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РЕФЕРАТ 

 Загальний обсяг магістерської дисертації складає 100 сторінок. Робота 

містить 50 рисунків, 15 таблиць. Список використаної літератури включає в 

себе 19 джерел, на які робляться посилання. 

 В роботі запропоновано систему завадостійкого вимірювання 

параметрів артеріального тиску людину. Завадостійкість досягається шляхом 

поєднання двох методів вимірювання тиску в одній системі: 

осцилометричного методу з опорним каналом, заснованого на реєстрації 

просторово-рознесених пульсових сигналів, та тахоосцилографічного методу, 

заснованого на реєстрацій осциляцій в компресійній манжеті. Приведені 

результати дослідження роботи системи, яка показала досить високу точність 

вимірювання артеріального тиску в порівнянні з аускультативним методом, 

який використовувався як еталон. 

 Ключові слова: артеріальний тиск, кореляційна функція, 

тахоосцилографічний метод, осцилометричний метод, 

фотоплетизмографія.  

 

РЕФЕРАТ 

 Общий объем магистерской диссертации составляет 100 страниц. 

Работа содержит 50 рисунков, 15 таблиц. Список использованной литературы 

включает в себя 19 источников, на которые делаются ссылки. 

 В работе предложена система помехоустойчивого измерения 

параметров артериального давления человека. Помехоустойчивость 

достигается путем объединения двух методов измерения давления в одной 

системе: осциллометрического метода з опорным каналом, основанного на 

регистрации пространственно-разнесенных пульсовых сигналов, и 

тахоосциллографического метода, основанного на регистрации осцилляций в 

компрессионной манжете. Приведены результаты исследования работы 

системы, которая показала достаточно высокую точность измерения 
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артериального давления в сравнении с аускультативным методом, который 

использовался как эталон. 

 Ключевые слова: артериальное давление, корреляционная функция, 

тахоосциллографический метод, осциллометрический метод, 

фотоплетизмография. 

 

SUMMARY 

The total amount of the master's thesis is 100 pages. Thesis contains 50 

pictures, 15 tables. References includes 19 sources, which are referred. 

The paper proposed a noise-immunity human blood pressure measurement 

system. Noise immunity achieved by combining the two methods of measuring 

pressure in one system: oscillometric method with reference channel, which based 

on the detection of spatially separated pulse signals and tachooscillographic 

method, which based on registration the oscillations in cuff. The result of system’s 

research shows sufficiently high accuracy of blood pressure measurement by the 

system compared with the ausculatory method, which was used as an etalon. 

Keywords: blood pressure, correlation function, tachooscillographic 

method, oscillometric method, photoplethysmography.  
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Перелік умовних позначень, символів і термінів 

, СКВ Середньоквадратичне відхилення 

 Часовий зсув, аргумент ВКФ 

tдіас Момент часу, в який тиск в компресійній манжеті 

дорівнює діастолічному АТ 

tсис Момент часу, в який тиск в компресійній манжеті 

дорівнює систолічному АТ 

Артефакт Завада, яка накладається на корисний біосигнал і має 

фізіологічну або біомеханічну природу 

АТ Артеріальний тиск крові 

ВКФ, В() Взаємна кореляційна функція  

Нормована взаємна кореляційна функція – коефіцієнт 

кореляції 

Декомпресія Процес повільного зменшення тиску повітря в 

компресійній манжеті з метою визначення моментів 

рівності цього тиску з систолітичним і діастолітичним 

АТ 

Дистальний  Розташований нижче за судинним  руслом 

Діастолічний тиск 

Рдіас 

Мінімальний тиск в кровоносній судині, що 

спостерігається протягом періоду серцевого 

скорочення 

Неінвазивний Такий, що не передбачає пошкодження живої тканини 

(проколювання, розтин тощо) 

Оклюзія Перетискування кровоносної судини за допомогою 

накладання на біологічний орган компресійної манжети 

з метою непрямого вимірювання АТ 

Проксимальний  Розташований вище за судинним руслом 

Систолітичний тиск 

Рсис 

Максимальний тиск в кровоносній судині, що 

спостерігається протягом періоду серцевого 

скорочення 

ССС Серцево-судинна система 

Т Період пульсу 

Фото- 

Плетизмографія 

(ФПГ) 

Реєстрація пульсацій кровонаповнення судини за 

допомогою оптичних давачів 

 

ЧСС Частота серцевих скорочень (частота пульсу) 
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ВСТУП 

Визначення та контроль артеріального тиску (АТ) сьогодні вважаються 

основними превентивними засобами, які попереджують ризик появи та 

розвитку серцево-судинних захворювань та допомагають уникнути 

фатальних наслідків цих захворювань, які є причиною передчасної смерті 

більше, ніж у 60% випадків [1]. Артеріальний тиск є одним із показників 

функціонального стану організму загалом та показників функціонування 

серцево-судинної системи зокрема.  

