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РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація: 89 с., 28 рис., 11 табл., 2 додатки, 47 джерел.
Об’єкт дослідження — суміш сигналів ЕКГ плода, матері та завад.
Предмет дослідження — виділення сигналу ЕКГ плода для проведення
діагностики.
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Мета роботи — із суміші сигналів зареєстрованих з поверхні тіла матері
виділити сигнал ЕКГ плоду, який є в сотні разів нижчий по амплітуді (≈20 мкВ)
за сигнал ЕКГ матері (≈2000 мкВ),при цьому необхідно врахувати шуми, які
з’являються внаслідок скорочень органів матері та в наслідок того, що
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реєстрація проводиться не в амбулаторних умовах.

Методи дослідження — комп’ютерне моделювання в програмному пакеті
MATLAB з використанням додатку, що реалізує метод сліпого розділення
сигналів. Статистичний аналіз похибки в порівнянні із методом адаптивної
фільтрації.

Отриманні результати дослідження дають змогу збільшити час реєстрації

ге
р

сигналу ЕКГ плода, використовувати нові алгоритми для виділення корисного
сигналу та проведення реєстрації ЕКГ плоду в не амбулаторних умовах. На
практиці отримуємо можливість виявлення порушень серцевої діяльності

ін

майбутньої дитини ще до народження та отримання більш точної діагностичної

.З

інформації в не амбулаторних умовах.
ФЕТАЛЬНИЙ

МОНІТОРИНГ,

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА,

Я

.Л

АБДОМІНАЛЬНИЙ, СЛІПЕ РОЗДІЛЕННЯ СИГНАЛІВ.
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ABSTRACT
Master dissertation: 88 p., 28 fig., 11 tab., 2 applications, 47 sources.
Object of research — the mixture of fetal ECG, mother and noise signals.
Subject of research — selection of fetal ECG signal for diagnosis.
Purpose of work — from mixture of signals registered from the surface of
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mother’s body, to select the signal of fetal ECG, which is in hundred times more low
on amplitude (≈20 V) for ECG signal mother (≈2000 V), thus it is necessary to
consider noise that appear as a result of reduction of mother and as a result of that
registration is not an outpatient basis.

,К
іВ
РА

Research methods — computer modeling in the software package MATLAB
and using the application that implements the method of blind source separation.
Statistical analysis of error compared to the method of adaptive filtering.
The obtained results give an opportunity to increase the registration of fetal
ECG signal, use new algorithms for signal selection and registration of fetal ECG is
not an outpatient basis. In practice, are able to detect cardiac activity of a child before
birth and obtaining a more accurate diagnostic information not in the outpatient

ге
р

setting.

FETAL MONITORING, ELECTROCARDIOGRAM, ABDOMINAL, BLIND
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SOURSE SIGNAL.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АГК — аналіз головних компонент
АНК — аналіз незалежних компонент
ВЗС — вроджені захворювання серця
ЕКГ — електрокардіограма
ЕОМ — електронно–обчислювальна машина
КТГ — кардіотокографія
НС — надзвичайна ситуація
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ПУЕ — правила улаштування електроустановок

20
15

ДІ — діагностична інформація

СО — системи оповіщення

СРС — сліпе розділення сигналів

УЗД — ультразвукова діагностика
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ЧСС — частота серцевих скорочень
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ВСТУП
Одним з найважливіших показників нормального розвитку вагітності є
серцебиття плоду. Серцебиття плоду — це основний показник життєздатності
майбутньої дитини, який відображає її стан і змінюється відразу, як тільки
виникає якась несприятлива ситуація.
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По статистиці, в Україні й в усьому світі у 10 дітей із 1000 при народжені
виявляються вади серця, у 1–2 дітей із 1000 ці пороки є важкими, що
загрожують життєвому стану (стеноз аортального

клапана, тотальний

аномальний дренаж легеневих вен, перерву дуги аорти та інші), не менш як у
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25 % дітей з вадами серця захворювання лишаються не виявленими при виписці
з пологового будинку [1, 2]. На першому стоять саме вроджені вади серця.
Дуже важливим є своєчасне діагностування та виявлення вад серця у
майбутньої дитини, оскільки чим раніше буде виявлено хворобу, тим швидше є
можливим провести лікування, запобігти хірургічному втручанню Дуже
важливим є своєчасне діагностування та виявлення вад серця у майбутньої

ге
р

дитини, оскільки, чим раніше буде виявлено хворобу, тим швидше є можливим
провести лікування, запобігти хірургічному втручанню та інколи навіть
зберегти життя дитини.

ін

Прилади для моніторингу електрокардіограми (ЕКГ)

плоду, дають

.З

можливість виявити можливі захворювання, ще до народження дитини. На
жаль

існуючі

на

сьогоднішній

день

прилади,

розраховані

лише

на

.Л

діагностування в амбулаторних умовах, і мають обмежений час запису
діагностичної інформації (ДІ).
Технічні складнощі в процесі реєстрації та аналізу ЕКГ плоду пов’язані з

Я

високим співвідношенням сигналів та шумів [3].
Розвиток та дослідження нових методів та алгоритмів для оцінки стану

плоду шляхом реєстрації ЕКГ являється актуальною проблемою.
Метою даної роботи є виділення із суміші сигналів зареєстрованих з
поверхні тіла матері сигналу ЕКГ плоду, який є в сотні разів нижчий по
амплітуді (≈20 мкВ) за сигнал ЕКГ матері (≈2000 мкВ) [4] при цьому

11
враховуючи шуми які з’являються в наслідок скорочень органів матері та в
наслідок того, що реєстрація проводиться не в амбулаторних умовах.
На практиці це дасть можливість виявлення порушень серцевої діяльності
ще до народження, та отримання більш точної ДІ, в не амбулаторних умовах
проведення діагностики.
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Магістерська дисертація складається з трьох розділів та розділу охорони
праці.

В першому розділі дисертації проведено аналітичний огляд літературних
джерел та науково–технічних статей. Виконано огляд існуючих методів оцінки
серцевого стану плода. Наведенні характеристики приладів, які випускаються

,К
іВ
РА

на сьогоднішній день. Представлено основні переваги методу фетального

моніторингу. Пояснюється необхідність контролю електрокардіограми плоду ще
на стадії вагітності.

В другому розділі викладено математичні основи методу СРС, та
специфіка застосування даного методу для виділення сигналу ЕКГ плода.
В третьому розділі проведено моделювання сигналів, приближених до

ге
р

реальних. За допомогою створених сигналів та запропонованого алгоритму
проведено виділення сигналу ЕКГ плода із суміші сигналів, що реєструються з

ін

поверхні тіла матері. За допомогою статистичних розрахунків, доведено,що
метод СРС

дає більшу точність ніж метод адаптивної фільтрації, який

.З

розглядався в бакалаврській роботі.
На тему магістерської дисертації опубліковано виступи на конференціях:

.Л

1. Зінгер Я.Л. Фетальний моніторинг. Електрокардіограма плоду.//

Міжнародна науково–технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали,

Я

апарати та системи». Радіотехніка біомедичних технологій. – 2013, с.184–
185.
2. Зінгер Я.Л., Нелін Є.А. Фетальний добовий моніторинг на основі
сліпого виділення сигналів. // Міжнародна науково–технічна конференція

«Радіотехнічні

поля,

сигнали,

апарати

біомедичних технологій. – 2015, с.209–211.

та

системи».

Радіотехніка

12

1 ОСОБЛИВОСТІ ФЕТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ
Фетальний (від лат. fetus — потомство, зародок) монітор — це прилад для
не інвазивного вимірювання сигналу ЕКГ плоду. Зараз даний метод діагности
широко використовується під час пологів, моніторинг ЕКГ плоду під час
родової діяльності дозволяє оцінити стан плоду в режимі реального часу та

20
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забезпечити корекцію родового процесу, що є дуже важливим для забезпечення
здоров’я майбутньої дитини [5]. На жаль, в нашій країні, внаслідок великої
вартості, до пологів дані апарати рідко використовуються.

Далі в роботі буде розглянуто фетальний моніторинг для діагностики
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стану плоду та матері до пологів.

В процесі роботи було проведено аналітичний огляд міжнародних
наукових баз даних, наукові статті та літературу.
1.1 Розвиток серцевого ритму ембріона

Зародок людини на початку свого розвитку, на стадії заплідненої
яйцеклітини, має деяку схожість з одноклітинними. Дещо пізніше він стає
на

колоніальні

форми,

ге
р

схожим

ще

пізніше

набуває

схожість

з

кишковопорожнинними тваринами; в один час він проходить ступінь хробака з

ін

однокамерним серцем, далі — риби з двокамерна серцем. Потім досить довгий
час ембріон має трикамерне серце, як у саламандри. На початку другого місяця,

.З

наприклад, зародок має зяброві щілини і дуги, як у риб, та дихають зябрами.
Розвиток зябрового апарату у людського зародка, безсумнівно, вказує на водне

.Л

походження хребетних. П'ятитижневий людський зародок, подібно ссавцям,
весь покритий, не виключаючи й обличчя, густими і довгими пухнастим

Я

волоссям і має хвіст, зникаючий до кінця другого місяця. Всі ці ознаки відсутні
у дорослої людини, але вони обов'язково виявляються на ранніх стадіях
розвитку у людського зародка, тобто в процесі індивідуального розвитку

(онтогенезу) [6].
Серце ембріона людини починає скорочуватися на досить ранньому етапі
розвитку задовго до того, як виникає і починає працювати нервова система
майбутньої людини. Розвиток серця — дуже складний процес. Зачаток серця у
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плода закладається на 4–му тижні вагітності і являє собою порожню трубку.
Приблизно на 5–му тижні виникають перші пульсуючі скорочення, і до 8–9
тижнях серце стає чотирикамерним (два передсердя і два шлуночка), тобто як у
дорослої людини. Внаслідок того що плід не дихає самостійно, а отримує
кисень від матері, його серце має свої особливості — наявність овального вікна
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(отвори між правим і лівим передсердями) і артеріальної (боталлова) протоки
(судини, що з'єднує аорту і легеневу артерію). Це відрізняє серце плоду від
серця дорослої людини. Дані особливості будови серця сприяють тому, що
кисень надходить в усі органи і системи плоду. Після народження дитини
овальне вікно закривається і артеріальна протока звужується [7].
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На рис.1.1 наведені основні етапи морфогенезу серця.

Рисунок 1.1 — Розвиток серця ембріону:

.Л

а — трубчасте серце; б — сигмо видне серце; в — трикамерне серце.
Ембріональний розвиток серця: рис. 1.1,а — трубчасте серце: 1 —

Я

венозний відділ (первинне передсердя), 2 — артеріальний відділ (первинний
шлуночок), 3 — первинні аорти, 4 — перикард, 5 — венозний синус, 6 —
жовчна вена, 7 — пупкові вени; рис. 1.1,б — сигмовидне серце: 1 — венозний
синус, 2 — артеріальний відділ (первинний шлуночок), 3 — артеріальний
стовбур, 4 — перикард, 5 — венозний відділ, 6 — загальні кардинальні вени;
рис.1.1,в — трикамерне серце: 1 — шлуночок, 2 — праве передсердя, 3 —
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шоста артеріальна дуга, 4 — висхідна частина аорти, 5 — артеріальний конус, 6
— ліве передсердя, 7 — перикард [7].
Основним чинником, що визначає регіональну диференціювання серця, є
швидке подовження первинної серцевої трубки, в результаті чого вона
вигинається і приймає S-подібну форму. Чинники, що викликають вигин серця,

20
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все ще не зовсім зрозумілі. Зараз відомо, що стимул до утворення серцевої
петлі закладений в тканини самої серцевої трубки. Пізніші дослідження
показали, що утворення петлі пов'язано з локальними змінами форми клітин
уздовж серцевої трубки. У період формування серцевої петлі спочатку ледь
помітні відділи серця стають чітко вираженими [8].
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Нерівномірне зростання серцевої трубки призводить не тільки до зміни її
положення, але і до ускладнення форми і будови. При цьому спочатку нижній
кінець серцевої трубки в процесі росту її переміщається догори і ззаду, а
верхній кінець — вниз і наперед, — утворюється сигмовидне серце. Утворення
сигмовидного серця призводить до того, що правий шлуночок надалі буде
розташовуватися на правій стороні від перегородки шлуночків. Однак вигини

ге
р

серцевої трубки і її S–подібна звивистість може відбуватися у зворотному
напрямку і тоді правий шлуночок сформується на лівій стороні, тобто буде
інвертований [7].

ін

На етапі утворення трикамерного серця у формується праве та ліве

.З

передсердя та шлуночок. На відміну від серця людини, тобто чотирикамерне
серце, на даному етапі серце має лише один шлуночок. Однією із вроджених

.Л

вад може стати зупинка розвитку будови серця на даному етапі формування,
даний дефект називають синдромом єдиного шлуночка [9].

Я

Ритм скорочень серця задає група клітин, що знаходяться в стінці правого

передсердя і формують так званий синусовий вузол [10]. З кожним тижнем
серце майбутньої дитини змінюється, поступово формуються органи серця та
збільшуються розміри серця, в табл. 1.1 наведено відповідність розмірів серця
плоду в залежності від терміну вагітності, поступово формується серце, як в
дорослої людини.
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Таблиця 1.1 — Діаметр серця плоду в залежності від терміну вагітності
Діаметр серця,
мм

Термін вагітності,
тижнів

Діаметр серця,
мм

9

5

20

22

10

8

21

24

11

11

22

25

12

13

23

13

14

24

14

15

25

15

16

26
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Термін вагітності,
тижнів

16
17
18
19

26
27
28
29

17

27

30

19

28

32

20

29

33

21

30

34

У першому триместрі вагітності, тобто до 13 тижнів частота серцевих
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скорочень (ЧСС) змінюється і залежить від терміну вагітності. Так на терміні
6–8 тижнів ЧСС плоду становить 100– 30 разів за одну хвилину. При вагітності
9–10 тижнів цей показник становить 170–190 ударів. Починаючи з 11 тижня

ін

ЧСС плоду становить 140–160 ударів за одну хвилину, і вже не змінюється до

.З

кінця вагітності, при цьому відсутність варіабельності серцевого ритму, вказує
на наявність порушень у розвитку серця [11].

