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АНОТАЦІЯ 

Сосін Б.В. Методи та засоби діагностики функціонального стану во-

дія. – Рукопис.  
Спеціальність 163 – Біомедична інженерія, освітньо-професійна про-

грама – Біомедична інженерія. –  КрНУ. –  Кременчук, 2018 р. 
Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з біомедич-

ної інженерії. – Кременчуцький національний університет імені Михайла Осто-
градського, Кременчук, 2018 р. 

Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку використа-
них джерел, додатків і має загальний обсяг 138 сторінок. Основна частина ро-
боти викладена на 125 сторінках, містить 43 рисунки, 10 таблиць та список ви-
користаних джерел 172 на 16 сторінках. 

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми методів та засобів ді-
агностики функціонального стану водія. 

Ключові слова: водій, система виявлення сонливості, автоенкодер, біо-
сигнали, серце, машинне навчання, R-R інтервали, електрокардіограма, класи-
фікація, штучна нейронна мережа.. 

Об’єкт дослідження – процес контролю здоров’я водія та моніторинг йо-
го функціонального стану під час керування. 

Предметом досліджень є методи та засоби машинного аналізу для оцінки 
функціонального стану водія на основі даних електрокардіосигналу. 

Мета та задачі досліджень. Мета роботи полягає в аналізі методів та за-
собів діагностики, з подальшим визначенням пріоритетних напрямків, що до-
зволить підійти до контролю та діагностування стану водія в процесі експлуа-
тації транспортного засобу та передбачати заздалегідь критичний стан.  

Задачою є проведення методу. 
Методи дослідження. Вирішення поставлених у роботі задач було досяг-

нуте шляхом аналізу існуючих методів, засобів та підходів до побудови систе-
ми діагностики функціонального стану водія. Розглядом застосування матема-
тичного апарату для задач фільтрації сигналу від м’язового шуму, анотації ви-
хідного сигналу ЕКГ, виділення ознак з R-R інтервалів та проводиться обґрун-
тування зв’язку між роботою ЦНС та роботою серця. Також виконаний розгляд 
математичного опису автоекодерів та генеративних нейронних мереж, які були 
застосовані для спеціальної фільтрації сигналу ЕКГ з рук. Опису різних типів 
моделей для оцінки стану водія на основі двох типів даних з публічних датасе-
тів з готовою розміткою на класи (засипання, активний стан).  

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 
– створено метод спеціальної фільтрації м’язового шуму отримання елек-

трокардіосигналу з долонь рук водія підвищеної інформативності; 
– застосування підходів машинного навчання для оцінки стану водія. 
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Проведено 

аналіз методів та засобів діагностики функціонального стану водія. 2. Проаналі-
зовано алгоритми оцінки стану водія. 3. Розроблено можливу систему оцінки 
стану водія з використанням ЕКГ-сенсора. 4. Проведено опис результатів робо-
ти системи оцінки стану водія, з використанням автоенкодера для фільтрації 
м’язового шуму та методів машинного навчання при вилученні ознак ЕКГ.  



ABSTRACT 

Sosin B. Methods and means of diagnostics of the functional state of the 

driver. – Manuscript. 

Specialty 163 – Biomedical engineering, educational and professional pro-

gram - Biomedical engineering. - KrnU - Kremenchuk, 2018. 

Attestation work for obtaining an educational degree from a Master of Science 

in Biomedical Engineering. – Kremenchuk National University named after Mikhail 

Ostogradsky, Kremenchuk, 2018. 

The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of used 

sources, applications and has a total volume of 138 pages. The bulk of the work is 

outlined on 125 pages, containing 43 drawings, 10 tables and a list of used sources 

172 on 16 pages. 

The work is devoted to solving the actual problem of methods and means of di-

agnostics of the functional state of the driver. 

Key words: driver, drowsiness detection system, autocener, biosignals, heart, 

machine learning, R-R intervals, electrocardiogram, classification, neural network. 

The object of the study is the process of controlling the driver's health and 

monitoring his functional state during control. 

The subject of research is the methods and means of machine analysis for as-

sessing the functional state of the driver based on the data of the electrocardiogram. 

Purpose and tasks of research. The purpose of the work is to analyze the 

methods and means of diagnostics, with further identification of priority directions, 

which will allow to approach the control and diagnosis of the driver's condition dur-

ing the operation of the vehicle and anticipate a pre-critical condition. 

The task is to carry out a preliminary development of a system for assessing the 

driver's condition using ECG data in the first standard withdrawal received from the 

sensor on the steering wheel of the vehicle. 

Research methods. Solving the tasks set in the work was achieved by analyz-

ing existing methods, tools and approaches to constructing a diagnostic system for the 

functional state of the driver. Consideration of the application of a mathematical ap-

paratus for problems of signal filtering from muscular noise, annotation of the ECG 

output signal, the separation of signs from R-R intervals, and a substantiation of the 

relationship between CNS work and heart work. Description of various types of mod-

els for assessing the driver's state on the basis of two types of data from public da-

tasets with a complete markup for classes (fallback, active status). 

The scientific novelty of the work is as follows: 

– the method of special filtration of muscle noise for obtaining an electrocardi-

osignal from the hands of the driver of the increased informativeness was created; 

– application of machine learning approaches to assess the driver's state. 

The task was solved as follows: 1. The analysis of methods and means of di-

agnostics of the functional state of the driver was conducted. 2. The algorithms for 

assessing the driver's state are analyzed. 3. A possible system for assessing the driv-

er's state with the use of an ECG sensor has been developed. 4. A description of the 

results of the system of assessing the state of the driver with the use of an autoconfig-

urator for muscle noise filtering and machine learning techniques in the removal of 

ECG signs is carried out. 
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