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Серцево-судинні

захворювання

є

глобальною

проблемою

або

"глобальною епідемією" (дані за 2018 рік), захворюваннями, які викликають
передчасну смертність майже 17 мільйонів людей щороку. Всесвітньою
організацією охорони здоров'я (ВООЗ) визначено, що люди, які страждають від
серцево-судинних захворювань або чутливі до ризику виникнення таких
захворювань,

потребують

підвищеної

уваги,

для

раннього

виявлення

передвісників хвороби (кардіокатастроф) та надання своєчасної кваліфікованої
допомоги.

Це,

в

свою

чергу,

зумовлює

необхідність

розроблення

інструментальних засобів точної та швидкої реєстрації та автоматизованого
аналізу електрокардіографічних (ЕКГ) сигналів в режимі реального часу. В той
же час, все частіше для аналізу в реальному часі ЕКГ-сигналів, починають
застосовувати штучні нейронні мережі, які виконують завдання класифікації і є
основою для аналізу ЕКГ, для виявлення порушень серцевого ритму, ішемії
міокарда, стенокардії та інших хронічних змін. Розробники медичної апаратури
зацікавлені у нейронних структурах, які здатні реорганізовуватися у реальному
часі без попереднього навчання. З огляду на стрімке розширення сфери
застосування штучних нейронних мереж, дослідники звертають все більшу
увагу на процеси у біологічних нейронах та нейронних структурах, які свого
часу стали прототипами для цієї технології. Штучні моделі окремих нейронів,
що здатні відтворювати спайкову (або імпульсну) поведінку біологічних
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аналогів, як правило, називають спайковими нейронами, нейронні мережі –
спайковими нейронними мережами. Спайкові штучні нейронні мережі здатні
суттєво підвищити якість моніторингового контролю за станом пацієнта,
ефективність автоматизованої діагностики, завдяки здатності виконанувати
задачі класифікації та розпізнавання. Виявлення комплексу P-QRS-T в ЕКГсигналі забезпечує фундаментальну можливість для виявлення всіх головних
компонентів сигналу і подальшого автоматизованого аналізу та діагностування
захворювань. Однак певні специфічні характеристики ЕКГ ускладнюють
програмне виявлення форми ЕКГ: по-перше, це особливість морфології
сигналів ЕКГ, що змінюється від людини до людини; по-друге, ЕКГ-сигнал
досить часто має компоненти шуму різного походження. На сьогодні створення
такої обчислювальної системи із низьким рівнем енергоспоживання, високою
обчислюваною потужністю та здатністю точно виконувати детектування всіх
головних ознак P-QRS-T-комплексу без додаткового калібрування, або
індивідуального навчання для кожного пацієнта, залишається відкритим
питанням. Автор вважає, що одним з перспективних виходів з цього
технологічного глухого кута є нейроморфні апаратні модулі.
Дисертаційна робота присвячена розробці оригінального програмноапаратного комплексу для автоматизованого моніторингу ризиків виникнення
серцево-судинних захворювань методом реєстрації та аналізу ЕКГ-сигналів
людини. Для цього, проведено аналіз сучасних програмних та апаратних
рішень автоматизованого контролю фізіологічних параметрів стану здоров’я
людини за допомогою ЕКГ-сигналів.
За допомогою сучасної теоретичної бази знань із засобів машинного
навчання, запропоновано нову модель штучних нейронних моделей, яка
використовується для ефективного вирішення задачі розпізнавання типових
ознак ЕКГ-сигналів в режимі реального часу.
В дисертаційній роботі одержані такі нові наукові результати:
1. Вперше розроблено на основі спайкового шифратора вхідного сигналу,
рекурентних нейронів внутрішнього шару та вихідних нейронів імпульсну
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штучну нейронну мережу, яка представляє собою систему класифікації, що
сама навчається та автоматично адаптується до змін вхідного сигналу і
забезпечує тим самим оброблення в режимі реального часу клінічно-значущих
випадків ЕКГ-сигналу всередині мережі.
2. Вперше розроблено метод оброблення ЕКГ-сигналу в SNN-мережі,
який забезпечує збільшення щільності даних за рахунок безпосереднього
кодування спайків в ЕКГ-сигналі, набуття мережею відповідних стабільних
станів, які відповідають піковим моментам ЕКГ і зменшення помилки
розпізнавання, що досягнуто попереднім обробленням і фільтрацією даних на
вході нейронної мережі.
3. Удосконалено адаптовану модель
шляхом