.Л

Ці зміни ЧСС у плода, насамперед, викликані формуванням і розвитком

нервової системи, яка відповідальна не тільки за роботу серця, але і всіх інших

Я

внутрішніх органів малюка. Тому частоту серцевих скорочень можна вважати
одним з основних показників життєздатності ембріона і плоду.
Підвищення ЧСС вище 200 ударів на хвилину або навпаки зниження її до

85–100 ударів є несприятливою ознакою. У цьому випадку необхідно
встановити причину виникнення цих порушень і провести відповідне
лікування.
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На великих термінах вагітності на ЧСС впливає багато факторів
(захворювання матері, її фізичне навантаження, рухи плоду тощо). Наприклад,
якщо мати знаходиться в задушливому приміщенні, то серцебиття плоду на 30
тижні може стати вище 160 ударів в одну хвилину. Це почастішання кількості
серцевих

скорочень

називається

тахікардією.

Тахікардія

нерідко

є

20
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компенсаторною реакцією організму плоду на гіпоксію, тобто недолік кисню.
Якщо плід достатньо довго буде перебувати в умовах гіпоксії, то на зміну
тахікардії приходить брадикардія — зниження ЧСС менше 120 ударів в одну
хвилину. Поява брадикардії вказує на погіршення стану плода. Так, якщо ЧСС
стійко зберігається менше 120 ударів на хвилину, то це може стати підставою
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для проведення екстреного розродження. Наприклад, серцебиття плоду на 37
тижні становить 110 ударів на хвилину. Це говорить про виражену гіпоксію і
вимагає вживання термінових заходів [11].

При оцінці ЕКГ, починаючи з 28 тижня, лікар повинен враховувати і
оцінювати такі показники:

1. Середню частоту серцебиття (або базальний ритм). Нормальне

ге
р

значення повинно знаходитися в інтервалі 120–160 ударів на хвилину.
ЧСС вище 160 на хвилину називають тахікардією, нижче 120 в хвилину
— брадикардією [11, 12].

ін

2. Варіабельність серцевого ритму. При цьому виділяють так звану

.З

короткострокову

варіабельність

(наскільки

тривалість

поточного

кардіоінтервала відрізняється від сусідніх) і довгострокову (це невеликі зміни

.Л

ЧСС протягом однієї хвилини). Обидва ці види пов'язані з регулюючим
впливом вегетативної нервової системи. Наявність варіабельності серцевого

Я

ритму є хорошою діагностичною ознакою. Зниження варіабельності можливо
як у нормі (під час періодів сну дитини), так і при хронічній гіпоксії. При
гіпоксії порушуються тонкі регулюючі зв'язку нервової системи і серця. В
результаті серце переходить на більш автономний режим роботи (менше
пов'язаний з діяльністю вегетативної нервової системи) [12].
3. Наявність акцелерації. Акцелерація — підвищення ЧСС плода на 15–25
ударів на хвилину в порівнянні з базовою. Акселерації виникають у відповідь
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на ворушіння плоду, сутичку, притиснення пуповини. Їх поява вважається
сприятливою ознакою [13].
4. Наявність децелерацій. Під децелерацією розуміють періодичне
уповільнення серцевого ритму плода на 15 і більше ударів на хвилину,
протягом 15 і більше секунд децелерація вважається рефлекторною. Коли вона
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виникає після акцелерації або після епізоду рухової активності, такі децелерації
не розглядаються як прояв патології. Трохи інакше йде справа зі спонтанними
глибокими децелераціями, які можуть виникнути у спокої або після маточних
скорочень. Оцінюють також патологічну наявність глибоких децелерацій з
повільним відновленням. Їх виникнення може бути пов'язано з прямою дією
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гіпоксії на водій ритму серця (ділянка серцевого м'яза, в якій генеруються
імпульси, що визначають частоту серцевих скорочень) плода [12, 13].
5. Реакція на рухову активність, стимуляцію плоду або звук. Для
доношеної дитинки нормальною реакцією на ці подразники повинна бути
акселерація [12].
Можливості

електрокардіограми

ге
р

1.2

плоду

для

визначення

захворювань та відхилень

Діагностика серцебиття дитини, ще до народження, дає можливість,
виявити

вроджені

ін

заздалегідь

захворювання

серця

(ВЗС)

—

це

.З

внутрішньоутробний анатомічний дефект, який виникнув у плоду, під час
вагітності, на ранніх термінах, порушення правильної будови серця, або його

.Л

клапанного апарату, або судин серця дитини [14]. Чим раніше буде виявлено
захворювання,

тим

раніше

є

можливим

виконати

необхідні

дії

для

профілактики або лікування захворювання, які під час вагітності так і після

Я

пологів. Отже відслідковування серцевого стану майбутньої дитини є дуже

важливим показником, для її майбутнього.
Апарати які розроблені та використовуються на сьогоднішній день,
проводять запис ДІ лише в амбулаторних умовах та мають обмежений час
запису. Обмеженість часу діагностики доволі часто не дає змогу помітити ті або
інші ВЗС, які можуть проявлятися на ЕКГ з дуже великим періодом.
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Наступною вадою даного методу діагностики є те що матір має лежати в
одному і тому ж положенні від початку до кінця діагностики, за рахунок чого є
не можливим прослідкувати чи залежить стан дитини від дій матері.
1.3 Методи діагностики серцевої діяльності

діагностики:

20
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Для оцінки серцевої діяльності плода використовують наступні методи


Ультразвукова діагностика (УЗД);



Аускультація (вислуховування) плода за допомогою акушерського

стетоскопа;
Ехокардіографія;



Кардіотокографія (КТГ, ЕКГ).
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1.3.1 Ультразвукове дослідження

УЗД — це не інвазійне дослідження організму за допомогою
ультразвукових хвиль. Ультразвуком називаються пружні коливання хвилі з
частотою, що перевищує 20 кГц. Ультразвукові хвилі мають здатність

ге
р

відбиватися від межі середовищ з різкими акустичними властивостями [15].
Найбільш поширений діагностичний метод, який широко використовується на
сьогоднішній день.
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У яких випадках використовується УЗД:


При визначені віку плоду;



При діагностиці вроджених аномалій;



При визначені положення плоду;



При діагностиці багатоплідної вагітності.

Я
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При діагностиці вагітності;

Зараз широко впроваджується технологія тривимірної та чотиривимірної

УЗД (скрінінгове УЗД), яка має як переваги, так і недоліки. Основною
перевагою є об'ємні зображення, які дозволяють краще розглянути деякі
структури, важкодоступні для дослідження в звичайному двовимірному
режимі, полегшують розуміння зображення як майбутнім батькам, так і лікарям
інших спеціальностей. Але є і недоліки: такі як тривалість діагностування, якщо
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на звичайному двовимірному УЗД апараті діагностика займає приблизно 15 хв.
то на трьохмірному апараті — 45–50 хв.
Протягом вагітності, є 3 обов’язкових періоди для проведення УЗД:
1. Перше УЗД, як правило, проводиться на терміні 10–12 тижнів і
допомагає визначити локалізацію вагітності (маткова або позаматкова), точний
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термін вагітності, обчислити можливу дату зачаття і кількість ембріонів
(малюків) в матці, допомагає виміряти розміри малюка, зареєструвати
серцебиття;

2. Друге УЗД, проводиться на терміні 20–24 тижнів вагітності. У процесі
дослідження доктор оцінює розвиток малюка, уважно вивчає всі його органи і
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оцінює чи немає дефектів їх розвитку. Якщо виявлений серйозний дефект,
після проведення додаткових досліджень, може постати питання про
переривання вагітності. В цей період, якщо положення малюка виявиться
вдалим, можливо визначити стать дитини — хлопчик чи дівчинка;
3. Трете УЗД проводять на 32–36 тижні, це дослідження необхідно для
оцінки розвитку малюка, визначення його положення і виявлення пізніх
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дефектів розвитку, а крім того для визначення кількості амніотичної
(навколоплідної) рідини, оцінки стану і місця розташування плаценти. У разі
виявлення ускладнень вагітності або порушень розвитку малюка можуть бути
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призначені додаткові дослідження.
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У деяких випадках, призначається і четверте УЗД, перед пологами,

приблизно на 34–36 тижнях. В основному, воно спрямоване на визначення

.Л

можливості природних пологів чи все ж шляхом кесаревого розтину. Основною
перевагою УЗД лікарі вважають високу інформативність, безболісність і

Я

безпеку.

1.3.2 Аускультація
Ще

одним

методом

оцінки

серцебиття

плода

є

аускультація

(прослуховування) серця плоду. Аускультація серцебиття плода — це
найпростіший

метод

діагностики.

акушерський стетоскоп (рис. 1.2).

Для

її

виконання

потрібно

тільки
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Рисунок 1.2 — Акушерський стетоскоп

Акушерський стетоскоп відрізняється від звичайного — широкою
воронкою, яка прикладається до оголеного живота вагітної, до іншого кінця
акушер прикладає своє вухо [15].

Серцеві тони плода прослуховуються приблизно з середини вагітності,
тобто з 20-го тижня. У міру прогресування вагітності серцеві тони

ге
р

вислуховуються все більш виразно. Лікар акушер–гінеколог обов'язково
вислуховує серце плоду при кожному огляді вагітної і під час пологів.
кушетці.

ін

Аускультація серцевих тонів плода проводиться в положенні вагітної лежачи на

.З

Для проведення аускультації існує 8 основних точок, зображених на
рис. 1.3, вибір точки для прослуховування залежить від положення плоду [16]:

.Л

1) Передній вид, перша позиція, головне передлежання;
2) Задній вид, перша позиція, головне передлежання;

Я

3) Передній вид, друга позиція, головне передлежання;
4) Задній вид, друга позиція, головне передлежання;
5) Передній вид, перша позиція, тазове передлежання;
6) Задній вид, перша позиція, тазове передлежання;
7) Передній вид, друга позиція, тазове передлежання;
8) Задній вид, друга позиція, тазове передлежання.
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Рисунок 1.3 — Точки для прослуховування серцебиття плода.
При аускультації живота вагітної жінки крім серцебиття плоду

ге
р

визначаються інші звуки: кишкові шуми, скорочення аорти і маткових судин.
При аускультації серцебиття плоду лікар акушер-гінеколог визначає точку
найкращого вислуховування тонів, частота серцевих скорочень (ЧСС),

ін

ритмічність і характер серцевих скорочень. Серцеві тони плода вислуховуються
у вигляді ритмічних подвійних ударів з частотою приблизно 140 ударів на

.З

хвилину, тобто в два рази частіше, ніж у матері. Точка, в якій серцеві тони
вислуховуються краще за все, залежить від положення плоду в порожнині

.Л

матки. При головному передлежанні (коли плід розташований головою вниз)
серцебиття чітко прослуховується нижче пупка справа або зліва, залежно від

Я

того, в яку сторону повернута спинка плода. При поперечному положенні
плоду серцебиття добре прослуховується на рівні пупка, праворуч або ліворуч у
залежності, в який бік звернена голівка дитини. А якщо дитина перебуває в
тазовому положенні, то його серце краще вислуховується вище пупка. При
багатоплідній вагітності після 24 тижнів серцебиття чітко визначається в різних
відділах матки.
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Серцебиття плоду може погано вислуховуватися у разі:
Розташування плаценти по передній стінці матки;



Багатоводдя або маловоддя;



Надлишкової товщини передньої черевної стінки при ожирінні;



Багатоплідності;



Підвищеної рухової активності плода.

20
15



1.3.3 Ехокардіографія

Ехокардіографія — це особливе ультразвукове дослідження, при якому
вся увага приділяється серцю. Ехокардіографія — комплексний метод, при
якому окрім двомірного (звичайного) УЗД використовуються інші режими

,К
іВ
РА

роботи ультразвукового сканера: М-режим (одномірне УЗД, використовується
тільки для обстеження серцево-судинної системи) і режим Допплера
(застосовується для дослідження кровообігу в різних відділах серця). Дане
дослідження дозволяє дослідити будову і функцію серця і великих судин і
проводиться тільки за показаннями лікаря [17].

Ехокардіографія призначається в тому випадку, якщо існує загроза

ге
р

розвитку у малюка вад серця.

Дане обстеження проводять в наступних випадках:

ін

 Якщо в матері були ВЗС або в матері до цього народилася дитина з
цим захворюванням.

.З

 Якщо матір хвора на діабет, оскільки це захворювання підвищує
ймовірність народження дитини з ВЗС.

.Л

 Якщо матір приймає ліки, які можуть призвести до серцевих

Я

захворювань, наприклад, ліки від епілепсії.

 Планове УЗД на терміні 20 тижнів показало, що існують якісь
відхилення.
Ехокардіограма

плоду

проводиться

за

допомогою

приладу

для

доплерографії та кольорового УЗД–апарата. Вона дозволяє побачити, як кров
рухається по артеріях і венах плоду. По вені пуповини до плоду надходить
збагачена киснем кров, велика частина цієї крові надходить у праве передсердя

23
плоду, минаючи печінку. Обстеження покаже, чи є отвори в серцевому м'язі,
звуження артерій або порушення роботи серцевих клапанів.
Хоча ультразвукове дослідження дозволяє виявити більшість відхилень,
деякі аномалії розвитку, такі як невеликі отвори в серцевому м'язі або дефекти
серцевих клапанів, не зможе побачити навіть досвідчений лікар, в той час як
1.3.4 Кардіотокографія

20
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ехокардіограма виявляє перелічені вище порушення.
З 28-го тижня вагітності можливе об'єктивне дослідження серцебиття
плоду за допомогою КТГ.

Метод КТГ забезпечує одночасну реєстрацію і запис на діаграмну стрічку

,К
іВ
РА

змін у часі серцевого (кардіо-) ритму плода і скорочувальної (токо-) активності
матки [18].

Один з найперших кардіотокографів — апаратів для запису КТГ, що
випускалися американською компанією Хьюлет-Паккард в середині 70-х років,
базувався на акустичній (фонокардіографічній) реєстрації тонів серця плода.
Метод КТГ досить інтенсивно розвивався протягом 80-х – початку 90-х

ге
р

років минулого століття і в даний час зайняв своє визначальне місце в ряду
інших методик оцінки та діагностики стану плода. КТГ використовують не
тільки для оцінки стану під час вагітності, але і під час пологів. Останній

ін

напрям частіше називають фетальним моніторингом плоду. В даному випадку

.З

основну увагу ми приділимо використанню КТГ під час вагітності, тобто
фетальному моніторингу ЕКГ плоду.

.Л

1.4 Апарати для вимірювання електрокардіограми
Метод добової реєстрації ЕКГ плоду є поєднанням двох методів

Я

діагностики, а саме:
 Холтерівський моніторинг
 Фетальний моніторинг
На сьогоднішній день дуже велика кількість підприємств займаються
розробкою та виготовленням приладів для холтерівського та фетального
моніторингу, як в Україні так і за її межами.

