репрезентативна.
Для підтвердження достовірності даних результатів потрібно провести
додаткові дослідження на більших групах людей.
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Висновки до розділу 2

У цій частині дипломної роботи була розглянута основна робота над
створенням ПС та проведенням досліджень на її основі.
Проведені

дослідження

відображають

відмінності

в

ступені

«навченості» окремих ділянок міокарда спортсменів і не спортсменів до
виконання навантажень. Зрозуміло, виявлені явища, які можуть відкрити
нові можливості в оцінці адекватності реакції організму на навантаження,
вимагають подальших поглиблених досліджень за участю фізіологів і
спортивних лікарів.
Експериментальним шляхом було встановлено допустимі параметри
налаштування Шенонівської ентропії у вікнах : поріг
вікна

W  10

20    80

, розмір

.
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РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ

У цьому розділі дипломної роботи приводиться аналіз умов праці у
кабінеті

функціональної

діагностики

з

ПТК

для

дослідження

інтраіндивідуальних особливостей ЕКГ ФАЗАГРАФ. При недотриманні
норм, встановлених законодавством, можливе порушення працездатності і
життєдіяльності.

3.1 Загальна характеристика приміщення

Таблиця 3.1 – Параметри приміщення
№

Назва параметру

Значення

1

Розміри приміщення

2

Кількість працюючих, n

2

3

Площа, S

12,00 м2

4(м) x 3(м) x 3,42(м)
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4

41,04 м3

Об’єм, V

Таблиця 3.2 – Характеристика об’єктів приміщення
№

Назва об’єкту

1

Портативний
кардіограф
ФАЗАГРАФ

Кількіст
ь
1

Характеристика обєкту
-

2

ПК Asus CM 6731

2

-

Інтеграція з ПК (ОС
Windows) з допомогою
USB
Наявність пальцевих
електродів
Вхідний опір 2 МОм
Розміри 50 х 75 х 30 мм
Реєстрація вхідних напруг
від 0.03 до 5 мВ
Процесор Intel Core i34130 (3.4 ГГц)
ОЗУ RAM 4 ГБ
ПЗУ HDD 500 ГБ
Відеокарта Intel HD
Graphics
Операційна система
Windows 7
220 B

Продовження таблиці 3.2
3

4
5
6
7
8
9

Принтер Samsung
scx-3200

Робочий стіл
Стілець
Шафа для
документів
Двері
Вікно
Світильник з
люмінісцентними
лампами

1

-

2
2
1

-

Розміри 388 х 234 х 299
мм
Рівень шуму 49 дБ
USB 2.0 Type B
220 B
1200 х 800 х 725 (мм)
600 х 600 х 850 (мм)
300 х 700 х 1500 (мм)

-

150
150
800
220

1
1
2

х 900 х 2100 (мм)
х 900 х 1500 (мм)
х 200 х 150 (мм)
В
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1
0
1
1
1
2
1
3

Кушетка

1

-

1970 х 670 х 520 (мм)

Умивальник

1

-

550 х 420 х 150 (мм)

Відро для сміття
педальне
Вішак

1

-

372 х 315 х 360 (мм)

1

-

600 х 120 х 100 (мм)

Рисунок 3.1 – Робоче приміщення

Таблиця 3.3 – Характеристика об’єктів приміщення
Параметри
Ширина дверей, м
Ширина проходу, м
Висота приміщення, м
Відстань від обладнання до
стін, м

Нармативні
зн.
Не менше 1
Не менше 1
2,70
Не менше 1

Реальні зн.
0,9
1
3,4
1
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Об’єм на одного робітника,

Не менше 20

17

Не менше 6

5

м2
Площа на одного
робітника,

м3

Згідно НАПБ Б.03.002-2007 [41] фактичні значення ширини проходу,
висоти приміщення, відстані від обладнання до стін, відповідають
нормативним. Об’єм на одного робітника, площа на одного робітника та
ширина дверей, менші за нормативні.