надання

відтворювати

йому

патерни

електричної
електричної

імпульсного штучного нейрона
мультистабільності

активності

та

біологічних

здатності
об’єктів

з

одночасним розширенням пам’яті та збільшенням обчислювальної потужності,
що зумовило її використання в якості базового компонента нейроморфного
модуля.
4. Вперше висунуто гіпотезу, згідно якої нейронні структури із більшою
кількістю стабільних станів спроможні генерувати більш складні патерни
вихідної активності, що свідчить про можливість виконання в такій нейронній
мережі обчислювань підвищеної складності.
5. Удосконалено модель структури спайкового шифратора шляхом
точного кодування ЕКГ-сигналів, що створило необхідні і достатні передумови
для побудови імпульсної штучної мережі і на її основі апаратно-програмного
засобу для оброблення ЕКГ-сигналів.
Результати теоретичних та практичних досліджень, проведених в
дисертаційній роботі мають практичну спрямованість та пройшли апробацію та
впровадження

у

виробничий

процес

створення

пристрою

медичного

призначення, а також застосовуються в освітньому та навчальному процесі.
Розроблено оригінальну модель штучного нейрону із біологічним
ступенем подібності процесів та властивістю електричної мультистабільності.
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Розроблено програмне забезпечення для синтезу та моделювання
штучних нейронів із заздалегідь заданим числом станів стабільності, в роботі
розглянуто приклади успішного синтезування нейронів із двома, трьома та
чотирма стаціонарними станами стабільності. Показано, що нейронні структури
із більшою кількістю стабільних станів здатні генерувати більш складні
паттерни вихідної активності, а отже можуть виконувати більш складні
обчислювання в составі системи обчислювальних одиниць – в нейронній
мережі. Встановлені головні межі та умови застосування розробленої штучної
моделі.
Головними перевагами розробленої моделі штучної нейронної мережі є
велика обчислювальна потужність на ряду із реалізованою функцією пам’яті, а
також можливість легкої апаратної реалізації за допомогою стандартного
процесору із ПЛІС-архітектурою. Оригінальну модель штучного нейрона
використано в контексті обчислювальної імпульсної нейронної мережі.
Розроблено штучну імпульсну нейронну мережу, що складається з
основних одиниць: спайкового шифратора вхідного сигналу, рекурентних
нейронів внутрішнього шару та вихідних нейронів мережі. Представлена
нейронна мережа уявляє собою систему класифікації, що працює без вчителя та
здатна адаптуватися під зміни вхідного сигналу в реальному часі без додаткової
зміни чи втручання в систему. Спроектовано, змодельовано та реалізовано
універсальну схему спайкового шифратора для оптимального та точного
кодування

сигналів

електрокардіографічного

походження

для

обробки

нейронною мережею.
Виконано підбір сучасної елементної бази для реалізації схемотехнічного рішення апаратної частини комплексу. Розроблено універсальну
схему реєстрації ЕКГ-сигналу, або ЕКГ-фронтенд, що складається із аналогової
схеми фільтрації сигналу з електродів, диференціального (інструментального)
підсилювача та тракту фільтрації аналогового сигналу і адаптивної регуляції
підсилення. Розроблено оригінальне програмне забезпечення для керування
мікроконтролерним блоком та аналоговим ЕКГ-фронтендом. Розроблено
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оригінальне

вбудоване

програмне

забезпечення

процесору

із

ПЛІС-

архітектурою для апаратної реалізації штучної нейронної мережі, або
нейроморфний модуль (нейро-модуль).
Розроблено

повний

пакет

конструкторської

документації

для

виготовлення опитного зразку пристрою для автоматизованої реєстрації та
аналізу

ЕКГ-сигналів.