24
1.4.1 Холтерівський монітор
Виконання
дослідження

звичайного

дає

можливість

стандартного
оцінити,

електрокардіографічного

найбільше,

хвилинний

епізод

біоелектричної діяльності серця. Дослідження зазвичай виконуються в умовах
лабораторії ЕКГ в спокійному стані, і найчастіше, у випадково обраний час. Ці

20
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умови призводять до обмежень у клінічній інтерпретації стандартної ЕКГ [19].
Представлена в 1962 р. американським біофізиком Норманнам Холтером
(1 лютого 1914р. – 21 липень 1983р.) концепція запису ЕКГ на магнітну плівку
стала основою методу постійного запису ЕКГ в умовах природної активності
людини протягом доби. По мірі розвитку електроніки, інформатики та

,К
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комп'ютерної техніки ця методика проводиться на все більш і більш сучасній
апаратурі. Сучасні апарати сильно відрізняються від перших моделей, які
одягалися на плечі і важили 40 кг [19]. Ця апаратура повинна реалізовувати такі
елементи холтерівського моніторингу, як:

1. Багатогодинна реєстрація ЕКГ в умовах природної добової активності
досліджуваного;

ге
р

2. Відтворення зареєстрованої ЕКГ;
3. Аналіз ЕКГ;

4. Обробка та інтерпретація результатів проведеного дослідження.

ін

На сьогодні на ринку представлено дуже велика кількість різних моделей

.З

холтеровських моніторів, від різних виробників. Кожен прилад має свої
особливості, наприклад система для добового моніторингу BeeW зображений

.Л

на рис. 1.4,а, виробництва Україна, Харків спільно із Ізраїлем — це
мініатюрний електрокардіограф, який дозволяє проводити реєстрацію, аналіз та

Я

розшифровування електрокардіограм через мережу за допомогою програмного
забезпечення сумісного із Windows, Mac OSX, IOs,Linux та Android [20].
Прилад для добового моніторингу ЕКГ SDM23 зображений на рис. 1.4,б,

виробництва Україна, Київ — призначений для моніторингу за методом
Холтера ЕКГ по трьом біполярним незалежним відведенням та артеріального
тиску одночасно, в стаціонарних та амбулаторних умовах, до 28 годин, запис ДІ
відбувається на картку пам’яті [21].
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Рисунок 1.4 — Прилади для холтерівського моніторингу:
а — мобільний електрокардіограф BeeW; б — монітор артеріального тиску та
електрокардіосигналів добовий SDM23.
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Один з найбільш відомих у світі виробник медичної апаратури Philps,
Нідерланди, також виготовляються прилад для проведення холтерівського
моніторингу DigiTrak XT (рис. 1.5,а), запис ДІ даним приладом становить від 24

ін

годин до 7 днів, так само як і в SDM23запис ДІ відбувається на картку пам’яті,
після чого картка віддається лікарю, та він за допомогою спеціалізованого

.З

програмного забезпечення розшифровує ДІ, в деяких випадах програма
написана таким чином, що вона автоматично визначає критичні області ЕКГ

.Л

[22].

Ще один якісний представник на ринку холтеровських моніторів є BTL –

Я

08 MEW – Holter (рис. 1.5,б), Чехія. Головними особливостями даного приладу

є можливість обирати кількість каналів для проведення діагностики (5, 7 або
12), тривалість запису може становити від 1 до 7 діб, вибір способу записи ДІ
(USB, Bluetooth або SD картка) [23].
За рахунок того, що BTL – 08 MEW – Holter дозволяє проводити
моніторинг сигналу ЕКГ до 7 діб, є можливість помітити навіть незначні
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Рисунок 1.5 — Прилади для холтерівського моніторингу:
А — Philps DigiTrak XT; б — BTL – 08 MEW – Holter.
аритмії. Програмне забезпечення, яке додається до приладу, допомагають
пришвидшити аналіз запису, також даний прилад розрахований для пацієнтів із

ге
р

кардіостимулятором [23].

Кожний з переглянутих приладів має свої характеристики, наведені у
табл. 1.2 [10 – 13].

ін

З характеристик приладів, можна визначити частоту дискретизації

.З

необхідну для виділення сигналу (≈ 400 Гц), але оскільки в нашому
моделюванні, ми обмеженні можливостями програмного середовища MATLAB,
в дослідженні, ми будемо використовувати частоту дискретизації 4000 Гц.

.Л

Діапазони вхідних напруг даних приладів є досить великим, оскільки він
розрахований на сигнал ЕКГ дорослої людини. Тому для остаточного вибору

Я

параметрів для моделювання нам необхідно переглянути характеристики
приладів для фетального моніторингу.
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Таблиця 1.2 — Порівняння характеристик приладів для холтерівського
моніторингу
Назва приладу
BTL – 08
Параметри
BeeW
SDM23
DigiTrak XT
MEW –
Holter
Кількість
3, 7, 12
3
3, 12
3, 7, 12
каналі
реєстрації
Діапазон
5–10000 мкВ
30–5000 мкВ
–
–
вхідної
напруги
Діапазон
30–240 ударів
–
–
–
вимірювання
на хвилину
ЧСС
USB, SDВнутрішня
картка,
На зовнішній
Картка пам’яті
пам’ять
Bluetooth та
Спосіб
електронний
micro SD
приладу
внутрішня
запису ДІ
прилад
(10 Гб)
пам’ять (до
2 Гб)
Від USB
порту
2 елементи
1 елементи
2 елементи
Спосіб
зовнішнього живлення типу
живлення
живлення
живлення
електронного
ААА
типу ААА
типу АА
приладу
Встановлюється
Частота
400 Гц
програмно (як
–
2000 Гц
дискретизації
правило 400 Гц)
Від 24 годин
Тривалість
Не обмежена
28–48 годин
Від 1 до 7 діб
до 7 діб
запису ДІ
Розміри
95*51*24 мм
–
102*62*24 мм
електронного 76*19*11 мм
блоку
Вага
50 г
105 г
62 г
138 г
електронного
блоку
1.4.2 Фетальний монітор

Фетальний монітор — це прилад який дозволяє реєструвати ЧСС плоду з
одночасною реєстрацією рухової активності матки матері. Реєстрація ЧСС
плоду в сучасних фетальних моніторах може здійснюватися, як за допомогою
ультразвукової допплерівської діагностики, так і шляхом знімання ЕКГ плоду

28
за допомогою фетального електроду у вигляді спіралі, що накладається на плід
або на живіт матері. Як правило фетальний монітор або КТГ використовують
приблизно на 28 тижні вагітності, коли плід вже знаходиться в біль–менш
постійному положенні. Також фетальний монітор використовують під час
пологів, але в даній роботі ми не будемо розглядати цей тип фетальних
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моніторів. Основна увага буде приділена приладам, які використовуються під
час вагітності.

Так само як і холтерівські монітори, сьогодні на ринку представлено
велику кількість різних фетальних моніторів, кожен з котрих має свої
особливості та переваги. Фетальны монітори поділяються на два типи, в


Ультразвукові;



Електродні.

Сьогодні

більша
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залежності від чутливого елементу, який накладається в абдомінальній зоні:

кількість

приладів,

що

використовуються

є

ультразвукові. Але існує досить багато представників фетальних моніторів
електродного типу.
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Один з представників фетальних моніторів із ультразвуковим чутливим
елементом є Николанта «УНИКОС», Росія (рис. 1.6,а). Головною особливістю

ін

даного приладу є те, що монітор було розроблено на основі ноутбука, надає
додаткові можливості, такі як:
Мобільність, необмежений об’єм пам'яті для баз даних;

.З



Можливість підключення до зовнішнього принтера;



Великий розмір екрану;



Підключення до локальної мережі та Інтернету для обміну

Я

.Л



інформацією.

При цьому розміри УНІКОС становлять 80*210*300 мм, а мінімальна

маса (залежно від ноутбука, що використовується) приладу 3,8 кг, що на
порядки більше за габарити холтеровських моніторів. Ще одним очевидним
недоліком даного приладу є обмеженість часу запису ДІ, що становить 60 хв.
Як вказувалося раніше, цього часу запису недостатньо для виявлення ВЗС, що
проявляються з великим періодом [24].
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Рисунок 1.6 — Фетальний монітор:

а — ультразвукового типу, УНИКОС; б — електродного типу GY-EXPL.
Фетальний монітор електродного типу Huanan Medical «GY-EXPL»,
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Китай (рис. 1.6,б). на відміну від УНИКОС має більшу тривалість часу запису
ДІ. Особливостями даного приладу є можливість проведення моніторингу вже з
18 тижня вагітності, та можливість спостереження за серцевим станом

ін

близнюків. Саме можливість одно часової діагностики одразу за двома

.З

ембріонами, вирізняє цей прилад поміж інших його аналогів [25]. Для
проведення діагностики використовуються одноразові електроди, так само як і

.Л

для холтерівського монітору. Звичайно габарити GY–EXPL, роблять його
зручним лише для проведення діагностики в амбулаторних умовах, тобто під
час повної нерухомості матері. За рахунок цього неможливо прослідкувати, як

Я

саме дії матері впливають на серцевий стан майбутньої дитини.
1.5 Особливості сигналу серцебиття
Основними особливостями сигналу ЕКГ плода є висока ЧСС, у два рази

більше ніж в матері та низька амплітуда сигналу, а саме в сотні раз менша ніж
амплітуда сигналу ЕКГ матері.
1.5.1 Проблеми виділення сигналу

30
Діагностика проводиться під час вагітності, тому ми не маємо можливості
безпосереднього накладення електродів на поверхню тіла майбутньої дитини,
тому ДІ реєструється з поверхні тіла матері.
Головною проблемою при реєстрації сигналу ЕКГ плода з поверхні тіла
матері є проблема виділення необхідного нам сигналу, оскільки сигнал, що
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реєструється з абдомінальних відведень є сумішшю сигналів, та включає в себе
сигнал ЕКГ матері, сигнал ЕКГ плода, сигнали скорочень внутрішніх органів
матері (шлунку, м’язів) та зовнішні шуми. При цьому корисний сигнал має
дуже малу амплітуду (≈ 20 мкВ) в порівняні із завадами.

Ще однією характерною особливістю при виділенні сигналу ЕКГ плода є
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ЧСС, для плода вона становить 140–160 ударів на хвилину, а для матері 70–80.
Одним з перших методів, що одержали практичне застосування, у
вирішенні проблеми виділення ЕКГ плоду є метод адаптивного придушення
завад (Multireference Adaptive Noise Cancellation) [26]. Ідея методу полягає у
подавлені складової ЕКГ матері шляхом подавання його на абдомінальний
електрод (прикріплюється до черевної стінки вагітної). При цьому складова
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ЕКГ матері, яка забезпечує мінімум середньоквадратичної похибки на виході
адаптивного фільтра, обчислювалася по одному набору референтних ЕКГ–
відведень (як правило грудних), що містять переважно ЕКГ матері. Даний

ін

метод розглядався в попередній роботі [27].

.З

Сьогодні в процесі обробки біологічних сигналів все більше набирають

популярності методи сліпого розділення сигналів (СРС) — blind source

.Л

separation (BSS). Даний метод дуже ефективно зарекомендував себе при
обробці сигналів електроенцефалограми [28, 29], електрогастрограми [30, 31] та

Я

ЕКГ [32, 33]. Для виділення сигналу ЕКГ плоду вирішено застосувати метод
СРС.
Висновки до першого розділу
Діагностика серцевого стану майбутньої дитини, є необхідною складовою

для її подальшого нормального розвитку, оскільки чим раніше буде виявлено
захворювання, тим швидше його почнуть лікувати.

31
Переглянуто існуючі на сьогодні методи для діагности серцевого стану
плоду, метод що розроблюється у даній роботі передбачає поєднання у собі
методу фетального та холтерівського (добового) моніторингу. Оскільки
прилади, що існують сьогодні не дають можливості відслідковувати серцевий
стан плоду у звичайних умовах повсякденного життя. Сьогодні проведення
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даного типу діагностики потребує від матері знаходитися у майже не рухомому
стані, під час запису ДІ, що не дає можливість відслідкувати як впливають дії
матері на майбутню дитину.

Тому є необхідним створення нового методу діагностики, який дасть

Я

.Л
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можливість отримувати більш точну ДІ.
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2 МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ВИДІЛЕННЯ СИГНАЛУ
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ПЛОДА МЕТОДОМ СЛІПОГО
РОЗДІЛЕННЯ СИГНАЛІВ
2.1 Математичні основи методу сліпого розділення сигналів
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В останні роки спостерігається бурхливий розвиток біомедичних
комп'ютерних технологій. Можливості цифрової обробки електрокардіограм,
енцефалограм, електроміограму істотно розширили можливості діагностики
широкого класу захворювань.

Метод СРС — це відносно нова технологія цифрової обробки сигналів,
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що отримала свій розвиток протягом останніх 10–15 років. Методи та
алгоритми СРС знаходять своє місце в системах зв'язку, в задачах цифрової
обробки мови, зображень, сигналів радіолокації і радіоастрономії. У загальному
вигляді задачу сліпої обробки можна сформулювати як цифрову обробку
невідомих

сигналів,

що

пройшли

лінійний

канал

з

невідомими

характеристиками на фоні адитивних шумів. [34].

ге
р

Існуючі та потенційні галузі застосування технологій СРС можна
класифікувати наступним чином:

Системи передачі інформації:

ін



 системи цифрової короткохвильового зв'язку;

.З

 мережі та системи мобільного зв'язку;

 цифрове телебачення;

.Л

 хаотичні системи зв'язку;

Я

 системи радіорозвідки, несанкціонованого доступу, радіоконтролю
цифрових систем передачі інформації.



Радіолокація:
 надширокосмугова радіолокація;
 космічні радіолокатори дистанційного зондування Землі;
 радіолокаційні системи контролю космічного простору.



Інші галузі СРС

33
 компенсація спотворень в системах формування та обробки
зображень;
 компенсація спотворень в системах розпізнавання голосу;
 цифрова обробка сигналів в медичній техніці;
 технології обробки сигналів в задачах геології.
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В нашому випадку, нас цікавить саме використання методу СРС для
обробки сигналів в медичній техніці. Відповідно до сучасних досладженб
методи СРС виявилися дуже ефективними при обробці сигналів сигналів
електроенцефалограми [28, 29], електрогастрограми [30, 31] та ЕКГ [32, 33].