3.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Таблиця 3.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні
-

мікроклімат
освітлення
шум
випромінення
електронебезпе
ка
пожежонебезпе
ка

Хімічні

-

пил

Біологічні

-

відсутні

Психофізіол
огічні
-

відсутні
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3.3 Мікроклімат

Згідно ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих
приміщень» даний вид роботи, сидяча й не потребуюча фізичного
напруження, відноситься до категорії І-а. Характер роботи – постійний, так
як робота на даному місці здійснюється більше ніж 4 години безперервного
перебування за комп’ютером [42].
Таблиця 3.5 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№

1
2

Джерело впливу
Нагрівання
портативного ЕКГ
ФАЗАГРАФ
Нагрівання комп’ютера
Asus CM 6731

Наслідок
Вихід зі строю, недостовірні виміри,
виключення, втрата інформації
Нагрівання процесора комп’ютера та
вихід зі строю, передчасне
виключення, втрата інформації

Продовження таблиці 3.5
3
4
5

Висока температура
повітря зовні (на вулиці)
Низька температура
повітря зовні (на вулиці)
Протяги

Стомленість та зменшеність
працездатності працівника
Некомфортні умови праці для
працівника(холод)
Захворювання працівників,
збільшення кількості пилу.

Таблиця 3.6 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату
Період
року

Температура повітря,
0
С
Нoрм.
зн.

Реал.зн.

Відносна вологість, %

Нoрм.зн.

Реал.зн.

Швидкість руху, м/с

Нoрм.зн.

Реал.зн.
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Холодни
й

22 - 24

22-25

60 - 40

55

0,1

0,1

Теплий

23 - 25

22-25

60 - 40

45

0,1

0,1

Згідно з санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99)
основні характеристики мікроклімату лабораторії відповідають нормам [42].
Таблиця 3.7 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату
№

Заходи

У техн.
обладн
.

1

Техн
.
У
приміщ
енні

2

Організаційні

Реалізація
- Захист від перегріву портативного ЕКГ
ФАЗАГРАФ (радіатор та термопаста).
- Система охолодження комп’ютера (кулер,
радіатор та термопаста) для виведення
зайвої теплоти
- Охолоджуюча підставка для комп’ютера
CoolerMaster NotePal
- У холодну пору року: Опалення (1
радіатор М-140, 10 секцій).
- У теплу пору року: Кондиціонер типу
спліт-системи, марки Delfa DSR- 07HR
(режим осушення/охолодження/обігрів; P
= 0,73 (кВт)/2,1 (кВт)).
Вологе прибирання всього кабінету включаючи
стіл, шафу, ПК та вікна, підлога, кондиціювання
Система закривання та відкривання дверей та
вікон:
- У холодну пору року: щільне закривання.
- У теплу пору року: провітрювання

3.4 Освітлення
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У кабінеті присутнє природне та штучне освітлення. Враховуючи, що
робота потребує точної зорової роботи , то маємо ІІІ розряд зорової роботи .
Таблиця 3.8 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Недостатнє місцеве освітлення
Надмірна яскравість світла
(штучного, природнього)
Неправильне налаштування
яскравості екрану ПК Asus CM
6731

Наслідок
Перенапруження, як
наслідок порушення зору
працівника, зниження рівня
працездатності

Для ІІІ розряду зорових робіт згідно ДБН В.2.5-28-2006 встановлені
норми при природному освітленні (боковому)
значення

освітлення

в

кабінеті

eH

відповідають

=1,2%, отже реальні
вимогам,

проте

для

нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені в таблиці 3.9.
Таблиця 3.9 – Заходи щодо нормалізації параметрів освітлення
Технічн
і
заходи

Вид захисту
У технологічному
обладнанні

-

У приміщенні

-

-

-

Заходи
Застосовувати антиблікове
покриття екрану ноутбука
Регулювання яскравості
екрану Asus CM 6731
Природнє освітлення –
бокове, 1 вікно на південь
(0.9(м) × 1,5 (м)),
склопакет двокамерний.
Жалюзі для вікон –
блокування надмірної
яскравості
Штучне освітлення –
комбіноване (2 світильника
по одній лампи F18/33, P =
18 (Вт), закріплені на
висоті 3 (м))
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Організаційні заходи

Засоби індивідуального захисту

Вологе прибирання в кабінеті,
підтримання чистоти вікна та
екрану комп’ютера
Спеціальні окуляри для роботи
за комп’ютером