Спроектовано

та

виготовлено

опитний

зразок

електронного приладу. Розроблено програмне забезпечення для ПК мовою
програмування Python, для керування, зчитування та візуалізації даних з
пристрою.
Розроблено методику і проведено валідацію показників точності
розпізнавання QRS- і P-QRS-T-комплексів на реальних електрокардіограмах.
Проведено валідаційні випробування та тестування отриманого приладу, з
оцінки точності класифікації основних амплітудно-часових ознак ЕКГ-сигналу
на вибірці записів з відкритої бази даних (MIT-BIH), а також в лабораторних
умовах, на замірах з волонтерів за допомогою розробленого пристрою. В
результаті яких встановлено, що середня похибка класифікації R-піків – 1.00 %;
P-піків – 2.36 %; T-піків – 1.37 %, що є значно кращим показником ніж у
сучасних діючих аналогів. Досліджено споживання енергії електронного
пристрою. Випробування показали, що реалізоване рішення має у 1.25 менше
споживання енергії, ніж у діючих сучасних рішень на базі спеціалізованих
інтегральних схем (ASIC).
На базі інструментальних розробок та досліджень природи ЕКГ-сигналів
було успішно впроваджено у виробництво носимий монітор варіабельності
серцевого ритму (“SenceBand”), в якому здобувач виступав як виконавець. У
співавторстві опубліковано два патенти в патентному відомстві США (United
States Patent and Trademark Office). Результати дослідження впроваджено в
науково-дослідну роботу та навчальний процес споріднених вищих навчальних
закладів України.
Ключові слова: серцево-судинні захворювання, електрокардіограма,
варіабельність серцевого ритму, штучні нейронні мережі, нейроморфні
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комп’ютери, мікроконтролери, імпульсні нейронні мережі, моделі нейронів,
мультистабільні нейрони.
ANNOTATION
Chernetchenko D.V. The method and hardware-software implementation of
electrocardiac signals processing using artificial multistable neural networks. –
Manuscript copyright.
Dissertation for obtaining the scientific degree of technical sciences candidate
(PhD) in specialty 05.11.17 – “Biology and medical equipment and system” – Oles
Honchar Dnipro National University, MES of Ukraine, Dnipro. – Vinnytsia National
Technical University, MES of Ukraine, Vinnytsia, 2019.
Cardiovascular diseases (CVD) are global problem (“global epidemic”, 2018),
that causes premature deaths of approximately over 17 million people every year.
The World Health Organization (WHO) has identified that people who suffer from
CVD or are sensitive to such diseases need special attention for early detection of
precursors, provide early qualified assistance and mitigate cardio-vascular risks. This
problem motivates to the development of tools for accurate and fast recording and
automated analysis of electrocardiographic (ECG) signals in real-time. At the same
time, artificial neural networks are often using for the analysis of ECG-signals in
real-time, which perform the tasks of classification and are the basis for the detection
of cardiac arrhythmias, myocardial ischemia, angina and other chronical changes.
Medical device developers are interested in neural structures that are able to
reorganize ECG in real-time without pre-training and supervising. Researchers are
increasingly focusing on processes in biological neurons and neural structures that
have become prototypes for this technology. Artificial models of individual neurons
that can reproduce the spike (or impulse) behavior of their biological analogues are
usually called spiking neurons. Spiking artificial neural networks (SNN) are able to
significantly improve the quality of monitoring patient's control and the effectiveness
of automated medical diagnostics, due of providing good signal’s patterns
classification accuracy. The detection of the P-QRS-T complex in ECG-signal
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provides a fundamental opportunity to detect all major signal components and further
automated analysis. However, specific characteristics of the ECG strongly complicate
the detection process of the common components of the ECG-morphology. Firstly,
the features of ECG-signals morphology strongly varies from person to person.
Secondly, the ECG-signal often distorted because of the noises of different nature.
Today the question of creation of a low-power and high perfomance computing
portable system remains an open question. Author believes that the neuromorphic
hardware modules are one of the most promising solution for this technological issue.
The dissertation project is related to the development of the original software
and hardware complex for automated monitoring of the risks of CVD by the method
of registration and analysis of ECG-signals.
The analysis of modern software and hardware solutions of automated control
of physiological parameters of human’s health with aim of ECG-signals were
discovered. With the help of modern theoretical knowledge based on machine
learning methodology, a new model of artificial neural models was proposed, which
successfully used for effectively solution of the problem of recognizing of the typical
ECG-signal features in real-time.
The following new research results were obtained in the dissertation:
1. The SNN was created for the first time, which is a self-learning
classification system and automatically provide adaptation to the changes in the input
signal and thus provides real-time processing for significant clinical cases of ECGsignal. Neuron network was developed on the basis of an input signal encoder,
recurrent internal neurons layer and output readout neurons.
2. A new original method for ECG-signal processing in the SNN was
developed for the first time, which provides data density increasing by directly
encoding spikes within ECG-signal, and drive the network domains to the
stabilization at the stable states that correspond to the peaks moments of ECG-singal.
By the way, pre-processing and filtering data at the input of the neural network leads
to the significant reducing error of P-QRS-T pattern recognition.
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3. Adapted model of spiking neuron by providing it with electrical
multistability and ability to reproduce the patterns of electrical activity of biological
objects providing internal system memory and increase of processing power and used
as a basic component for the neuromorphic module.
4. A hypothesis has been suggested that neural structures with more stable
states are capable of generating more complex patterns of output activity, which leads
to the possibility to process more complex calculations in a neural network.
5. The model and structure of the ECG-signal encoder was improved by
precise temporal coding of ECG-signals, which created the necessary and sufficient
prerequisites for the construction of