Особливістю застосування даних методів є необхідність поділу сигналів
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досліджуваних органів від шумів різного походження та заважають сигналів
(наприклад, поділ кардіограм матері і дитини) [34].

На сьогоднішній день в галузі цифрової обробки сигналів існує група
задач в яких необхідно на первинних етапах обробки маючи сигнал виділити
його складові такі, як корисну складову сигналу та перешкоди або шуми.
Методи звичайної не адаптивної фільтрації не дають необхідної точності або
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взагалі не можуть бути використані, коли корисний сигнал та перешкода
змінюються з часом або їх спектри перекриваються. Одним з методів, який

ін

дозволяє вирішити цю проблему є метод СРС, коли на основі деяких апріорних
знань про систему є можливість виділити складові сигналу.

.З

СРС у загальному вигляді, можна представити виразом (2.1) [31, 34].
𝑋 =𝐴∙𝑆+𝑉.

(2.1)

.Л

Де X — матриця сигналів відведень; A — змішувальна матриця; S —

Я

матриця сигналів джерела коливань; V — матриця завад.
Змішувальна матриця А, розмірністю N×M, формується наступним

чином (2.2) [35]:
𝐴=[

𝐴11 (𝜔) … 𝐴1𝑁 (𝜔)
].
𝐴𝑀1 (𝜔) … 𝐴𝑀𝑁 (𝜔)

(2.2)

При цьому елементи матриці являються фур’є–образами каналів, і
визначаються за (2.3) [35].
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𝐾−1

А𝑀𝑁 = ∑ ℎ𝑀𝑁 (𝑘)𝑒

−2𝑖𝜋
𝑘𝜔
𝐾

.

(2.3)

𝑘=0

Де k — дискретний момент часу.
Канали можуть моделюватися спектральними перетворювачами:
фільтрами низькою, високої частоти, резонансними фільтрами і т.д.
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Таким чином, завданням розділення сигналів є визначення сигналів
джерел, недоступних для прямих вимірювань, за виміряним в доступних
точках сигналам приймачів, в яких сигнали являють собою адитивну суміш
перекручених в процесі передачі сигналів джерел.
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Вирішення цього завдання необхідно в багатьох областях практичної
діяльності: моніторингу та діагностиці технічних об'єктів (наприклад,
віброакустичній

діагностиці),

зв'язку,

сейсмографії,

гідроакустиці,

у

медичній діагностиці і т.д. Це пов'язано з тим, що в складних об'єктах
виміряні сигнали являють собою адитивну суміш сигналів, що надходять від
багатьох вузлів, і виділення параметрів, що описують технічний стан
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конкретних вузлів без розподілу сигналів неможливо для більшості
практичних застосувань.

Крім того, поділ сигналів дозволяє реалізувати подальшу паралельну

ін

обробку в часі кожного з виділених сигналів, що збільшує швидкодію систем

.З

моніторингу.

До методів так званого СРС відносять ряд статистичних алгоритмів

.Л

обробки вихідних даних [36, 37]. Це, насамперед, такі методи як: метод
головних компонент (АГК, англ.: PCA — Principal Component Analysis); аналіз

Я

незалежних компонент (АНК, англ: ICA — Independent Component Analysis);
факторний аналіз (FA — Factor Analysis); сингулярна декомпозиція (SVD —
Singular Value Decomposition); невід’ємний матричний розклад (NMF —Nonnegative Matrix Factorization); метод довільних проекцій (RA — Random
Projection) та інші. В сучасних дослідженнях для виділення сигналу ЕКГ плода
найчастіше застосовують методи АГК та АНК [32, 38].

35
Для узагальнення система повинна пристосуватись до невідомих даних за
рахунок аналізу їх властивостей з використанням деякої апріорної інформації.
Кожен з розглянутих методів може застосовуватися в сучасних
електрофізіологічних дослідженнях і, залежно від поставлених завдань, мати
більший

або

менший

ефект.

Оскільки

алгоритми

обробки

сигналів

внесених цими методами [39].
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застосовуються у вимірювальних системах, то важливим є врахування похибок
Таким чином, аналіз апріорної інформації про сигнал дозволяє провести
первинний аналіз застосування алгоритмів адаптації та їх обчислювальної
та фільтрації.
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складності, що дозволить обрати шлях реалізації обраного алгоритму адаптації

2.2 Специфіка застосування методу сліпого розділення сигналів до
біосигналів

Для проведення неінвазивного дослідження електричної активності серця
плода на тлі серцевої активності матері використовують метод СРС, а саме
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метод АГК та АНК [32, 38].

В [32] пропонують проведення фільтрації ЕКГ плода за допомогою трьох
ступінчатої обробки:

ін

1) Виділення складової сигналу ЕКГ плода;

.З

2) Обробка ЕКГ плода за допомогою СРС;
3) Аналіз (контроль) головних точок сигналу ЕКГ.

.Л

При цьому пропонується використовувати 8 абдомінальних електродів, та

в якості СРС виступає алгоритм АНК.
В [38] автори пропонують використовувати комбінацію методів АГК та

Я

АНК.

2.2.1 Метод головних компонент
Метод головних компонент — один з основних способів зменшити

розмірність даних, при цьому втративши найменшу кількість інформації.
Винайдений Карлом Пірсоном в 1901 році. Застосовується в багатьох областях,

36
в тому числі, в економіці, обробці біосигналів та зображень, для стиснення
даних, та ін.
Визначення головних компонент зводиться до обчислення власних
векторів і власних значень коварціонної матриці вихідних даних. Іноді метод
головних компонент називають перетворенням Кархунена–Лоева (англ.
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Karhunen–Loeve) або перетворенням Хотеллінга (англ. Hotelling transform) [40].
Метод головних компонент застосовується до даних, записаних у вигляді

Традиційно

рядки
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матриці X — прямокутної таблиці чисел розмірністю I рядків і J стовпців (2.4).
𝑥11 ⋯ 𝑥1𝐽
⋱
⋮ ].
(2.4)
𝑋=[ ⋮
𝑥𝐼1 ⋯ 𝑥𝐼𝐽
матриці

(2.4)

називаються

образами.

Вони

нумеруються індексом i, що змінюються від 1 до I. Стовпці називаються
змінними, і вони нумеруються індексом J = 1, ..., J.

Мета АГК — витягти з даних потрібну інформацію. Що є інформацією,
залежить від суті розв'язуваної задачі. Дані можуть містити потрібну нам
інформацію, вони навіть можуть бути надлишковими. Проте, в деяких
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випадках, інформації в даних може не бути зовсім [41].

Розмірність даних — число образів та змінних — має велике значення для

ін

успішного видобутку інформації. Зайвих даних не буває — краще, коли їх
багато, ніж мало. На практиці це означає, що якщо отриманий спектр якогось

.З

зразка, то не потрібно викидати всі крапки, крім кількох характерних довжин
хвиль, а використовувати їх все, або, принаймні, значний шматок.

.Л

Дані завжди (або майже завжди) містять в собі небажану складову, звану

шумом. Природа цього шуму може бути різною, але, у багатьох випадках, шум

Я

— це та частина даних, яка не містить шуканої інформації. Що вважати шумом,
а що — інформацією, завжди вирішується з урахуванням поставлених цілей та
методів, що використовуються для її досягнення.
Шум і надмірність в даних обов'язково проявляють себе через
кореляційні зв'язки між змінними. Похибки в даних можуть призвести до появи

37
несистематично, а випадкових зв'язків між змінними. Поняття ефективного
(хімічного) рангу і прихованих, латен АГК.
В загальному, багатовимірному випадку, процес виділення головних
компонент відбувається так:
1. Шукається центр множини даних, і туди переноситься новий початок
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координат — це нульова головна компонента;
2. Обирається напрямок максимальної зміни даних — це перша головна
компонента;

3. Якщо дані описані не повністю (шум великий), то обирається ще один
напрям — перпендикулярний до першого, так щоб описати зміни в даних, що
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залишилися і т.д.

В результаті, ми переходимо від великої кількості змінних до нового
поданням, розмірність якого значно менше. Часто вдається спростити дані на
порядки: від 1000 змінних перейти лише до двох.

Суть АГК — це істотне зниження розмірності даних. Вихідна матриця X
замінюється двома новими матрицями T і P, розмірність яких, A, менше, ніж

Я

.Л

.З

ін
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р

число змінних (стовпців) J у вихідної матриці X.

Рисунок 2.1 — Декомпозиція матриці X
Друга розмірність — число образів (рядків) I зберігається. Якщо

декомпозиція (рис. 2.1) виконана правильно — розмірність A обрана вірно, то
матриця T несе в собі стільки ж інформації, скільки її було на початку, в
матриці X. При цьому матриця T менше, і, отже, простіше, ніж X [41].
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Нехай є матриця змінних X розмірністю I × J. У методі АГК
використовуються нові, формальні змінні ta (a = 1, ... A) (2.5), що є лінійною
комбінацією вихідних змінних xj (j = 1, ... J).
t 𝑎 = p𝑎1x1 + ⋯ + p𝑎JxJ .

(2.5)

За допомогою цих нових змінних матриця X розкладається в добуток двох
𝐴

𝑋 = 𝑇𝑃𝑡 + 𝐸 = ∑ 𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑡 + 𝐸 ,
𝑎=1
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матриць T і P (2.6).
(2.6)

де: T — матриця рахунків (англ. scores) розмірністю I × A; P — матриця

,К
іВ
РА

навантажень (англ. loadings), розмірністю A × J; E — це матриця залишків,
розмірністю I × J. Розкладання по головним компонентам проілюстровано на

ге
р

рис. 2.2.

Рисунок 2.2 — Розкладання по головним компонентам

ін

Нові змінні ta називаються головними компонентами (англ. Principal

.З

Components), тому і сам метод називається АГК. Число стовпців — ta в матриці
T, і в матриці P — рівне A, яке називається числом головних компонент (англ.

.Л

PC). Ця величина завідомо менше числа змінних J і числа зразків I.
2.2.2 Метод незалежних компонент

У 1986 році в штаті Юта на конференції, присвяченій дослідженню

Я

нейронних мереж, Ж. Еро і К. Жюттен виступили з доповіддю, презентувавши
модель ланцюгової нейронної мережі та навчального алгоритму, заснованого на
Хеббовському правилі адаптації, яка, за їхніми словами, була здатна розділити
суміш незалежних сигналів, володіючи інформацією лише про реалізацію
вектора спостережень. Дана робота відкрила нову сторінку в історії обробки
сигналів [42].
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Метод незалежних компонент зазвичай розглядають як розширення
методу головних компонент, що розглядався у попередньому підрозділі.
Cуть АНК полягає у пошуку роздільної матриці (2.7), зворотної матриці
до змішувальної, і оцінкою незалежних компонент IC, які в ідеалі є нашими
джерелами, а на практиці — максимально близькі до них, незважаючи на
𝑊 = 𝐴−1 .
Описане вище можна записати виразом (2.8).
IC = WX .
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присутність побічного шумового ефекту невідомої зовнішнього середовища.
(2.7)

(2.8)

Метод АНК пов'язаний з деякими невизначеностями [43]. Зокрема, ми не
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можемо визначити дисперсію джерел, тому перед тим як запустити алгоритм
ми приймемо її за одиницю. Також, на відміну від методу головних компонент,
ми не знаємо в якому порядку спочатку розташовані незалежні компоненти.
Втім, беручи до уваги той факт, що відновлення даних буде відбуватися з
використанням компоненти, що відповідає за найбільшу значимість в даний
відрізок часу, ця проблема втрачає свою злободенність.

ге
р

Отже при використанні методу АНК вводяться певні невизначеності, на
приклад незалежність вихідних сигналів один від одно, тобто значення одного

ін

сигналу не залежить від інших.

.З

2.3 Особливості реєстрації електрокардіограми плода методом
сліпого розділення сигналів.

.Л

Для реєстрації сигналу який несе в собі ДІ про серцеві скорочення плода,

на поверхні тіла матері встановлюються електроди у відповідності до рис. 2.3.

Я

Електроди встановлюються в абдомінальній області (позначені на малюнку
колом) та в грудній області, як при звичайній ЕКГ діагностиці (позначені на
малюнку прямокутниками).
Оскільки під час вагітності плід змінює своє положення, тому доцільно
проводити даний вид діагности на терміні, коли плід знаходиться в незмінному
положенні, як правило це 28 тиждень вагітності, інколи раніше. В [32]
пропонують проводити даний вид діагностики на 20 тижні вагітності, але при

цьому вдвічі збільшується
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кількість електродів, що накладається в
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абдомінальній області.

Рисунок 2.3 — Місця встановлення електродів на тілі матері
При реєстрації сигналу з поверхні тіла матері, окрім сигналу ЕКГ пола,
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ми реєструємо також сигнал ЕКГ матері, зовнішні шуми, та сигнали скорочення
органів матері. Тому для того щоб зменшити вплив сигналу ЕКГ матері на
сигнал ЕГК плода, необхідно проводити паралельну реєстрацію сигналу ЕКГ

ін

матері, це дозволяє зменшити вплив сигналу ЕКГ матері на похибку

.З

вимірювання сигналу ЕКГ плода.
Обробка зареєстрованих даних проводиться в реальному часі відповідно

.Л

до блок–схеми на рис. 2.4. Сигнал ЕКГ матері проходить попередню
фільтрацію, після чого від сигналу, що реєструється з абдомінальних відведень

Я

віднімається відфільтрований сигнал ЕКГ матері, отримана різниця підлягає
фільтрації методом СРС.
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Рисунок 2.4 — Блок–схема виділення сигналу ЕКГ плода
Висновки до другого розділу

Відповідно до опрацьованого матеріалу, метод СРС дає більшу точність
ніж метод адаптивної фільтрації, що розглядався у попередній роботі. Однак
необхідно дослідити, і впевнитися в тому, що метод СРС дасть більшу точність.
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Для цього за допомогою програмного середовища MATLAB, проведено
дослідження та порівняння отриманих результатів.