3.5 Шум

Один із негативних факторів – це шум і вібрація, які значно впливають
на роботу працівників (табл. 3.10). Ці фактори можуть негативно вплинути
як на продуктивність праці, так і на здоров’я працівників, що є ще більш
важливим.
Таблиця 3.10 – Джерела шуму
№ Джерело шуму
1
Шум від портативного ЕКГ
ФАЗАГРАФ під час вимірювання
2
Програмний шум
3
Комп’ютерний шум (система
охолодження)
4
Принтер

Наслідок
Пригнічення ЦНС, емоційна
напруженість працівника,
що може призвести до
помилки в роботі, як
наслідок, неправильні
результати, втрата
інформації

Таблиця 3.11 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання
Електрокардіограф
ФАЗАГРАФ

Реальні значення
15 дБА

Нормативні значення
60 дБА
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Комп’ютер ASUS X54L

27 дБА

Принтер Canon PIXMA E404

49дБА

Зовнішній шум

40 дБА

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлені норми за ДСН
3.3.6.037-99 [№].
Таблиця 3.12 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту

Технічні заходи

Організаційні заходи

Засоби індивідуального захисту

Заходи
Для захисту від зовнішнього
шуму встановлена
шумоізоляція, вікно виходить
на вулицю з обмеженням
швидкості, розташовується на
відстані більш ніж 30 м від
проїзної частини
Режим праці і відпочинку,
дотримування правил технічної
експлуатації, проведення
планово-попереджувальних
оглядів та ремонтів
Навушники

3.6 Електромагнітне випромінювання
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У приміщенні присутнє незначне електромагнітне випромінювання,
оскільки екран ноутбука вироблений на основі рідкокристалічної матриці,
що не має сильного електромагнітного випромінювання. Інфрачервоні та
ультрафіолетові випромінювання відсутні. Заходи і засоби захисту від
випромінювання наведені у табл. 3.14.
Таблиця 3.13 – Джерела небезпеки
№
1

2
3

Джерело небезпеки
Електромагнітне
випромінювання від
комп’ютера Asus CM 6731
Електромагнітне
випромінювання від ФАЗГРАФА
Статична електрика внаслідок
поляризації металевих частин
комп'ютера

Наслідок
Болі у голові, сповільнення
пульсу, порушення діяльності
серцево-судинної системи

Порушення ЦНС, нагрівання
шкірного покрову, мимовільне
скорочення м’язів

Таблиця 3.14 – Заходи для уникнення небезпек спричинених
випромінюванням
Вид захисту
Технічн
і
заходи

Заходи
ЖК-екран Asus CM 6731

У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
Засоби індивідуального захисту

Захист вікон сітками,
металізованими шторами
Проведення переривів з деяким
інтервалом часу на відстані від
комп’ютера, ФАЗАГРАФА
Спеціальні захисні окуляри від
елетромагнітного
випромінювання
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3.7 Електронебезпека

Таблиця 3.15 – Джерела небезпеки
№
1

2

3

Джерело небезпеки
Пошкоджені кабелі чи
несправні вузли на
комп’ютері та ФАЗАГРАФі
Деталі комп’ютерної
техніки, що знаходяться під
напругою
Відсутність ізоляції

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

Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ-87 приміщення відноситься до
класу приміщень без підвищеної небезпечності ураження персоналу
електричним струмом. Використовується мережа однофазного струму 220В
[42].
Таблиця 3.16 – Показники електробезпеки ФАЗАГРАФа
Показник

Значення

Класифікація

Клас I, з автономним джерелом живлення

Тип захисту

Тип CF із захистом від розряду дефібрилятора

Мережевий захист

Запобіжник Т 0,5 А

Захист внутрішнього джерела
живлення

Запобіжник SHF SLO-BLO Т 5 А
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Ступінь захисту

IP40 / IP42 в силіконовому захисному чохлі

Таблиця 3.17 – Заходи і засоби захисту від ураження електричним
струмом
Вид захисту
Технічн
і
заходи

норма

аварійний

Організаційні заходи

Засоби індивідуального захисту

Заходи
Прихована та ізольована
проводка. Світильники
встановлені на висоті 3м.
Електричні блоки безпеки.
Техніка ввімкнена в мережу
через заземлені фільтри. В
коридорі знаходиться
автоматичний вимикач S203-С
6kA (ABB) на 21A з захисними
характеристиками.
Всі працюючі ознайомлені з
правилами техніки безпеки,
своєчасне навчання і перевірка
знань працівників з питань
електробезпеки
Не передбачені

3.8 Пожежна безпека
В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево,
пластмаса, тканина (оббивка крісел).