SNN and basis for hardware and software

solution for ECG-signals processing.
The results of theoretical and practical research of the dissertation have a clear
practical orientation and have been tested and implemented in the development and
mass production of medical devices, as well as applied in the educational and
research process.
The original model of artificial neuron with biological complexity of processes
and the property of electric multistability was developed. The model described using
a formal mathematical apparatus, and has analytical solutions for the case of piecewise linearized function of neuronal activation. Software for the synthesis and
modeling of artificial neurons with a predetermined number of stability states was
developed. Examples of successful synthesis of neurons with two, three, and four
stationary stability states were considered. It is shown that the neuronal structures
with more number of stable states are capable to generate more complex patterns of
output electrical activity, and therefore can perform more complex calculations
within the system of computing units. The main limits and conditions of application
of the developed artificial model were established.
The main advantages of the developed model of the SNN: high computing
power, which is necessary for real-time signals processing, implemented memory
function, as well as the possibility of easy hardware implementation with a
microprocessor based on FPGA architecture.

10
The original model of an artificial neuron is used in the context of the
computational SNN. An SNN has been developed and consisting of the main units:
the spiking coder of the input signal, the recurrent neurons of the internal layer and
the output readout neurons of the network.
The universal schematic of the spiking encoder for optimal and accurate coding
of ECG-signals processing by a neural network was designed, successfully simulated
and implemented. The presented neural network represents a classification system
that works without a teacher and is able to adapt to the changes in the input signal in
real-time without any additional reorganization and supervising.
The universal scheme of registration of an ECG-signal is developed. Electrical
schematic consist of an input analog circuit for the electrodes signal filtering and
patient protection (ECG-frontend), a differential (instrumental) amplifier, input signal
automatical gain controlling, filtering tract and main microcontroller unit. A complete
package of technical documentation for the production of a device prototype of the
automated ECG-signals registration and analysis was developed. A sample of an
electronic device prototype was designed and manufactured. The original embedded
software for controlling the microcontroller and processor with FPGA architecture
for the hardware implementation of the artificial neural network (neuro-module) has
been developed. Artificial neural model was successfully optimized for effective
hardware platform based on FPGA architecture. Desktop software for PC platform
with aim of the Python programming language was developed for control, reading
and visualization raw-data from the device.
For testing the accuracy of classification of the basic amplitude-time
characteristics of the ECG-signal in real-time respective validation tests and testing
of the complex were carried out. Method and electronic device validated on ECGsignals samples from an open Physionet database (MIT-BIH), as well as in laboratory
conditions for volunteers. The accuracy of the system is investigated, the average
error of classification of R peaks is 1.0 %; P-peaks – 2.36 %; T-peaks – 1.37 %,
which are a significantly better than for current electronic analogues in production.
Energy consumption of the electronic device was discovered and shown that
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implemented solution has 1.25 less energy consumption than solutions based on
application-specific integral circuits elements (ASIC).
Commercial product was successfully implemented (also known as
SenceBand) is cardiac heart rate variability (HRV) monitor, which is based of
instrumental development and research of the dissertation work. Also, co-authored of
two patents at United States Patent and Trademark Office (USPTO). The research
results are implemented in the research work of related higher educational institutions
of Ukraine.
Key words: cardiovascular diseases, electrocardiogram, heart rate variability,
artificial neural networks, neuromorphic computers, microcontrollers, spiking neural
networks, neuron models, multistable neurons.
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ВСТУП
Обґрунтування