ін

Для СРС використаємо метод АНК, оскільки цей метод пропонуються
для вирішення задач даного типу, в наукових статтях та працях, та являє собою

.З

модифікований метод АГК. Основною причиною, чому обрано модифікацію
методу АГК, є спрощення в обчисленнях, які вводяться в метод АНК. За

.Л

рахунок цих спрощень, процес обчислення має меншу тривалість, що відіграє
дуже важливу роль для розроблюваного нами методу діагностики —

Я

фетального добового моніторингу.
Наступний розділ присвячено проведенню дослідження та апробації

результатів.
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3 ВИДІЛЕННЯ СИГНАЛУ
В даній роботі увага приділяється розробці методу, в якому буде
об’єднано методи холтерівського та фетального моніторингу.
Перспектива

об’єднання

методик

фетального

та

холтерівського

моніторингу протягом доби з метою відслідковування стану матері та плоду в
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не амбулаторних умовах. При чому, результати моніторингу доцільно
записувати на картку пам’яті з наступним аналізом їх лікарем. Потреба в таких
вимірюваннях виникає не лише під час вагітності, але й під час самих пологів.
Вимірювання серцевих сигналів дитини ще до народження дає змогу виявити
Для

проведення
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серцеві порушення та їх лікування.
дослідження

нам

необхідно

створити

сигнал

приближений до реального. При цьому необхідно враховувати усі особливості
сигналу, який реєструється з поверхні тіла матері. Створення сигналів для
дослідження проведено за допомогою програмного середовища MATLAB
R2013a.

ге
р

3.1 Імітація реальних сигналів

Для проведення дослідження нам необхідно створити два сигнали:

ін

1. Сигнал ЕКГ плода;

2. Сигнал ЕКГ матері.

.З

Для створення ідеального сигналу ЕКГ використовується функція для

генерації сигналу ідеального сигналу (рис. 3.1) — ecg(L), програмного

.Л

середовища MATLAB, де L — довжина сигналу, від значення якої залежить

Я

період сигналу ЕКГ — ЧСС.
При аналізі ЕКГ сигналу головну роль відіграють так званні точки ЕКГ

сигналу (рис. 3.1). Зазвичай на ЕКГ можна виділити 5 зубців: P, Q, R, S, T. Іноді
можна побачити малопомітну хвилю U.
Зубець Р утворюється внаслідок збудження передсердь. Сегмент PQ
зазвичай розташовується на нульовій лінії (ізолінії) і відповідає часу
проходження збудження по так званому атріовентрикулярному (передсердно–
шлуночковому) з'єднанню. Комплекс QRS відображає складний процес
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збудження (деполяризації) шлуночків. Початковий зубець Q реєструється під
час збудження лівої частини міжшлуночкової перегородки.
Зубець R (найчастіше найбільш виражений зубець ЕКГ), зумовлений
збудженням основної маси міокарда лівого і правого шлуночків. Зубець S в
більшій мірі обумовлений збудженням лівого шлуночка. Інтервал ST
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називається кінцевою частиною шлуночкового комплексу і відображає
реполяризацію шлуночків. Він поділяється на сегмент ST, що відображає
період згасання збудження шлуночків, і зубець T, форма якого відображає
процес швидкої реполяризації шлуночків. Зрідка за зубцем T слідує невеликий
зубець U, походження якого досі не встановлено [44]. Інтервал TP від
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закінчення зубця T і до початку зубця P наступного циклу ЕКГ відповідає
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діастолі (розслаблення) серця.

Рисунок 3.1 — Форма та головні точки сигналу ЕКГ
Саме контроль цих точок, їхня амплітуда, повторюваність та тривалість

дає змогу лікарю виявити захворювання та порушення роботи серця.
3.1.1 Сигнал електрокардіограми плода

44
Для дослідження необхідно створити ідеальний сигнал ЕКГ плода із
заданими параметрами ЧСС=140 уд/хв, напруга сигналу в точці R UR=20 мкВ та
частоту дискретизації Fs=4000 Гц (рекомендована частота для роботи із
функцією ecg).
В нашому дослідженнях, ми будемо часто використовувати таку функцію
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програмного середовища MATLAB як rand. Функція rand використовується для
генерації випадкових чисел за законом рівномірного розподілу (3.1) та функція
randn використовується для генерації випадкових чисел за законом Гауса (3.2)
(нормальний розподіл) [45].
𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]

(3.1)

,
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1
,
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) = {𝑏 − 𝑎
0,

𝑥[𝑎, 𝑏]

(𝑥 − 𝑚)2
𝑓(𝑥) =
exp (−
).
2𝜎 2
𝜎√2𝜋
1

(3.2)

Лістинг для генерації ЕКГ сигналу плода виглядає наступним чином
наступним чином:

clc; close; clear;%очистка вікон та екрану

ге
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Fs = 4e3;%частота дискретизації

Time =60% час сигналу, що генерується
NumSamp = Time * Fs;
x2

=

ін

%ЕКГ Плоду

0.02*ecg(1725);%

генеруємо

ЕКГ

сигнал

із

амплітудою

.З

0,02 мВ=20 мкВ

y2 = sgolayfilt(kron(ones(1,ceil(NumSamp/1725)+1),x2),0,019);%

.Л

згладжування

сигналу

ЕКГ

плода,

рекомендовано

проводити

при

використанні функції ecg

Я

n = 1:Time*Fs';
del

=

round(1725*rand(1));%

задаємо

випадкове

зміщення

(затримку) сигналу ЕКГ плода
fhb = y2(n + del)'; %генерація сигналу ЕКГ плода із деяким
зміщенням
t = 1/Fs:1/Fs:Time';%генерація масиву часу
%побудова графіку сигналу ЕКГ плода
figure
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plot(t,fhb,'r','LineWidth', 2);
set(gca,'fontsize',18)
axis([36.5 37.2 -0.02 0.02]);
grid;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
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title('ЕКГ сигнал плода','FontSize', 20);

Після виконання лістингу отримуємо ідеальний сигнал ЕКГ плода
(рис. 3.2), із зміщення в часі, оскільки, нам необхідно враховувати деяку
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затримку при реєстрації сигналу, за допомогою приладу.

.З

Рисунок 3.2 — Сигнал ЕКГ плода

3.1.2 Сигнал електрокардіограми матері

.Л

Аналогічно, до викладеного в попередньому підрозділі, створюємо сигнал

ЕКГ матері, із заданими параметрами: ЧСС=90 уд/хв, напруга сигналу в точці R

Я

UR=2000 мкВ та частоту дискретизації Fs=4000 Гц.
Лістинг для генерації ЕКГ сигналу матері виглядає наступним чином

наступним чином:
x1

=

2*ecg(2700).';%

генеруємо

ЕКГ

сигнал

із

амплітудою

2 мВ=2000 мкВ
y1 = sgolayfilt(kron(ones(1,ceil(NumSamp/2700)+1),x1),0,19);%
згладжування

сигналу

ЕКГ

використанні функції ecg

матері,

рекомендовано

проводити

при
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n = 1:Time*Fs';
del

=

round(2700*rand(1));

%

задаємо

випадкове

зміщення

(затримку) сигналу ЕКГ матері
mhb = y1(n + del)';%генерація сигналу ЕКГ матері із деяким
зміщенням
t = 1/Fs:1/Fs:Time'; ;%генерація масиву часу
figure
plot(t,mhb,'LineWidth', 2);
set(gca,'fontsize',18)
axis([35 38 -2 2]);
grid;

20
15

% побудова графіку сигналу ЕКГ матері
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xlabel('Час [с]','FontSize', 20);

ylabel('Напругаe [мВ]','FontSize', 20);

title('ЕКГ сигнал матері','FontSize', 20);

Після виконання лістингу отримуємо ідеальний сигнал ЕКГ матері
(рис. 3.3), так само як і у випадку із сигналом ЕКГ плода із випадковим
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зміщення у часі.

Рисунок 3.3 — Сигнал ЕКГ матері
Для того, щоб наочно побачити різницю між сигналом ЕКГ матері та

плода об’єднаємо ці два сигнали разом на одному графіку (рис. 3.4).
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Очевидним є те, що сигнал ЕКГ плода на стільки малий, що на фоні
сигналу ЕКГ матері здається прямою лінією із ледь помітними виступами, якы
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на справді є QRS комплексами сигналу ЕКГ плода.

Рисунок 3.4 — Порівняння сигналу ЕКГ матері та плода
Для того, щоб впевнитися, що ЧСС ЕКГ плода, варто глянути на рис. 3.2
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та рис. 3.3, за один і той самий проміжок часу, ми спостерігаємо різну кількість
QRS комплексів. На сигналі ЕКГ плода присутні 6 QRS комплексів, на сигналі
ЕКГ матері — 4.

ін

З аналізу отриманих результатів, можемо стверджувати, що сигнали

.З

створенні для дослідження відповідають основним співвідношення сигналу
ЕКГ матері та плода, та можуть використовуватися для подальшого

.Л

дослідження.

3.1.3 Сигнал, що реєструється з абдомінальних відведень

Сигнал, який реєструється з абдомінальних відведень містить в собі

Я

сигнал ЕКГ плода, сигнал ЕКГ матері, сигнали скорочень внутрішніх органів
матері, сигнали навколишнього середовища, в якому знаходиться вагітна під
час запису ДІ.
Для створення абдомінального сигналу ми маємо об’єднати сигнал ЕКГ
матері та плода, після чого накласти на отриманий результат випадкові шуми.

Накладення випадкових шумів обумовлено тим, що ми не можемо передбачити
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де саме буде знаходитись вагітна, оскільки запис ДІ відбувається під час
звичного ритму життя вагітної.
За допомогою лістингу наведеного нижче ми створили сигнал, що
реєструється з абдомінальних відведень та побудували графік отриманого
результату (рис. 3.5).
сигналу

ЕКГ

матері

та

плода

та

накладання

20
15

%об’єднання
випадкових шумів

d=mhb+fhb+0.05*randn(size(mhb))+0.02*rand(size(mhb));

%побудова графіку сигналу, що реєструється з абдомінальних
відведень
figure
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plot(t,d,'r','LineWidth', 2);
axis([35 38 -2.5 2.5]);
set(gca,'fontsize',18)
grid;

xlabel('Час [с]','FontSize', 20);

ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
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title('Виміряний сигнал','FontSize', 20);

Рисунок 3.5 — Абдомінальний сигнал
З рис. 3.5 видно, що амплітуда ЕКГ плоду настільки мала, порівняно із
амплітудою ЕКГ матері, що на виміряному сигналі вона майже не помітна, і
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більше схожа на завади. Тому для того щоб побачити ЕКГ плоду ми збільшимо
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виділену ділянку на рис. 3.5, та приведемо її на рис. 3.6.

Рисунок 3.6 — Приближений абдомінальний сигнал
Ми створили імітацію абдомінального сигналу, який містить в собі
сигнал ЕКГ плода, сигнал ЕКГ матері та випадкові шуми, тепер, для нашого
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дослідження нам необхідно створити ще один сигнал. Сигнал, що реєструється
з грудних відведень та містить в собі сигнал ЕКГ матері із випадковими
шумами.

ін

3.1.4 Сигнал електрокардіограми матері, що реєструється з грудних

.З

відведень

Сигнал ЕКГ, що реєструється з грудних відведень містить в собі сигнал

.Л

ЕКГ матері та випадкові шуми. Тому до ідеального сигналу ЕКГ матері ми
додаємо випадкові шуми, що відповідають нормальному закону розподілу.

Я

Лістинг створення грудного сигналу:

x = mhb + 0.05*randn(size(mhb));% грудний сигнал

%

побудова

графіку

сигналу,

відведень
figure
plot(t,x,'r','LineWidth', 2);
axis([35 38 -2.5 2.5]);
set(gca,'fontsize',18)

що

реєструється

з

грудних
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grid;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
title('Грудний сигнал','FontSize', 20);
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Отриманий результат виконання лістингу наведено на рис. 3.7.

Рисунок 3.7 — Грудний сигнал
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Тепер коли ми отримали усі необхідні нам сигнали для дослідження,
переходимо по процесу виділення сигналу ЕКГ плода.

ін

3.2 Моделювання та виділення сигналу електрокардіограми плода

.З

Процес виділення ЕКГ плода представляє собою алгоритм з наступних
кроків:

.Л

1. Фільтрація грудного сигналу;

2. Віднімання від абдомінального сигналу відфільтрованого грудного;

Я

3. Фільтрація отриманої різниці сигналів.
3.2.1 Фільтрація грудного сигналу
Відповідно до алгоритму нам необхідно отримати відфільтрований

сигнал ЕКГ матері. Фільтрація грудного сигналу необхідна нам для того, щоб
при відніманні сигналів (крок 2), не відняти корисну інформацію, оскільки при
реєстрації грудного сигналу є вірогідність реєстрації ЕКГ плода, який для
даного сигналу буде виглядати як шум.
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Для фільтрації грудного сигналу скористаємося фільтром Чебишова І–го
роду [46]. АЧХ фільтру Чебишова І–го роду описується рівнянням (3.3) [45].
1

𝐾(𝜔) =
√1 +

𝜔
𝜀 2 𝑇𝑛 2 ( )
𝜔0

.

(3.3)

Tn(x) — поліном Чебишова n-го порядку;
n — порядок фільтру;
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де ω0 — частота зрізу;

ε – параметр, що визначає величину пульсації АЧХ в полосі пропускання.

Значення параметру ε та рівень пульсацій Rp(3.4) (в децибелах) пов’язані
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наступним чином(3.5) [45].

𝑅𝑝 = 20 log(√1 + 𝜀 2 ) = 10 log(1 + 𝜀 2 ),
𝜀 = √10𝑅𝑝/10 − 1 .

(3.4)
(3.5)

За допомогою програмного середовища MATLAB, синтезовано фільтр
Чебишова І–го роду із заданими параметрами: Rp=0.5 дБ; n=4; ω0=75 Гц, дані
параметри було обрано відповідно до [46].
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Лістинг опису фільтра Чебишова І–го роду:
fn = Fs/2;

L=length(x);
Rp

ін

t = (0:L-1)/Fs;

= 0.5; % пульсації в полосі пропускання, дБ

.З

f0 = 75;% частота зрізу
n = 4; % порядок фильтра

.Л

%формування фільтра Чебишева І-го роду

[b, a] = cheby1(n, Rp, f0/fn);

Я

[h, w] = freqz(b, a, L);
% побудова графіку АЧХ фільтра
figure('units', 'normalized', 'position', [.3 .04 .35 .87])
plot(fn*w/pi, 20*log10(abs(h)),'LineWidth', 2);
set(gca,'fontsize',18);
grid on;
xlabel('Частота, Гц','FontSize', 20);
ylabel('K, дБ','FontSize', 20)
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ylim([-100*Rp 1])
title(['АЧХ

фільтра

Чебишева

I-го

роду

'

num2str(n)

'-го

пордку'])

Після виконання програми отримуємо фільтр Чебишова І–го роду із АЧХ
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приведеною на рис. 3.8.