Різке падіння артеріального тиску небезпечне для життя. При низькому 

тиску порушується нормальний хід багатьох життєвоважливих процесів. Так 

при падінні систолічного тиску нижче 50 мм.рт.ст. відбувається затримка 

утворення сечі, і, як наслідок, розвивається уремія. 

Підвищення тиску на кожні 10 мм рт. ст. збільшує ризик розвитку 

серцево-судинних захворювань на 30%. У людей з підвищеним тиском в 7 

разів частіше розвивається порушення кровообігу мозку (інсульти), в 4 рази 

частіше – ішемічна хвороба серця, в 2 рази частіше – ураження судин нижніх 

кінцівок. Проблема порушення норм артеріального тиску є не новою, однак, з 

часом, вона не втрачає своєї актуальності, оскільки АТ – надзвичайно 

вагомий показник у діагностуванні патологічних станів та різних 

захворювань. 

Основною проблемою вимірювання АТ в системах автоматизованого 

вимірювання параметрів АТ є забезпечення завадостійкості та 

незалежності від рухових та інших артефактів. Підвищити достовірність 

визначення артеріального тиску можливо завдяки багаторазовим 

вимірюванням, проте такий підхід може бути обтяжливим для хворих. Часта і 

довготривала оклюзія кінцівок може стати основним фактором непокоєння і 

причиною стресу, а також може призводити до набрякання кінцівок та 

застою крові. Неоклюзійні (безманжетні) способи вимірювання є менш 



10 
 

обтяжливими, але це досягається ціною зниження точності і достовірності 

вимірювань. 

Також слід зазначити, що практично всі існуючі методи вимірювання 

АТ вимагають нерухомого стану органу, на якому проводиться вимірювання. 

Внаслідок рухових артефактів достовірні вимірювання тахоосцилографічним 

методом в автоматичному режимі взагалі стають неможливими. 

Перспективним напрямком вирішення цієї проблеми є реєстрація додаткових 

(опорних) біологічних сигналів та їх сукупна подальша цифрова обробка. 

Метою даної роботи є розробка автоматизованої мікропроцесорної 

системи завадостійкого вимірювання параметрів АТ за різними 

фізіологічними критеріями. 

Для досягнення мети було поставлено наступні задачі: 

- здійснити огляд сучасних методів вимірювання параметрів АТ, та 

огляд аналогів сучасних систем, що використовують ці методи для 

вимірювань артеріального тиску і подальшого аналізу функціонального стану 

організму людини. 

- розробити багатоканальну систему вимірювання артеріального 

тиску і програмне забезпечення для зв’язку ПК з цією системою і подальшої 

обробки отриманих даних. 

- провести дослідження роботи цієї системи на реальних пацієнтах 

- розглянути питання охорони праці стосовно виготовлення 

дослідного зразка багатоканального пристрою для вимірювання параметрів 

артеріального тиску. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

Розроблено систему для вимірювання параметрів артеріального тиску 

одночасно різними методами автоматизованого вимірювання, а саме: 

осцилометричним методом вимірювання параметрів АТ з опорним каналом, 

заснованим на визначенні систолічного і діастолічного тиску за 

завадостійкими критеріями, які отримуються шляхом використання 

багатопараметричного кореляційно-спектрального оброблення сукупності 
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просторово рознесених пульсових сигналів, зареєстрованих з різних кінцівок 

(далі: осцилометричний метод), та тахоосцилографічним (барометричний) 

методом, в основі якого полягає реєстрація коливань тиску в манжеті, які 

виникають під час декомпресії. 

Практична цінність отриманих результатів: 

Виконано аналіз існуючих рішень автоматизованого вимірювання 

параметрів АТ і розроблено систему завадостійкого вимірювання 

артеріального тиску. 

Здійснено порівняння осцилометричного і тахоосцилографічного 

методів вимірювання параметрів АТ в експерименті з одночасним 

синхронним вимірюванням обома вище вказаними методами і порівнянням 

результатів цих вимірюванням з еталоном (аускультативним вимірюванням) 

на реальних пацієнтах НДСЛ «Охматдит». 

Систему впроваджено в науково-дослідницьку діяльність НДСЛ 

«Охматдит» 

Апробація результатів. Основні положення і результати цієї роботи 

обговорювалися на Міжнародній науково-технічній конференції 

«Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» [2]. 