вибору

теми

дослідження.

Серцево-судинні

захворювання (ССЗ) є глобальною проблемою або "глобальною епідемією", що
за даними всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) [1], викликають
передчасну смерть 17 мільйонів людей щороку. Статистика American Heart
Association свідчить, що від ССЗ щодня помирають приблизно 2300
американців і в середньому кожні 38 секунд для однієї людини фіксується одна
кардіокатастрофа (інсульт, інфаркт, тощо)[2]. Серцево-судинні захворювання
створюють значне навантаження на економіку країни і потребують значних
коштів на їх діагностику і лікування.
Нижче наведено графік (рис. 1), який демонструє динаміку смертності на
100 тис. населення від ССЗ у чоловіків до 65 років у чотирьох колишніх
радянських країнах: Росії, Казахстані, Україні та Білорусі. Графік починається з
1980 року і продовжується до 2015 року [2].
ВООЗ визначено [1], що люди, які страждають на ССЗ або чутливі до
ризику виникнення таких захворювань (за наявності одного або декількох
факторів ризику, таких як підвищений кров'яний тиск, діабет, гіперліпідемія
тощо), потребують підвищеної уваги, раннього виявлення передвісників
хвороби та надання своєчасної кваліфікованої допомоги. Це, в свою чергу,
зумовлює необхідність розроблення інструментальних засобів реєстрації та
автоматизованого аналізу електрокардіографічних сигналів в режимі реального
часу для передбачення та завчасного попередження ризиків виникнення ССЗ та
кардіокатастроф [72]. Водночас, існуючі засоби для точного інструментального
аналізу і моніторингу залишаються або досить дорогими рішеннями з
недостатньою зручністю їх використання у повсякденному житті, або
потребують перенесення основних обчислювальних операцій на окрему
серверну частину. Це призводить до залежності таких систем від наявності та
якості Інтернет-зв’язку з “хмарою”, отже до їх неспроможності своєчасно
забезпечити миттєву реакцію лікаря на сигнал від пацієнта про проблеми зі
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здоров’ям

[74],

[77].

Наведена

аргументація

додатково

підтверджує

актуальність теми дисертаційного дослідження і необхідність розроблення
апаратно-програмного комплексу для реєстрації та автоматизованого аналізу
електрокардіографічних сигналів на базі штучних нейронних мереж [72].