Таблиця 3.18 – Джерела небезпеки
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№ Джерело
1

2

Небезпечний

небезпеки
фактор
Несправності
Коротке
електропроводки
замикання або
, розеток
пробій ізоляції
Щільність
Oплавлення
проводки
ізоляції

Наслідок
Виникнення пожежі, яка
спричинить
травматизм
працівників;
завдасть
негативного впливу ЦНС,
серцево-судинній,

Продовження таблиці 3.18
3

4

5

Загоряння
будівлі внаслідок
зовнішніх впливів
Недотримання
заходів
пожежної
безпеки
Матеріали і
речовини,
схильні до
займання

Виникнення
пожежі чи
вибуху
Загоряння
матеріалів,
устаткування

дихальній
системам,
можливі летальні випадки.
Також знищення цінного
устаткування, матеріалів

Загоряння
матеріалів

Вимоги СНіП 2.01.02-85 та СНіП 2.09.02-85 щодо вогнетривкості
будівлі, часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів
дотримуються в повній мірі. Також виконано вимоги з пожежної безпеки
відповідно до НАПБ А.0.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Таблиця 3.19 – Заходи з пожежної безпеки
Вид захисту

Заходи подолання небезпеки

Технічні

Суворе дотримання правил і
норм,
визначених
чинними
нормативними документами, при
реконструкції
приміщень,
технічному
переоснащенні
виробництва,
експлуатації
електромереж,
опалення,
освітлення та ін.
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Організаційні
Засоби індивідуального захисту

Організація пожежної охорони,
навчань, інструктажів та ін.
Противогази,
респіратори
та
маски, захисний одяг

Висновки до розділу 3

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

проблеми,

були

зазначені

оптимальні

умови

мікроклімату,

оптимального освітлення, рівня шуму.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Під час роботи було розроблено програмну систему для оцінки
хаотичності форми фрагментів одноканальної електрокардіограми.
Відповідно до мети дипломної роботи було у повному обсязі
реалізовано всі поставлені задачі.
Проведений аналіз існуючих підходів до оцінки хаотичності часових
рядів показує, що сучасна наука має в своєму розпорядженні широкий
арсенал методів і обчислювальних алгоритмів, які дозволяють з різних
сторін оцінити ступінь хаотичності часових рядів, породжуваних медикобіологічними системами.
Для переставної ентропії були запропоновані нові патерни, а для
шеннонівської ентропії – реалізована модифікація, яка дозволяє оцінювати
значення ентропії у вікнах. Ці модифікації дозволяють отримувати більш
достовірні результати.
Для практичного застосування цих алгоритмів розроблена програмна
система, яка забезпечує проведення необхідних досліджень при розробці
нових медичних систем, вибір відповідного обчислювального алгоритму,
зручність налаштування алгоритму під конкретні дані і прийняття рішення
про необхідність його модифікації.
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Представлені результати експериментальних досліджень на модельних
і реальних даних підтвердили, що реалізовані в інструментальній системі
обчислювальні

алгоритми

дозволяють

адекватно

оцінювати

ступінь

хаотичності біологічних сигналів - ЕКГ і ритмограм.
Встановлено, що при оцінці хаотичності показників форми елементів
ЕКГ вдається виявити діагностично-важливі тонкі зміни сигналів здорових і
хворих пацієнтів, а також достовірні відмінності показників хаотичності
елементів форми ЕКГ у людей з різним ступенем тренованості організму.
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ДОДАТОК А