Рисунок 3.8 — АЧХ фільтра Чебишова І–го роду
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В результаті проходження грудного сигналу (рис. 3.7) через фільтр з АЧХ
зображеною на рис 3.8, одержуємо відфільтрований грудний сигнал (далі
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сигнал ЕКГ матері) (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 — Відфільтрований грудний сигнал, ЕКГ матері
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Для порівняння, об’єднаємо грудний сигнал та сигнал ЕКГ матері на
одному графіку (рис. 3.10). З рис. 3.10 видно що рівень шумів став значно
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меншим. Отже ми можемо переходити до наступного кроку нашого алгоритму.

Рисунок 3.10 — Порівняння результатів до та після фільтрації
3.2.2 Віднімання від абдомінального сигналу відфільтрованого грудного
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Відповідно до алгоритму другим кроком є віднімання від абдомінального
сигналу, сигнал ЕКГ матері, тобто виділення зашумленого сигналу ЕКГ плода.
Лістинг виділення зашумленого сигналу ЕКГ плода:

ін

fnoise=d-y;% віднімання від абдомінального сигналу, сигналу
ЕКГ матері

.З

% побудова графіку зачумленого сигналу ЕКГ плода

figure

.Л

plot(t,fnoise,'LineWidth', 2);
axis([35 38 -max(fnoise) max(fnoise)]);

Я

set(gca,'fontsize',18)
grid;

xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
title('Зашумлений сигнал ЕКГ плода','FontSize', 20);

Отриманий результат приведено на рис. 3.11. Проаналізувавши сигнал
зображений на рис. 3.11 видно, що амплітуда QRS комплексу досягає рівня
0.6 мВ, в той час коли амплітуда ідеального сигналу ЕКГ плода становила
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0.02 мВ, амплітуди QRS комплексу мають різний рівень, та рівень шумів в
інших точках ЕКГ сигналів на стільки великий, що не можливо навіть
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визначити положення цих точок.

Рисунок 3.11 — Різниця сигналів, абдомінального та сигналу ЕКГ матері
Для того, щоб наочно побачити, на скільки велика різниця між сигналом
з

початку

(рис.

3.2)
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створеним

та

отриманою

різницею

сигналів,

абдомінального та сигналу ЕКГ матері (рис. 3.11), об’єднаємо ці два сигнали на
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одному графіку (рис. 3.12).

Рисунок 3.12 — Порівняння зашумленого сигналу ЕКГ плода із ідеальним
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Об’єднавши два сигнали на рис. 3.12 стає очевидним,що QRS комплекси
які можна спостерігати на рис. 3.11, не відповідають QRS комплексам сигналу
ЕКГ плода, отже в сигналі досі присутня частка складової сигналу ЕКГ матері,
та рівень шумів на багато більший за корисний сигнал.
3.2.3 Фільтрація отриманої різниці сигналів
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Для виділення сигналу ЕКГ використаємо доповненням до програмного
середовища MATLAB — toolbox for separation of convolutive mixture [47], дане
доповнення було розроблено французькими вченими.

Процес фільтрації сигналу за допомогою доповнення відбувається
наступним чином:
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1) в кореневий каталог завантажується архів з файлами функції;
2) запускається фай виклику функцій для розрахунків;

3) в файл виклику функції завантажується заздалегідь збережений сигнал,
який необхідно обробити;

4) Результат виконання програми зберігається у текстовому файлі.
Збережений файл з відліками сигналу завантажено в лістинг основної
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програми, та використано для подальшого аналізу. Отриманий результат
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виділення сигналу ЕКГ плода наведено на рис. 3.13.

Рисунок 3.13 — Відфільтрований сигнал ЕКГ методом СРС
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Рисунок 3.14 — Сигнал ЕКГ плода після фільтрації та ідеальний

З отриманого результату видно, що на виділеному сигналі наявні низько
амплітудні шуми, але при цьому ми можемо роздивитися основні точну сигналу
ЕКГ, що є головною інформацією для проведення діагности. Для того щоб
побачити на скільки наш отри ний результат відрізняється від ідеально сигналу
ЕКГ плода, подивимося на рис. 3.14, на котрому об’єднані відфільтрований
сигнал ЕКГ плода методом СРС та ідеальний сигнал.
пояснюється

наявністю

затримки

в

лістингу

20
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З рис. 3.14, видно, що ми маємо деякий зсув між сигналами, це
нашої

програми,

також

спостерігається наявність спотворень сигналу по амплітуді.

Отже для підтвердження того, що метод СРС дає більш точний результат
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нім метод адаптивної фільтрації, нам необхідно зробити розрахунки похибки
отриманих результатів під час нашого дослідження та в попередній роботі.
3.3 Тестування програмного забезпечення

Для тестування нашого програмного забезпечення, візьмемо данні
отриманні в інших дослідженнях подібного виду [33].

Тестування проводиться по графіку QRS комплексу (рис. 3.15та
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рис. 3.16).

Рисунок 3.15 — Результат дослідження інших авторів
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З рис. 3.15 одразу видно, що сигнал отриманий в [33], не має чітко
вираженнях точок P та Т. Це пояснюється тим, що початкові сигнали для
дослідження відрізняються між собою, та створенні при реєстрації з різних
точок (в [33] точки в яких реєструється абдомінальний сигнал не наведені),
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також ми маємо звернути на те, що на рис. 3.15 приведене усереднене значення.
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Рисунок 3.16 — Результат нашого дослідження
Тому при тестування даних на рис.3.15 та рис. 3.16, ми можемо
порівнювати амплітуду отриманого сигналу, та тривалість одного кардіоциклу.
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При аналізі результатів на рис. 3.15 та рис. 3.16 бачимо, що амплітуда

.З

сигналу в точці R, приблизно однакова і сягає однакова і становить ≈ 0,02 мВ
(≈ 20 мкВ), а тривалість кардіоциклу складає приблизно 0,4 с.

.Л

Отже з даного аналізу, можна стверджувати, що наші отримані дані вірні.

Я

3.4 Порівняння отриманих результатів
В цьому підрозділі ми розрахуємо похибку вимірювання сигналу

отриманого за допомогою СРС та методу адаптивної фільтрації.
До задачі вимірювання входить знаходження не тільки самої величини,

але і похибки виміру, тобто інтервалу, в якому найімовірніше перебуває істинне
значення вимірюваної величини. Наприклад, при вимірюванні відрізку часу t
секундоміром з ціною поділки 0.2 с можна сказати, що справжнє значення його
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знаходиться в інтервалі від t1=(t–0.2) c до t2=(t+0.2) c. Вимірювана величина
завжди містить у собі деяку похибку (3.6).
∆𝑋 = 𝜇 − 𝑋,

(3.6)

де  і X — відповідно істинне і виміряний значення досліджуваної величини.
Величина ΔX називається абсолютною похибкою вимірювання, а вираз (3.7) —

𝐸=

∆𝑋
.
𝜇
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відносною похибкою.
(3.7)

Для розрахунку похибки, за істинне значення візьмемо створений нами на
початку дослідження сигнал ЕКГ плода.
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Всі виникаючі при вимірах похибки зазвичай поділяють на три типи —
систематичні, випадкові і промахи, або грубі помилки.

Систематичні похибки обумовлені обмеженою точністю виготовлення
приладів (приладові похибки), недоліками обраного методу вимірювань,
неточністю розрахункової формули, неправильною установкою приладу і т.д.
Таким чином, систематичні похибки викликаються чинниками, що діють
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однаковим чином при багаторазовому повторенні одних і тих же вимірювань.
Величина цієї похибки систематично повторюється або змінюється за певним
законом. Деякі систематичні помилки можуть бути виключені (на практиці

ін

цього завжди легко домогтися) шляхом зміни методу вимірювань, введення

.З

поправок до показань приладів, обліку постійного впливу зовнішніх факторів.
Хоча систематична (приладова) похибка при повторних вимірах дає відхилення

.Л

вимірюваної величини від істинного значення в одну сторону, ми ніколи не
знаємо в яку саме. Тому приладова похибка записується з подвійним знаком

Я

Випадкові похибки викликаються великим числом випадкових причин (зміною
температури, тиску, струсу будівлі тощо), дії яких на кожний вимір різному і не
може бути заздалегідь враховано.
Випадкові похибки відбуваються також через недосконалість органів
чуття експериментатора. До випадкових погрішностей відносяться і похибки
обумовлені властивостями вимірюваного об'єкта. Виключити випадкові
похибки окремих вимірювань неможливо, але можна зменшити вплив цих

похибок

на

остаточний

результат

шляхом

проведення
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багаторазових

вимірювань. Якщо випадкова похибка виявиться значно менше приладової
(систематичної), то немає сенсу далі зменшувати величину випадкової похибки
за рахунок збільшення числа вимірювань. Якщо ж випадкова похибка більше
приладовій, то число вимірювань слід збільшити, щоб зменшити значення

20
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випадкової похибки і зробити її менше або одного порядку з похибкою
приладу.

Промахи, або грубі помилки, — це неправильні відліки по приладу,
неправильна запис відліку і т.п. Як правило, промахи, обумовлені вказаними
причинами добре помітні, так як відповідні їм відліки різко відрізняються від
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інших відліків. Промахи повинні бути усунені шляхом контрольних вимірів.
Таким чином, ширину інтервалу в якому лежать істинні значення вимірюваних
величин, будуть визначати тільки випадкові і систематичні похибки.
Для нашого дослідження розраховано абсолютну похибку. Оскільки наш
сигнал представляє собою одновимірний масив із 240000 елементів, для
чисельного

порівняння

буде

обрано

максимальне

значення

ге
р

абсолютної похибки.

похибок,

Варто звернути увагу, на те що ми маємо справу із випадковими
процесами, отже при кожному запуску нашого лістингу наша похибка буде

ін

мати інше значення, тому для аналізу максимального значення абсолютної

.З

похибки, ми візьмемо 20 результатів роботи лістингу, після чого розрахуємо
середнє значення максимальної похибки.

.Л

Лістинг розрахунку похибки:
%% розрахунок похибок

Я

%похибка срс
dx=abs(fhb-bss);% розрахунок абсолютної похибки для кожного

елементу масиву
dxx=max(dx);% пошук максимальної абсолютної похибки
% похибка адаптивна фільтрація
dx2=abs(fhb-f)%;

розрахунок

абсолютної

похибки

для

кожного

елементу масиву
dxx2=max(dx2)ж);% пошук максимальної абсолютної похибки
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Отримані результати розрахунку наведено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1 — Максимальні значення абсолютної похибки
Метод фільтрації

Адаптивна, мВ

1

0,02

0,0369

2

0,0124

0.0376

3

0,0195

4

0,0199

5

0,0199

6

0,0204

,К
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РА

20
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СРС, мВ

Номер експерименту

7

0,0307
0,0374
0,035

0,0316

0,0195

0,0304

0,0199

0,0308

0,0197

0,0365

0,021

0,0374

0,0201

0,0341

0,0196

0,037

0,0198

0,0294

0,0185

0,0282

15

0,0196

0,0374

16

0,0192

0,0367

17

0,0193

0,0326

18

0,0197

0,0283

19

0,0196

0,0351

20

0,0205

0,0355

Середнє значення

0,0194

0,0339

8
9
10

12
13

Я

.Л

.З

ін

14

ге
р

11

За нашими результатами можемо стверджувати, що метод СРС дає
більшу точність при виділенні сигналу ЕКГ плода. Але оскільки наш корисний
сигнал, а саме ЕКГ плода, має найбільшу амплітуду 0,02 мВ, виникає логічне
питання, чому наше значення абсолютної похибки сягає максимального
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значення амплітуди корисного сигналу. Це пояснюється випадковими викидами
та тим, що ми брали максимальне можливе значення похибки. Основна маса
абсолютної похибки знаходиться в інтервалі від 0–0,002 мВ.
Для наочної оцінки подивимося на рис.3.17 та рис. 3.18, на яких наведено
гістограми абсолютної похибки для методу СРС та адаптивної фільтрації

20
15

відповідно.
Для побудови гістограм використано вбудовану функцію програмного
середовища MATLAB — histfit(x,n), де: x — масив даних, для якого будується
гістограма; n — кількість інтервалів розбиття.

Гістограми на рис. 3.17 та рис. 3.18 підтверджують, наші розрахунки

,К
іВ
РА

похибки, оскільки видно, що рівень похибок у адаптивного методу значно
більший, ніж у методу СРС, і приблизно в 2 рази більший, якщо оцінювати по
максимальному значенню.

Отже доцільно використовувати метод СРС для виділення сигналу ЕКГ

Я

.Л

.З

ін
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плода.

Рисунок 3.17 — Гістограма абсолютної похибки для методу СРС

,К
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РА
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Рисунок 3.18 — Гістограма абсолютної похибки для адаптивного методу

ге
р

Висновки до третього розділу

В процесі дослідження було створено моделі сигналів, приближених до
реальних (абдомінальний сигнал, грудний сигнал). На створених сигналах,

ін

проведено дослідження, та за допомогою запропонованого алгоритму виділено

.З

сигнал ЕКГ плода.

При аналізі отриманих результатів, видно що при використанні методу

.Л

СРС, в нас все одно залишаються низькоамплітудні шуми, але при порівнянні
отриманих результатів, із результатами попередньої роботи (адаптивна
фільтрація), ми побачили, що метод СРС дає меншу похибку, якщо

Я

порівнювати отримані результати із ідеальним сигналом ЕКГ плода.
Отже доцільно використовувати метод СРС для виділення сигналу ЕКГ

плода, але сама фільтрація потребує доопрацювання.
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
В процесі виконання даної науко–дослідницької роботи існує ряд
небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я людини факторів виробництва.
В даному розділі визначені основні потенційні шкідливі і небезпечні
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виробничі фактори пов’язані з використанням засобів обчислювальної техніки і
електронного устаткування при проведенні науково–дослідної роботи, а також
запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці
та виробничої санітарії і визначені основні заходи з безпеки в надзвичайних
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РА

ситуаціях (НС).