Рисунок 1 – Статистика смертності від ССЗ з 1980 по 2015 роки у
країнах колишніх республік СРСР: Росії, Казахстані, Україні, Білорусі [2]
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалась

відповідно

до

договору

науково-дослідних

і

дослідно-

конструкторських робіт для ТОВ “Науково-виробниче підприємство “СМД”
(акт впровадження №11/09 від 11.09.2018), а також згідно з планом науководослідної роботи Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара
“Дослідження принципів обробки інформації та управління в біомедичних та
технічних системах” (№ держреєстрації 0116U003588), в яких здобувач брав
участь як виконавець.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в підвищенні
ефективності оброблення та точності детектування головних ознак P-QRS-T-

20
комплексу ЕКГ-сигналів шляхом розроблення методу та апаратно-програмного
засобу на основі штучних мультистабільних нейронних мереж.
Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:
1. Узагальнити та проаналізувати наявні методи та апаратно-програмні
засоби для оброблення ЕКГ-сигналів.
2. Розробити адаптовану модель імпульсного штучного нейрона і
визначити обмеження на її застосування у складі нейронної мережі.
3. Розробити референтний метод оброблення та детектування головних
ознак ЕКГ-сигналу (P-, Q-, R-, S-, T-зубці та відповідні інтервали).
4. Розробити структурну схему і на її основі – апаратно-програмний засіб
для оброблення ЕКГ-сигналів.
5. Запропонувати схемо-технічну реалізацію апаратного забезпечення
засобу.
6. Обґрунтувати вибір та адаптувати методику валідації показників
точності

розпізнавання

структурних

комплексів

ЕКГ-сигналу до

умов

дисертаційного дослідження.
7. Провести експериментальне дослідження та апробацію розробленого
апаратно-програмного засобу.
Об’єкт дослідження – процес оброблення ЕКГ-сигналу із застосуванням
штучних мультистабільних нейронних мереж.
Предмет дослідження – модель штучного нейрона, референтний метод
та апаратно-програмний засіб для оброблення ЕКГ-сигналу.
Методи дослідження. Для оброблення даних застосовували методи
дискретного оброблення інформації і математичної статистики; розроблення
структурної схеми та апаратно-програмного засобу виконано на базових
принципах системного підходу; для розроблення моделі нейронів та нейронних
мереж використовували методи математичного моделювання, штучного
інтелекту і програмні пакети NEURON та Matlab; програмне забезпечення
побудовано з використанням середовища проектування IAR Embedded
Workbench, мови програмування VHDL та пакету Xilinx ISE WebPack;
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проектування схемо-технічного рішення та розробку друкованої плати
апаратного засобу реалізовано за допомогою системи автоматизованого
проектування Altium Designer; використано бібліосемантичний метод для
вивчення вітчизняного та світового контенту.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому що:
1. Вперше розроблено на основі спайкового шифратора вхідного сигналу,
рекурентних нейронів внутрішнього шару та вихідних нейронів імпульсну
штучну нейронну мережу, яка представляє собою систему класифікації, що
сама навчається та автоматично адаптується до змін вхідного сигналу і
забезпечує тим самим оброблення в режимі реального часу клінічно-значущих
випадків ЕКГ-сигналу всередині мережі.
2. Вперше розроблено метод оброблення ЕКГ-сигналу в SNN-мережі,
який забезпечує зниження щільності даних за рахунок безпосереднього
кодування спайків в ЕКГ-сигналі, набуття мережею відповідних стабільних
станів, які відповідають піковим моментам ЕКГ і зменшення помилки
розпізнавання, що досягнуто попереднім обробленням і фільтрацією даних на
вході нейронної мережі.
3. Удосконалено адаптовану модель
шляхом

