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У сучасному світі, згідно [1], смертність внаслідок інфаркту займає 

одне з перших місць у ряді медичних патологій. Тому актуальним додат-

ком для мобільних технологій є створення системи ранньої діагностики 

станів серця. Для цього була розроблена система моніторингу передінфар-

ктних станів [2], що в якості головного критерію розпізнавання інфаркту 

міокарда використовує дані першої гармоніки електрокардіосигналу. При 

цьому дані нульової та другої гармоніки застосовуються у якості допоміж-

них в розпізнаванні критичного стану електрокардіограми. 

Але розроблена система використовує для виділення критеріїв розпі-

знавання передінфарктних станів аналогові фільтри. Порівняно з аналого-

вими, цифрові фільтри мають ряд суттєвих переваг. Тому актуальним є по-

будова системи вибірки інформативних ознак на основі методів цифрової 

фільтрації. 

З цією метою було розроблено цифровий фільтр на основі мікро-

контроллера AVR ATmega8. Результати моделювання розробленої системи 

фільтрації у середовищі VisSim підтвердили відповідність смуги пропус-

кання фільтрів трьох гармонік заданому діапазону. При цьому зсув фаз 

становив 0º, а мимовільних небажаних коливань вихідного сигналу не було 

виявлено. Для нульової гармоніки коефіцієнт послаблення фільтрації ста-

новить 14,7 дБ/Гц, для першої — 11,76 дБ/Гц, для другої — 9,2 дБ/Гц.  

На рис. 1 та 

рис. 2 представ-лено 

отримані таким чи-

ном амплітудно-

частотну характерис-

тику (АЧХ) та фазо-

во-частотну характе-

ристику фільтра 

(ФЧХ) нульової гар-

моніки. 

Також встановлено, що у спектрі вихідного сигналу можуть 

з’являтися коливання з амплітудою не більш 0,5 В, що згодом прагнуть до 

нуля. Це пояснюється перехідними процесами, що виникають при дії оди-

ночного імпульсу на вході фільтра. 

 
Рис.1. АЧХ фільтра нульової гармоніки 
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Було проведено 

оцінювання впливу 

ступеня фільтрації 

на її ефетивність у 

середовищі VisSim 

Comm, що свідчить 

про незначне пок-

ращення пригніче-

ння інших гармонік 

та потребує введен-

ня додаткових кое-

фіцієнтів передавальної функції до обчислюваної моделі фільтра. Це приз-

водить до ускладнення програмної реалізації фільтра та зниження швидко-

дії за рахунок збільшення кількості рекурсивних циклів обчислень. 

На основі проведених досліджень було розроблено програмне забез-

печення на мові С, що забезпечує керування вбудованого АЦП мікроконт-

роллера та реалізацію цифрового смугового рекурсивного фільтра другого 

ступеня за допомогою алгоритму Баттерворта. При цьому загальна кіль-

кість інструкцій становить 174, кількість циклів виконання — 143, а ефек-

тивність фільтра має значення 66. 

Для реалізації системи цифрової фільтрації у завершеному конструк-

тивно-технологічному вигляді було розроблено гібридний модуль з підви-

щеною надійністю, зниженою собівартістю та ремонтопридатністю, що 

має розміри 96 60 3,2 мм та вагу не більш 16,5 г. Такі ваго-габаритні по-

казники є сумісними з розмірами багатьох моделей мобільних телефонів та 

смартфонів. 
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Рис.2. ФЧХ фільтра нульової гармоніки 