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих
виробничих чинників при виконані науково–дослідної роботи.
В даній дипломній роботі досліджено метод виділення сигналу ЕКГ плода,
із абдомінального сигналу, що реєструється на поверхні тіла матері. Оскільки
складають дослідження

із

використанням

електронно–

ге
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основу роботи

обчислювальних машин (ЕОМ), існує небезпека ураження електричним
струмом. Під час експериментальних досліджень можливий негативний вплив

ін

електромагнітного випромінювання. Має місце також пожежна небезпека з

.З

причин електричного характеру.
Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових

досліджень:

.Л

 небезпека ураження електричним струмом;

 недостатня освітленість робочих місць;

Я

 наявність електромагнітного випромінювання;
 незадовільні мікрокліматичні умови;
 підвищений рівень шуму;
 наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони;
 значні психофізіологічні навантаження.
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4.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці
та виробничої санітарії.
4.2.1 Електробезпека
Нещасні випадки трапляються при недотриманні правил електробезпеки
дотримуватись правил електробезпеки.
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при роботі з обладнанням або електромонтажних роботах. Тому важливо
Згідно ОНТП24–86 та Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
науково–дослідницька лабораторія відноситься до приміщень без підвищеного
ризику. Електроустаткування живиться від мережі напругою до 1000 В.
Пристрої, що використовується, належать до класів 0І (вимірювальна техніка), І
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(системні блоки персонального комп’ютера) та II (монітор ЕОМ, принтер) за
електрозахистом (ГОСТ 12.2.007.0–75).

У процесі експлуатації електронно–обчислювального обладнання людина
може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під
напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до
визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із

ге
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допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку
допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від

ін

схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини
напруги живлення, схеми включення.

.З

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався

персональний комп'ютер та блок відеодисплейного терміналу ЕОМ (І і II клас з

.Л

електрозахисту), що живиться від 5–ти провідної електромережі із зануленням
напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів

Я

захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі
значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини.
Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для
нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при
проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука –
ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл.4.1 та 4.2).
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Таблиця 4.1 — граничнодопустимі значення напруги доторкання та сили
струму IL, що проходить через тіло людини при нормальному режимі
електроустановки
U T , В(не більше)
I L , мА (не більше)
Вид струму
2

0,3

Змінний, 400 Гц

3

0,4

Постійний

8

1,0

20
15

Змінний, 50 Гц

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що
проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за
пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина,
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доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно
звільнитися від дії електричного струму.

Таблиця 4.2 — гранично допустимі значення напруги доторкання та IL, що
проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки
Тривалість дії струму t, с
Вид струму
Нормоване значення
0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0
100

70

50

36

I L , мА (не більше)

500

250

100

70

50

6

U T , В (не більше)

500

400

250

230

200

40

I L , мА (не більше)

500

400

250

230

200

15
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250

.З

Постійний

500

ін

Змінний, 50 Гц

U T , В (не більше)

Основними

причинами

ураження

людей

електричним

струмом

є

.Л

доторкання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних елементів

Я

обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції.
Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно

ПУЕ–87, ПУЕ–2006, ГОСТ 12.1.009–76) є: надійна ізоляція, захисне
заземлення, занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У
системі

трифазних

мереж

із

глухо

заземленою

нейтраллю,

яка

використовується у науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами
захисту є: надійна ізоляція струмоведучих частин електроустаткування
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відповідно до ГОСТ 12.1.009–76 і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання
елементів, що перебувають під напругою, із глухо-заземленою нейтраллю).
Крім того, для заземлення переносних частин обладнання застосовують
спеціальне з'єднання.
Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу
формулою (4.1)
𝐼𝐾𝑍 =

𝑈𝐹
, А
𝑅0 + 𝑅𝐹 + 𝑍𝑇𝑅

20
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при короткому замиканні. Струм короткого замкнення можна обчислити за

(4.1)

де: UF = 220 В — напруга фазного проводу; R0 = 3 Ом — опір нульового
трансформатора.
𝐼𝐾𝑍 =
Струм
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проводу; RF = 7 Ом — опір фазного проводу; ZTR = 0,1 Ом — еквівалентний опір
220
= 21,78 (А)
1.8 + 2.3 + 0,1

спрацьовування

автоматів

захисту

з

електромагнітним

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при
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струмі короткого замикання до 100 А.
𝐼𝐶 <

21,78
< 15,56 (А)
1,4

ін

Струм спрацьовування автомату повинен бути менше 15,6 А. Цим умовам
відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом спрацювання

.З

10 А та часом спрацювання близько 0,1 с.
Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при

Я

.Л

короткому замиканні (IKZ):
𝑈𝑇 = 𝐼𝐾𝑍 ∙ 𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65,34 (𝐵)

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 4.1) максимально допустима

напруга дотику при часі спрацьовування автомату струмового захисту < 0,1 с
дорівнює 500 В.
4.2.2 Мікроклімат робочої зони
Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042–99. «Державні
санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях»,
приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою
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кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму
повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05–91 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование». Для захисту від перегрівання в теплий
період року та радіаційного охолодження — в зимовий, приміщення обладнане
жалюзі і екранами.
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На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного
напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що охоплює види
діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год.

Відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Державні санітарні норми параметрів
мікроклімату

у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ.
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Общие санітарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна
вологість (W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с).

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що
розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.4.3.
Таблиця 4.3 — Параметри мікроклімату.

року

Оптимальні

ге
р

Період

ін

t,С

23–25

.З

Теплий

22–24

W,%

V,м/с

t,С

W,%

V,м/с

40–60

0,1

22–28

55

0,2–0,1

40–60

0,1

21–25

75

≤ 0,1

.Л

Холодний

Допустимі

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведеним

Я

вище нормам ДСН 3.3.6.042–99.
4.2.3 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплейних

терміналів персональних електронно–обчислювальних машин.
Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення

відповідно до ДБН В 2.5–28–2006. Природне світло повинно проникати через
бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і
забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. Розрахунки
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коефіцієнта природної освітленості проводяться відповідно до ДБН В.2.5–28–
2006. Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені природним і штучним
освітленням відповідно до ДБН В.2.5–28–2006. Природне освітлення має
здійснюватись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи
північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та
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жалюзями, завісками, зовнішніми козирками.
Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне водяне
опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне освітлення
забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ–40, розміщених
у ряд.
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Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають параметрам
освітлення приміщення, де проводяться дослідження.
4.2.4 Виробничий шум

Для умов, що розглядаються в проекті і характеру роботи, який можна
класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії
для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 3.3.6.037–

ге
р

99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ГОСТ
12.1.003–83. «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Допустимі рівні
звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот представлені у табл. 4.4.

.З

ін

Таблиця 4.4 — Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного
(непостійного) широкосмугового (тонального) шуму
Характер

Я

.Л

робіт

Інженер технічної
лаболаторії

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в
стандартизованих октавних смугах частот із
середньогеометричними значеннями (Гц)

Допустимий
рівень звуку
(ДБА)

31,5

63

125

250 500 1000 2000 4000 8000

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в роботі
є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального комп’ютера
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(вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти) і система
кондиціювання повітря.
Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових
характеристик цих джерел:
 рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами персонального
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комп’ютера дорівнює 35 дБ;
 рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах
дорівнює 25/30 дБ.

Оскільки визначений рівень звуку потенційних джерел шуму значно нижче
допустимих норм, умови робочого приміщення повністю відповідають
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існуючим санітарним вимогам.

4.2.5 Основні заходи щодо забезпечення комфортних та безпечних умов
на робочих місцях користувачів персональних електронно–обчислювальних
машин.

Вимоги до робочого місця робіт з використанням ЕОМ регламентує
нормативний документ ДСанПіН 3.3.2.007–98.

ге
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Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і
забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного

ін

обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів.
В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне крісло,

.З

регульоване за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки. Регулювання за
кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і надійно фіксується. Для
статичного

.Л

зниження

напруження

м'язів

використовуються

стаціонарні

підлокітники, що регулюються за висотою над сидінням. Поверхня сидіння і

Я

спинки крісла напівм'яка з нековзним покриттям.
Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користувача з

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. Розташування
дисплея забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині
під кутом +300 до нормальної лінії погляду працюючого. Клавіатура
розташована на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю. У конструкції
клавіатури передбачений опорний пристрій, який дає змогу змінювати кут
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нахилу поверхні клавіатури у межах 5-15 . Таке положення клавіатури зручне
0

для праці обома руками.
Приміщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освітлення.
Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. Штучне
освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального рівномірного
Як

джерело

штучного

освітлення

мають

застосовуватись
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освітлення.

люмінесцентні лампи ЛБ.

Працівники з ЕОМ підлягають обов'язковим попереднім медичним оглядам
під час влаштування на роботу і періодичним — один раз на два роки комісією
у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медогляди мають на меті
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перевірку стану здоров'я працівника і виявлення відсутності у нього медичних
протипоказань, які перешкоджають виконанню роботи з персональним
комп’ютером.

При організації праці, що пов'язана з використанням ЕОМ, для збереження
здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки
працездатності слід передбачити регламентовані перерви для відпочинку.
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Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007–98 характер трудової діяльності відповідає
роботі оператора електронно-обчислювальних машин — роботі, яка пов'язана з
обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, або тієї, що

ін

надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з

.З

виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору,
невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня

.Л

та виконується у вільному темпі.
Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить

Я

15 хв через кожні дві години роботи.
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях
Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.00–

4.33–99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних
рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу
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у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з
пожежної безпеки.
4.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації
У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен:
- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та пожежної
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охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце
виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону
підприємства;
- організувати оповіщення людей про НС;
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- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей;
- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних
засобів.

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виникнення
пожежі, повинні:

- перевірити, чи викликані підрозділи МНС;

ге
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- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх
рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не

ін

беруть участь у ліквідації НС;

.З

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть

.Л

участь у ліквідації НС ;

- організувати зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної охорони,

Я

надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС.
Після прибуття на НС підрозділів МНС та пожежної охорони

повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де
виникла НС.
4.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення
персоналу при надзвичайних ситуаціях.
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Для підвищення безпеки в НС пропонується встановлення системи
оповіщення (СО) виробничого персоналу.
Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад
при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003–2009.
Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним
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з наступних способів або їх комбінацією:
- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі
приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації,
напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;
спеціально

розроблених

текстів,
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- трансляцією

спрямованих

на

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;
- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків
напрямку евакуації;

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;
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Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який
формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння.
Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера
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пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що

.З

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будьякої іншої НС.
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Згідно з вимогами ДБН В.1.1–7–2002 необхідно забезпечити можливість

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон

Я

для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних
умов евакуації виробничого персоналу.
Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою

світлових та/або звукових оповіщувачів — обладнуються всі виробничі
приміщення.
СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не
пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.
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Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного
поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його
наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14,
1.6.15 ДБН В.2.5-13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна
автоматика будинків і споруд".
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Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та
потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях
постійного або тимчасового перебування виробничого персоналу.

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють
у режимі спалахування, у таких випадках:
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– у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;
– у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що
автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок
оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення
робочого освітлення.
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Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до
ДБН В.2.5–28–2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і
штучне освітлення". СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом
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часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

.З

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.

.Л

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з

ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного — від мережі змінного

Я

струму, резервного — від акумуляторних батарей тощо. Перехід з основного

джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі
відновлення централізованого електропостачання повинен бути автоматичним.
Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі

має бути не менш 24 годин. Тривалість роботи СО від резервного джерела
енергії у режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.
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Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54–3:2003
"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".
Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути
червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та
розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.
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4.3.3 Пожежна безпека
У науково–дослідній лабораторії знаходиться значна кількість твердих
горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір,
що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.07.005–86 «Визначення
категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки»,
лабораторія

відноситься

до

пожежонебезпечних

,К
іВ
РА

науково-дослідницька

приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали,
речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з
одним здатні тільки горіти).

Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до ДНАОП 0.00–1.32–
01) науково-дослідницька лабораторія відноситься до зон класу П–ІІа —
зважений стан.

ге
р

пожежонебезпеки, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у
Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання,
електропроводки,

ін

перевантаження

несправність

апаратури,

паління

в

.З

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежнопрофілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах,

.Л

використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а також
проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки.

Я

Відповідно до ГОСТ 12.4.009–75, ДСТУ 3675–98 та ISO 394–77 «Первинні

засоби

пожежогасіння»

у

науково-дослідницькій

лабораторії

(клас

пожежонебезпеки «Е») знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу
«ОУ–5» і порошковий «ОП–2». «ОУ–5» розташований на висоті 1,5 м від
підлоги поруч із вихідними дверима.
У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і
рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП–2».
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В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими
знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також,
якщо потрібно, міської пожежної охорони.
У науково–дослідній лабораторії є план евакуації у випадку виникнення
пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів і

20
15

ширина евакуаційних проходів відповідає вимогам СНиП 2.04.09–85. Час
евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02–85 та ДБН В.1.1–07–2002.

У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001–2004 «Правил
пожежної безпеки України».

Таким чином, у науково–дослідницькій лабораторії забезпечуються

,К
іВ
РА

технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки.
Висновки до четвертого розділу

Визначено основні потенційно небезпечні i шкідливі виробничі чинників
при виконані науково–дослідної роботи.

Запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і

ге
р

гігієни праці та виробничої санітарії. Викладено основні заходи для безпечної
роботи з персонального комп’ютером під час виконання науково–дослідної
роботи. Перевірено на відповідність нормам вимог до електробезпеки,

ін

мікроклімату, освітлення та ін. Викладені обов’язки та дії персоналу у разі

.З

виникнення НС.

В результаті, можемо зробити висновок, що у науково–дослідницькій

.Л

лабораторії забезпечуються технічні та організаційні рішення для комфортної

Я

та безпечної роботи користувача ЕОМ.
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ВИСНОВКИ
1. В результаті аналізу літературних джерел та науково–технічних джерел
встановлено, що розробка приладу фетального добового моніторингу має
значну актуальність.
2. Доцільно скористатися методом аналізу незалежних компонент, що

20
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пояснюється тим, що метод аналізу головних компонент, як правило
використовується для вторинної фільтрації для сигналу, який отримується після
використання методу аналізу незалежних компонент.

3. Запропонований метод виділення сигналу ЕКГ плода, забезпечує більш

,К
іВ
РА

якісну фільтрацію в порівняні із методом, що використовувався у бакалаврській
роботі автора дисертації, який базується на попередній фільтрації грудного
сигналу. Після фільтрації грудного сигналу, отриманий сигнал віднімається від
абдомінального сигналу, після чого отримана різниця, підлягає фільтрації.
4. В досліджені даного виду доцільно використовувати змодельовані
сигнали: абдомінальний, який складається із сигналу ЕКГ плода, матері та

ге
р

шумів, та грудний — сигнал ЕКГ матері та шуми.