надання

відтворювати

йому

патерни

електричної
електричної

імпульсного штучного нейрона
мультистабільності

активності

та

біологічних

здатності
об’єктів

з

одночасним розширенням пам’яті та збільшенням обчислювальної потужності,
що зумовило її використання в якості базового компонента нейроморфного
модуля.
4. Вперше висунуто гіпотезу, згідно якої нейронні структури із більшою
кількістю стабільних станів спроможні генерувати більш складні патерни
вихідної активності, що свідчить про можливість виконання в такій нейронній
мережі обчислювань підвищеної складності.
5. Удосконалено модель структури спайкового шифратора шляхом
точного кодування електрокардіографічних сигналів, що створило необхідні і
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достатні передумови для побудови імпульсної штучної мережі і на її основі
апаратно-програмного засобу для оброблення ЕКГ-сигналів.
Практичне значення отриманих результатів.
1. Обґрунтовано вибір сучасної елементної бази для схемо-технічної
реалізації апаратного забезпечення засобу, що забезпечило розроблення ЕКГфронтенду (універсальної схеми реєстрації ЕКГ-сигналу), схеми аналогової
фільтрації та адаптивного регулювання підсилювання вхідного сигналу, що
надходить з ЕКГ-електродів та інструментального підсилювача, який керується
вбудованим в мікроконтролер програмним забезпеченням.
2. Запропоновано оригінальний засіб, інструментальні елементи та
дослідження якого лягли в основу двох патентів США і на його основі
розроблено і виготовлено дослідний зразок апаратно-програмного засобу з
комплектом конструкторської документації для подальшого дрібносерійного
виробництва.
3. Розроблено методику і проведено валідацію показників точності
розпізнавання QRS- і P-QRS-T-комплексів на реальних електрокардіограмах.
Проведено валідаційні випробування та тестування отриманого приладу, з
оцінки точності класифікації основних амплітудно-часових ознак ЕКГ-сигналу
на вибірці записів з відкритої бази даних (MIT-BIH), а також на волонтерах при
реальному використанні апаратного засобу. Проведено оцінювання показників
точності розпізнавання QRS- і P-QRS-T, в результаті було показано, що
похибка детектування не перевищує 1 % для R-зубця; 2.36 % для P-зубця і
1.37 % для T-зубця, що суттєво краще ніж у діючих аналогів.
4. Результати дисертаційної роботи впроваджено у виробничий процес на
підприємстві

ТОВ

“Науково-виробниче

підприємство

СМД”

−

акт

впровадження №11/09 від 11.09.2018 р.), що дозволило оптимізувати технічні
рішення в приладі для реєстрації та аналізу ЕКГ з зап’ястя людини, і
навчальний процес кафедри експериментальної фізики та фізики металів
Дніпровського

національного

університету

ім.

Олеся

Гончара

(акт

впровадження від 10.04.2019 р.), що сприяло поглибленню знань студентів в
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напрямку створення вбудованих систем та підвищило якість викладання
відповідних дисциплін.
Особистий внесок здобувача. Всі результати наукових і практичних
досліджень, що увійшли до дисертаційної роботи, отримані і розроблені
автором особисто. Особистий внесок здобувача в працях, написаних у
співавторстві, полягає в наступному: в [1] розглянуто розробку та дослідження
електричної

поведінки

штучної

нейронної

мережі,

що

базується

на

мультистабільних нейронних моделях; в [2] запропоновано новий цифровий
метод адаптивної модуляції та фільтрації сигналів в реальному часі за
допомогою апаратної структури програмованих логічних інтегральних схем
(ПЛІС) на прикладі Spartan 3E від Xilinx; в [3] запропоновано метод та
портативну апаратну реалізацію системи розпізнавання та обробки даних від
сенсорів (світлові сенсори) у реальному часі на базі методів цифрової
фільтрації та машинного навчання із використанням штучних нейронних
мереж; в [4] наведено методику підвищення ефективності оцінки фізіологічного
стану кардіо-васкулярної системи людини, за допомогою методу двохпроменевої фото-плетизмографії (ФПГ), запропоновано новий підхід до
детектування максимумів (піків) ФПГ сигналу людини в реальному часі,
реалізовано апаратний комплекс на базі біосенсору від Maxim Dallas та
мікроконтролерної платформи STM32; в [5] розроблено та протестовано
апаратну реалізацію мультистабільної нейронної мережі для вирішення задачі
розпізнавання та класифікації QRS-комплексів ЕКГ-сигналу; в [7] розроблено
апаратно-програмний

комплекс

автоматизованої

системи

реєстрації

біоелектричних потенціалів на базі USB-пристрою, з подальшою обробкою
цифрових сигналів на ЕОМ; в [8] проведено аналіз та запропоновано методику
розробки