Лістинг алгоритму визначення патернів переставної ентропії

for (int i=0;i<xxxArray.size()-2;i++)//цикл визначення патернів
{
if ((((double)xxxArray.elementAt(i+1)(double)xxxArray.elementAt(i)) > porogPer && (((double) xxxArray.elementAt
(i+1)-(double)xxxArray.elementAt(i+2)) > porogPer))) //умова для 1 патерну
{
r1=r1+1;
rArray[0]=rArray[0]+1;
result = result+1*Math.log(1);
p[i]=1;
}
else
if ((((double)xxxArray.elementAt(i)-(double)
xxxArray.elementAt(i+1)) > porogPer && (((double) xxxArray.elementAt(i+2)(double)xxxArray.elementAt(i+1)) > porogPer))) //умова для 2 патерну
{
r2=r2+1;
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rArray[1]=rArray[1]+1;
result = result+2*Math.log(2);
p[i]=2;
}
else
if ((((double)xxxArray.elementAt(i+1)(double)xxxArray.elementAt(i)) > porogPer || (((double)
xxxArray.elementAt(i+2)-(double)xxxArray.elementAt(i+1)) > porogPer)||
(((double)xxxArray.elementAt(i+2)-(double) xxxArray.elementAt(i)) >
porogPer))) //умова для 3 патерну
{
r3=r3+1;
rArray[2]=rArray[2]+1;
result = result+3*Math.log(3);
p[i]=3;
}
else
if ((((double)xxxArray.elementAt(i)(double)xxxArray.elementAt(i+1)) > porogPer || (((double)
xxxArray.elementAt(i+1)-(double)xxxArray.elementAt(i+2)) > porogPer)||
(((double)xxxArray.elementAt(i)-(double) xxxArray.elementAt(i+2)) >
porogPer))) //умова для 4 патерну
{
r4=r4+1;
rArray[3]=rArray[3]+1;
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result = result+4*Math.log(4);
p[i]=4;
}
else //5 патерн, якщо ніяка умова не виконалась
{
r5=r5+1;
rArray[4]=rArray[4]+1;
result = result+5*Math.log(5);
p[i]=5;
}
}
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ДОДАТОК Б

Технічне завдання
1.

Системний аналіз вимог до розробки ПС
1.1. Найменування ПС

Найменування ПС: "Ентропія".
1.2. Призначення і область застосування
ПС призначений для:
1) оцінки хаотичності форми елементів ЕКГ різними методами;
2) порівняння методів;
3) експорт результатів в excel та текстовий файл.
ПС має власний GUI-інтерфейс і може використовуватись в медичних
наукових закладах для:
а) пошуку нових методів для діагностики проблем з ССС;
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1.3. Вимоги до ПС
1.3.1. Вимоги до функціональних характеристик
ПС повинна забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче
функцій:
1)

розрахунок

хаотичності

форми

елементів

ЕКГ

всіма

представленими в ПС методами;
2) графічне представлення отриманих результатів;
3) експорт результатів.
1.3.2. Вимоги до надійності
1.3.2.1. Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПС

Надійне
виконанням

(стійке)

функціонування

Замовником

сукупності

ПС

має

бути

забезпечене

організаційно-технічних

заходів,

перелік яких наведено нижче:
а) організацією безперебійного живлення технічних засобів;
б) використанням ліцензійного програмного забезпечення;
в) відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть
привести до непрацездатності даної програми.
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1.3.2.2. 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 на усунення несправностей технічних
засобів і переустановлення програмних засобів.
1.3.3. Відмови через некоректні дії користувачів системи
Відмови ПС унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з
ПС через GUI-інтерфейс неприпустимі. У ПС необхідна реалізація засобів
для захисту від некоректного вводу характеристик пацієнтів.
1.4. Умови експлуатації
1.4.1. 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.
1.4.2. Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу
Мінімальна кількість персоналу, необхідного для забезпечення роботи
ПС, має становити не менше 1 штатної одиниці – кінцевий користувач ПС
(оператор).
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1.4.3. Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
До складу технічних засобів повинен входити IВМ-сумісний
персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе:
1) процесор Intel ® Core ™ i3-3240T[5], не менше;
2) оперативну пам'ять об'ємом, 2 Гігабайти, не менше;
3) HDD, 40 Гігабайт, не менше;
4) операційну систему Windows ХР або більш пізню версію;
5) Java 1.01 або більш пізні версії.
1.4.4.

Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

1.4.4.1. Вимоги до вихідних кодів та мов програмування

Додаткові вимоги не пред'являються.
1.4.4.2. Вимоги до програмних засобів, які використовуються ПС

Системні програмні засоби, що використовуються ПС, повинні бути
представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи
Windows ХР (або пізнішої версії) і Java 1.01 (або пізнішої версії).
1.4.4.3. Вимоги до захисту інформації та ПС
Перевірка повноважень користувача при роботі з програмою та даними
пацієнтів.
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1.4.5.
П

Спеціальні вимоги

повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою GUIінтерфейсу.
1.5.

Вимоги до програмної документації
Склад програмної документації повинен включати в себе:
1) документацію етапу системного аналізу та аналізу вимог;
2) документацію етапу проектування;
3) документацію етапу кодування;
4) документацію етапу тестування
5) посібник користувача;
6) висновки по роботі.

1.6.

Техніко-економічні показники
1.6.1. Економічні переваги розробки
Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються. Аналогія не

проводиться, зважаючи на унікальності пропонованих вимог до розробки.
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1.7.

Стадії та етапи розробки
1.7.1. Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена в шість стадій:
1) системний аналіз та аналіз вимог;
2) проектування;
3) кодування;
4) тестування і налагодження роботи ПС;
5) розробка документації;
6) оформлення курсової роботи.
1.7.2. Етапи розробки

На стадії системного аналізу та аналізу вимог повинно бути
сформоване технічне завдання, Backlog, діаграма Ганта та мережевий
графік, які узгоджені та затверджені Заказником.
На стадії проектування повинні бути виконані перераховані нижче
етапи робіт:
1) розробка Ієрархічної структури та розрахунок нев'язки;
2) розробка ERD, SADT, DFD діаграм;
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3) розробка блок-схем основної частини ПС та усіх її допоміжних
функцій;
4) розробка USE-CASE діаграми за допомогою мови UML.
На стадії кодування повинні бути виконані перераховані нижче етапи
робіт:
1) реалізація спільного інтерфейсу ПС в NetBeans;
На стадії тестування і налагодження роботи ПС проводиться
випробування системи на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому, оцінка простоти та інформативності
інтерфейсу користувача.
На стадії розробки документації повинні бути виконані перераховані
нижче етапи робіт:
1) оформлення документації, яка перерахована на етапі системного
аналізу та аналізу вимог;
2) оформлення

усіх

результатів

діяльності

(графіків)

на

етапі

проектування;
3) оформлення результатів етапів кодування та тестування;
4) оформлення посібника користувача.
На стадії оформлення курсової роботи проводиться підведення
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підсумків та опис результатів усіх виконаних робіт.
1.7.3. Зміст робіт по етапах

На етапі системного аналізу та аналізу вимог повинні бути виконані
перераховані нижче роботи:
1) постановка задачі;
2) визначення та уточнення вимог до технічних засобів;
3) визначення вимог до ПС;
4) визначення стадій, етапів і термінів розробки ПС та документації
на неї;
5) погодження та затвердження технічного завдання.
На етапі проектування повинні бути виконані всі завдання,
перераховані у відповідній частині пункту 1.7.2.
На

етапі

кодування

ПС

повинна

бути

виконана

робота

з

програмування (кодування) ПС.
На етапі тестування ПС повинна бути виконана робота з перевірки
достовірності отриманих у ПС результатів і по налагодженню ПС.
На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана
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розробка

програмних

документів

відповідно

до

вимог

до

складу

документації.
На етапі оформлення документації з розробки ПС повинні бути
виконані перераховані нижче види робіт:
1) зроблено висновки про розробку;
2) здійснено оформлення дипломної роботи.
1.8.

Порядок контролю та прийому

1.8.1. Види випробувань
Перевірка роботи алгоритмів в інших програмних додатках (Excel,
Matlab), захист курсової роботи у викладача.
1.8.2. Загальні вимоги до приймання роботи
Робота виконана згідно вимог методичних вказівок.
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