5. В результаті фільтрації грудного сигналу, що проводилася за
допомогою фільтра Чебишова І-го роду, із параметрами: Rp=0.5 дБ; n=4;

ін

ω0=75 Гц, дані параметри було обрано відповідно до [46], отримано

.З

відфільтрований сигнал ЕКГ матері. Для отримання відфільтрованого сигналу
ЕКГ плода, від абдомінального сигналу віднято відфільтрований грудний

.Л

сигнал, після чого, за допомогою доповненням до програмного середовища
MATLAB, отримана різниця підлягає виділенню за допомогою СРС.
6. Тестування отриманого нами результату із результатом в [33]. При

Я

аналізі результатів визначено, що амплітуда сигналу в точці R, приблизно
однакова і становить ≈ 0,02 мВ (≈ 20 мкВ), а тривалість кардіоциклу складає
приблизно 0,4 с. Отже з даного аналізу, можна стверджувати, що наші отримані
дані вірні, що відповідає очікуваному результату
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7. Визначено середнє значення абсолютної похибки, яка для СРС складає
0,0194 мВ, адаптивна — 0,0339 мВ. Переважна більшість значень абсолютної
похибки знаходиться в інтервалі від 0–0,002 мВ.
Метод СРС дає більшу точність, а отже для подальшої розробки приладу

Я

.Л

.З

ін

ге
р

,К
іВ
РА
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для фетального добового моніторингу доцільно використовувати метод СРС.
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Завідувач кафедри
радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури НТУУ «КПІ»
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Науковий керівник, професор
кафедри радіоконструювання та
виробництва радіоапаратури НТУУ
«КПІ»
___________________ Є.А.Нелін
д.т.н., професор
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Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
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_________________ Є.А.Нелін
д.т.н., професор

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
28 жовтня 2014 р.
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на виконання магістерської дисертації

.З

з теми: «Фетальний добовий моніторинг електрокардіограми під час вагітності»

Я

.Л

«The daily fetal monitoring of electrocardiogram during pregnancy»

Київ — 2014
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1 Підстава для виконання роботи
Завдання на магістерську дисертацію
2 Термін виконання
Початок – 01.09. 2013 р.
Кінець – 30.06.2015 р.
Біологічні та медичні прилади і системи.
4 Об’єкт дослідження
Суміш сигналів ЕКГ плода, матері та завад.
5 Предмет дослідження.

20
15

3 Галузь використання

6 Мета роботи

,К
іВ
РА

Виділення сигналу ЕКГ плода для проведення діагностики.
Із суміші сигналів, зареєстрованих з поверхні тіла матері виділити сигнал
ЕКГ плоду, який є в сотні разів нижчий по амплітуді (≈20 мкВ) за сигнал ЕКГ
матері (≈2000 мкВ). При цьому враховуючи шуми, які з’являються внаслідок
скорочень органів матері та в наслідок того, що реєстрація проводиться не в

ге
р

амбулаторних умовах.

7 Приблизний зміст магістерської дисертації
Вступ

ін

1 Особливості моніторингу електрокардіограми плоду

.З

1.1 Можливості електрокардіограми для визначення захворювань та

відхилень показників роботи серця від норми

.Л

1.2 Апарати для вимірювання електрокардіограми плоду

1.3 Особливості сигналу серцебиття

Я

1.4 Методи реєстрації електрокардіограми плоду
Висновки до першого розділу
2 Реєстрація електрокардіограми плоду методом сліпого розділення

сигналів
2.1 Математичні основи
2.2 Специфіка застосування до біологічних сигналів
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2.3 Особливості реєстрації електрокардіограми плоду методом добового
моніторингу
Висновки до другого розділу
3 Реєстрація серцебиття методом фетального добового моніторингу
3.1 Імітація реального сигналу
3.3 Тестування програмного забезпечення
3.4 Результати
Висновки до третього розділу
Загальні висновки

20
15

3.2 Комп’ютерне моделювання процесу фільтрації сигналу
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8 Очікувані результати

В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науковотехнічних статей та електронних джерел, отримаємо висновок щодо методу
виділення сигналу ЕКГ плоду із суміші сигналів, зареєстрованих з поверхні
тіла матері. Визначимо технічні показники приладу (попередньо).
Програмне забезпечення яке реалізує математичну модель.

ге
р

Порівняння отриманих результатів із результатами отриманими в
бакалаврській роботі.

Створення нової методики діагностування стану плоду під час вагітності

ін

та зменшення похибки вимірювання.

.З

9 Вихідні дані для проведення роботи та обґрунтування теми

Дана робота є продовження бакаврської роботи та проводиться за

.Л

допомогою програмного середовища Matlab.
При виконанні НДР використовуються:

Я

 результати попередніх досліджень, що викладенні у бакалаврській
роботі
 матеріали монографій та статей за темою дисертації;
10 Технічні вимоги до магістерської дисертації.

Дослідна робота проводиться за допомогою програмного середовища
Matlab.
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Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому
науковому рівні та придатні для практичного використання у науково-технічній
галузі, у тому числі в сфері біомедичної техніки.
Наукові звіти, матеріали магістерської дисертації та інші текстові
документи подаються на електронному і паперовому носіях за встановленими

20
15

формами та відповідають сучасним нормам української наукової лексики і
оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки
і техніки".
11 Актуальність виконання дослідження

На сьогоднішній день близько 25% новонароджених мають вроджені вади

,К
іВ
РА

серця. Причиною їх виникнення може бути спадковість, негативні дії матері або
захворювання матері під час вагітності.

Діагностування серцевої активності плоду під час вагітності дозволяє
виявити захворювання ще до народження та прийняти необхідні міри для
лікування захворювання. Збільшення часу діагностування, та проведення
запису діагностичної інформації у звичному ритмі життя дозволить ретельніше

ге
р

відслідкувати вплив дій матері на стан майбутньої дитини.

12 Етапи магістерської дисертації і терміни їх використання

ін

Назва етапів
виконуваного завдання

Аналіз літературних
джерел за напрямком
досліджень
Теоретичні дослідження,
розробка математичної
моделі та комп’ютерне
моделювання
Експериментальні
дослідження
Представлення та захист
результатів НДР

.З

Шифр
етапів

.Л

01

Я

02

03
04

Термін виконання

початок

Чим закінчується
етап

кінець

1 вересня 30 червня
2013 р.
2014 р.

Звіт магістра,
1 публікація

1 вересня 31 січня
2014 р.
2015 р.

Звіт магістра,
2 публікації

2 лютого 30 квітня
2015 р.
2015 р.
1 травня 30 червня
2015 р.
2015 р.

Звіт магістра
Магістерська
дисертація
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Термін виконання НДР: 01.09.13-1.05.15.
13. Перелік технічної документації, яка подається в кінці роботи
За темою науково-дослідної роботи магістрант має підготувати не менш
2-х публікацій (тез доповідей на науково-технічних конференціях або статей у
фаховому журналі).
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14. Порядок розгляду та приймання магістерської дисертації
Визначають порядок приймання магістерської дисертації:
- Написання магістерської дисертації

- Узгодження та затвердження магістерської дисертації із науковим
керівником;
магістерської

дисертації

у

завідуючого

,К
іВ
РА

- Затвердження

кафедри

радіоконструювання та виробництва радіоапаратури;

- Представлення магістерської дисертації на попередній захист;
- Захист магістерської дисертації.

15. Спосіб реалізації результатів магістерської дисертації
Результати роботи можуть використовуватися у:

ге
р

- діагностиці стану плоду;

- виробництві біомедичної техніки;

.З

ін

- виступах на конференціях, семінарах, нарадах.

Виконавець

.Л

магістерської дисертації
студент гр. РІ-31м

Я

(науковий ступінь, вчене звання)

____________
(підпис)

Зінгер Я.Л.
(прізвище, ініціали)
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Додаток Б
Лістинг програми
clc; close; clear;%очистка вікон та екрану
Fs = 4e3;%частота дискретизації
NumSamp = Time * Fs;
%% ЕКГ Плоду
x2

=

0.02*ecg(1725);%

генеруємо

ЕКГ

0,02 мВ=20 мкВ

20
15

Time =60% час сигналу, що генерується

сигнал

із

амплітудою

y2 = sgolayfilt(kron(ones(1,ceil(NumSamp/1725)+1),x2),0,019);%
сигналу

ЕКГ

плода,

рекомендовано

проводити

,К
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згладжування

при

використанні функції ecg
n = 1:Time*Fs';
del

=

round(1725*rand(1));%

задаємо

випадкове

зміщення

(затримку) сигналу ЕКГ плода

fhb = y2(n + del)'; %генерація сигналу ЕКГ плода із деяким
зміщенням

t = 1/Fs:1/Fs:Time';%генерація масиву часу

ге
р

%побудова графіку сигналу ЕКГ плода
figure

plot(t,fhb,'r','LineWidth', 2);

ін

set(gca,'fontsize',18)

.З

axis([36.5 37.2 -0.02 0.02]);
grid;

xlabel('Час [с]','FontSize', 20);

.Л

ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
title('ЕКГ сигнал плода','FontSize', 20);

Я

x1

=

2*ecg(2700).';%

генеруємо

ЕКГ

сигнал

із

амплітудою

2 мВ=2000 мкВ
y1 = sgolayfilt(kron(ones(1,ceil(NumSamp/2700)+1),x1),0,19);%

згладжування

сигналу

ЕКГ

матері,

рекомендовано

проводити

при

використанні функції ecg
n = 1:Time*Fs';
del

=

round(2700*rand(1));

(затримку) сигналу ЕКГ матері

%

задаємо

випадкове

зміщення
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mhb = y1(n + del)';%генерація сигналу ЕКГ матері із деяким
зміщенням
t = 1/Fs:1/Fs:Time'; ;%генерація масиву часу
% побудова графіку сигналу ЕКГ матері
figure
plot(t,mhb,'LineWidth', 2);
axis([35 38 -2 2]);
grid;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напругаe [мВ]','FontSize', 20);

20
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set(gca,'fontsize',18)

title('ЕКГ сигнал матері','FontSize', 20);
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%% ЕКГ матери и плода побудова графіку
figure

plot(t,mhb,'r',t,fhb,'b','LineWidth',2);
set(gca,'fontsize',18)
axis([35 38 -2 2]);
grid;

xlabel('Час [с]','FontSize', 20);

ге
р

ylabel('Напругаe [мВ]','FontSize', 20);

title('ЕКГ сигнал матері','FontSize', 20);
h_legend=legend ('ЕКГ сигнал матері', 'ЕКГ сигнал плода');

ін

set(h_legend,'FontSize',18);
%об’єднання

сигналу

ЕКГ

матері

та

плода

та

накладання

.З

випадкових шумів

d=mhb+fhb+0.05*randn(size(mhb))+0.02*rand(size(mhb));

.Л

%побудова графіку сигналу, що реєструється з абдомінальних

відведень

Я

figure
plot(t,d,'r','LineWidth', 2);
axis([35 38 -2.5 2.5]);
set(gca,'fontsize',18)
grid;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
title('Виміряний сигнал','FontSize', 20);
%% Грудний сигнал
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x = mhb + 0.05*randn(size(mhb));% грудний сигнал
%

побудова

графіку

сигналу,

що

реєструється

з

грудних

відведень
figure
plot(t,x,'r','LineWidth', 2);
axis([35 38 -2.5 2.5]);
grid;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
title('Грудний сигнал','FontSize', 20);
fn = Fs/2;
L=length(x);
t = (0:L-1)/Fs;
Rp

,К
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%% Фільтрація ЕКГ матері

20
15

set(gca,'fontsize',18)

= 0.5; % пульсації в полосі пропускання, дБ

f0 = 75;% частота зрізу

n = 4; % порядок фильтра

%формування фільтра Чебишева І-го роду

ге
р

[b, a] = cheby1(n, Rp, f0/fn);
[h, w] = freqz(b, a, L);

y = filter(b, a, x); % фільтрація грудного сигналу

ін

% побудова графіку АЧХ фільтра
figure('units', 'normalized', 'position', [.3 .04 .35 .87])

.З

plot(fn*w/pi, 20*log10(abs(h)),'LineWidth', 2);
set(gca,'fontsize',18);

.Л

grid on;

xlabel('Частота, Гц','FontSize', 20);

Я

ylabel('K, дБ','FontSize', 20)
fnoise=d-y;% віднімання від абдомінального сигналу, сигналу

ЕКГ матері
% побудова графіку зачумленого сигналу ЕКГ плода
figure
plot(t,fnoise,'LineWidth', 2);
axis([35 38 -max(fnoise) max(fnoise)]);
set(gca,'fontsize',18)
grid;
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xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20);
title('Зашумлений сигнал ЕКГ плода','FontSize', 20);
%% Адаптивная
h = adaptfilt.lms(15, 0.001);
[y,e] = filter(h,fnoice,d);
figure
plot(t,f,'b','LineWidth', 2);
set(gca,'fontsize',18)
axis([35 38 -0.03 0.03]); grid on;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);

20
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filt_e = filter(Hd,e);

,К
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ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20');

title('Відфільтрований сигнал ЕКГ плода','FontSize', 20')
%% Завантаження відфільтрованого сигналу за допомогою СРС
file='data2.txt';

bss=importdata(file);
figure

plot(t,bss,'r','LineWidth', 2);

ге
р

set(gca,'fontsize',18)

axis([35 38 -0.02 0.02]); grid on;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);

ін

ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20');
%title('Відфільтрований сигнал ЕКГ плода','FontSize', 20')

.З

%%

figure

.Л

plot(t,bss,'--b',t,f,'-.k','LineWidth', 2.5);
hold all

Я

plot(t,fhb,'r','LineWidth', 2);
set(gca,'fontsize',18);
axis([35 38 -0.025 0.025]); grid on;
xlabel('Час [с]','FontSize', 20);
ylabel('Напруга [мВ]','FontSize', 20');
%title('Відфільтрований сигнал ЕКГ плода','FontSize', 20')
h_legend=legend

('BSS',

'Адаптивна

сигнал ЕКГ плода')
set(h_legend,'FontSize',18);

фільтрація','Ідеальний
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%% Похибка bss
dx=abs(fhb-bss);
dxx=max(dx)
D= sum(dx)/length(dx);
Mx=mean(bss);
Sx=std(bss);
figure
histfit(dx,10);
set(gca,'fontsize',18);
axis([-0.01 0.04 0 13e4]); grid on;
% Похибка adapt
dx2=abs(fhb-f);
dxx2=max(dx2)
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grid on;

D2= sum(dx2)/length(dx2);
Mx2=mean(f);
Sx2=std(f);
figure

ге
р

Ax2=skewness(f);
histfit(dx2,20);

set(gca,'fontsize',18);

ін

axis([-0.01 0.04 0 13e4]); grid on;

Я

.Л

.З

grid on;
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Ax=skewness(bss);