математичної моделі мультистабільних нейронів як головних

структурних одиниць, що мають властивості пам’яті та здатні генерувати
складні імпульсні (спайкові) послідовності сигналів; в [9] запропоновано нову
методику оцінки біологічного віку людини за станом кардіо-васкулярної
системи із застосуванням методів аналізу варіабельності серцевого ритму
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(ВСР) та методів машинного навчання за допомогою штучних нейронних
мереж; в [10] проведено детальний аналіз мультистабільних штучних
нейронних мереж на математичній моделі, показано різні імпульсні режими
роботи та структурні передумови для виникнення складних паттернів
електричної активності у мережах; в [11] приведена апаратна реалізація
автономного та безпроводового комплексу для реєстрації фізіологічних
параметрів людини (електрокардіографічних та електроміографічних (ЕМГ)
потенціалів людини); у [12] розглянуто методику оцінки стану кардіоваскулярної системи людини та безманжетної оцінки артеріального тиску за
допомогою аналізу ЕКГ та ФПГ сигналів людини, розроблено програмноапаратний комплекс для автоматизованої оцінки артеріального тиску; в [13]
приведена реалізація методики та апаратно-програмний комплекс для оцінки
функціонального стану оператора, а саме параметрів стресу та відновлення
автономної нервової системи, за допомогою методів ВСР за ЕКГ-сигналом; в
[14] реалізовано програмно-апаратний комплекс для віддаленої реєстрації та
аналізу ЕКГ- сигналів (детектування P-QRS-T комплексів) за допомогою
безпроводової технології Bluetooth 4.0 та мікроконтролерної платформи
Arduino; в [15] реалізовано програмно-апаратний комплекс для віддаленої
реєстрації та аналізу амплітудно-частотних параметрів ЕМГ сигналів пацієнта
за допомогою безпроводової технології Bluetooth 4.0 та мікроконтролерної
платформи Arduino; в [16] розроблено програмно-апаратний комплекс для
дослідження впливів оточуючого середовища на біопотенціали; в [17]
запропоновано підхід для оцінювання процесів взаємодії особистості з
інформаційними системами і комплексами в умовах зовнішнього середовища
без безпосереднього спостерігання за об’єктами управління; в [18] розроблено
універсальний аналогово-цифровий портативний мікроконтролерний пристрій
для неінвазійної реєстрації біопотенціалів людини; в [19] наведено опис нової
методики реєстрації R-піків ЕКГ-сигналу за допомогою портативним носимим
мікропроцесорним пристроєм в реальному часі, та оцінки фізіологічного стану
за допомогою аналізу

ВСР; в [20] наведено опис нової методики оцінки
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артеріального

тиску

пацієнта

за

допомогою

портативного

носимого

мікропроцесорного пристрою в реальному часі.
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення роботи викладено
та обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: ІІІ
Всеукраїнській

НПК

“Перспективні

напрямки

сучасної

електроніки,

інформаційних і комп’ютерних систем (MEICS-2018)” (м. Дніпро, 2018 р.); XIII
МНПК “Nauka i Inowacija – 2017” (м. Пшемисль, Польща, 2017 р.); XIII МНПК
“Zprěvy Vědecké Ideje–2017” (м. Прага, Чехія, 2017 р.); XII Міжнародній
науковій і практичній конференції “Сutting-Еdge Science – 2016” (м. Шеффілд,
Велика Британія, 2016 р.); XII МНПК “Еfektivní nástroje moderních věd – 2016”
(м. Прага, Чехія, 2016 р.).
Публікації. Результати досліджень відображені в 20-и публікаціях: з них
5-ть статей у наукових фахових виданнях України з технічних наук ([1] – [3],
[5], [6]), 3-и статті в закордонних виданнях ([8] – [10]), 2-і статті в інших
виданнях

([4],

[7]),

всі

10-ь

статей

індексуються

в

міжнародних

наукометричних базах даних; 8-м матеріалів і тез доповідей конференцій ; 2-а
патенти ([19], [20]).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 230
сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 4 розділів, загальних
висновків, списку використаних джерел та 7 додатків. Обсяг основного тексту
дисертації складає 125 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 7
таблицями, 66 рисунками. Список використаних джерел містить 101
найменування.
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