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АНОТАЦІЯ

Білорибкін О.В. Система аналізу електрокардіографічного сигналу. –
Рукопис.
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-
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Атестаційна робота магістра на отримання кваліфікації науковий
співробітник за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Кременчук, 2019 р.
Робота складається із вступу, 4 розділів, висновку, переліку використаних
джерел, додатків і має загальний обсяг 71 сторінки. Основна частина роботи
викладена на 50 сторінках, містить 52 рисунків, 8 таблиць та список використаних
джерел 36 на 3 сторінках.
Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми з аналізу
електрокардіографічного сигналу для підвищення достовірності інформації.
Об’єкт дослідження – електричні явища що відбуваються при роботі серця.
Предметом досліджень є методи обробки та аналізу електричного
кардіосигналу.
Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає в удосконаленні
методів обробки ЕКГ з використанням методів спектрального та вейвлет аналізу,
що дозволить підвищити достовірність діагностичної інформації.
Методи дослідження. Теоретичну основу проведених досліджень
складають математичні методи обробки біологічних сигналів: безперервне та
дискретне вейвлет пертворення. Для експериментальних досліджень
використовувалися клінічні цифрові записи ЕКГ сигналів, обробка та розрахунки
здійснювались за допомогою програмного забезпечення Mathcad та Labview.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що:
1. Набув подальшого розвитку метод математичного аналізу ЕКГ сигналів
шляхом проведення апроксимації лише за одним перерізом масштабного
коефіцієнта, що відповідає за ширину базисних Гаусових імпульсів при вейвлет
аналізі. Це дозволяє суттєво скоротити кількість математичних операцій,
особливо при значних обсягах вибірки даних при автоматичному аналізі.
2. Запропоновано співвідношення для розрахунку раціонального значення
масштабного коефіцієнта для базисної функції Гауса, яка повинна відповідати
половині ширини R зубця. Використання раціонального значення масштабного
коефіцієнту дозволяє отримати максимальну величину корисного пікового
відношення R зубця та зменшити кількість складових ряду при апроксимації.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Проведено аналіз
існуючих методів і методик опису електрокардіосигналів та їх опрацювання.
2. Удосконалено алгоритм виділення ключових параметрів сигналу ЕКГ.
3. Запропонована методика обробки була реалізована у вигляді віртуального
приладу за допомогою програми Labview.
Ключові слова: функція Гауса, вейвлет аналіз, аналіз ЕКГ сигналу.
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The work consists of an introduction, 4 sections, conclusion, a list of sources
used, applications and has a total volume of 71 pages. The main part of the work is
spread over 50 pages, contains 52 figures, 8 tables and a list of used sources 36 on 3
pages.
The work is devoted to solving the urgent problem of analysis of
electrocardiographic signal to improve the accuracy of information.
The object of the study - electrical phenomena occurring in the heart.
The subject of research there are methods for processing and analysis of
electrical cardio.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to improve the
methods of ECG processing using spectral methods and wavelet analysis, which will
improve the accuracy of diagnostic information.
Research methods. The theoretical basis of the conducted researches is
mathematical methods of processing of biological signals: continuous and discrete
wavelet of transformation. Clinical digital records of ECG signals were used for
experimental studies, and processing and calculations were performed using Mathcad
and Labview software.
The scientific novelty of the work is that:
1. It is proposed to carry out ECG signal approximation with only one cross
section of the scale factor, which is responsible for the width of basic Gaussian pulses in
wavelet analysis. This makes it possible to significantly reduce the number of
mathematical operations, especially with large volumes of data sampling in automatic
analysis.
2. A relation is proposed for calculating the rational value of the scale factor for
the Gaussian basis function, which must correspond to half the width R of the tooth.
Using the rational value of the scale factor allows to obtain the maximum value of the
useful peak ratio R of the tooth and to reduce the number of components of a series
when approximated by Gaussian functions.
The task was solved as follows: 1. An analysis of existing methods and
techniques for describing the electrocardiogram of their processing. 2. The algorithm of
selection of key parameters of an ECG signal is developed. 3. The experimental part of
the ECG signal processing was performed.

Key words: Gaussian function, wavelet analysis, ECG signal analysis.