Основні результати роботи підготовлені та подані до редакцій 

журналів «Вісник НТУУ «КПІ». Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування», 

«Міжнародний науково-технічний журнал Вимірювальна та обчислювальна 

техніка в технологічних процесах» та у вигляді препринту на arXiv.org [3]. 

Структура роботи 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ 

ПАРАМЕТРІВ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 

 

На практиці використовується досить велика кількість методів 

вимірювання АТ та їх технічних реалізацій. Кожен з методів має свої 

переваги і недоліки. Проте деякі з цих методів можуть бути обтяжливим для 

пацієнта, або навіть завдавати ушкоджень шкіряним покривам. В цьому 

розділі зроблено огляд існуючих методів вимірювання АТ, їх порівняння і 

обґрунтовано вибір методу для розробки завадостійкого вимірювача 

артеріального тиску. 

1.1 Сучасні вимоги до вимірювання АТ 

Артеріальний тиск є одним з найголовніших показників гемодинаміки, 

що характеризує стан серцево-судинної системи і всього організму. Тому на 

сьогоднішній день значно підвищились вимоги до медичної діагностики в 

цілому та зокрема до вимірювання АТ. 

 Однією з найважливіших вимог є висока точність та достовірність 

результатів об’єктивних вимірювань. Разом з тим діагностичні дослідження 

повинні бути необтяжливими і нешкідливими для пацієнтів. 

Достовірність і точність вимірювання АТ залежить насамперед від 

завадостійкості методу, що використовується, до завад різної природи, 

нечутливості його до індивідуальних фізіологічних особливостей організму, 

а також від адекватності вибраної біофізичної моделі процесу вимірювань. 

Сучасна медицина ставить досить жорсткі вимоги щодо методів 

діагностики. 
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Методи вимірювання АТ повинні забезпечувати можливість 

проведення моніторингу під час фізичного навантаження або для слабких 

хворих,  пацієнтів у стані шоку, немовлят, вимірювання під час сну тощо. 

Крім того, в пристроях та системах вимірювання АТ небажано  

використовувати емпіричні критерії визначення параметрів АТ, що зменшує 

достовірність вимірювання. 

Моніторинг АТ застосовують для діагностики гіпертензії, для оцінки 

дії медикаментозних препаратів. Також моніторинг АТ проводиться для 

контролю стану хворих в палатах інтенсивної терапії, дослідження організму 

людини під час фізичного навантаження, сну, впливу дії на організм 

нікотину, алкоголю, кофеїну, солі тощо. Це ставить досить жорсткі вимоги 

до автоматичних вимірювачів АТ. 

По-перше, багатократне повторювання вимірювань не повинне бути 

обтяжливим для хворих. Часта і довготривала оклюзія кінцівок може стати 

основним фактором непокоєння і причиною стресу, а також може 

призводити до набрякання кінцівок та застою крові. Тому для моніторингу 

АТ краще використовувати оклюзію пальців, а не кінцівок або застосовувати 

неоклюзійні (безманжетні) способи вимірювання. Такі методи є менш 

обтяжливими, але це досягається ціною зниження точності і достовірності 

вимірювань. 

По-друге, моніторинг АТ не повинен обмежувати рухову активність 

пацієнта. В той же час практично всі існуючі методи вимірювання АТ 

вимагають нерухомого стану органу, на якому проводиться вимірювання. 

Інакше достовірні вимірювання стають неможливими внаслідок рухових 

артефактів. 

Навіть однократні вимірювання АТ повинні бути стійкими до завад, 

оскільки випадкові рухи та інші артефакти можуть мати місце під час 

вимірювання. Тому однією з найважливіших вимог є завадостійка обробка 

біологічних сигналів. 
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Таким чином, можна сформулювати основні вимоги до удосконалення 

і розробки нових методів і пристроїв для неінвазивного вимірювання АТ: 

1) Методи і апаратура для вимірювання АТ повинні забезпечувати 

довготривалий і необтяжливий моніторинг без зниження достовірності і 

точності результатів. 

2) Процедура вимірювання має бути простою в реалізації і не 

вимагати індивідуальної калібровки. 

3) Методи і пристрої для вимірювання АТ повинні забезпечувати 

завадостійкість до зовнішніх завад, в тому числі по відношенню до рухових і 

інших артефактів. 

Остання вимога є найважливішою, тому що підвищення достовірності 

вимірювання АТ в неідеальних умовах є однією з головних проблем, що 

стоїть перед розробниками сучасної медичної діагностичної апаратури. 

1.2 Огляд сучасних методів вимірювання АТ 

Класифікацію сучасних методів вимірювання АТ показано на рис.1.1. 

Методи вимірювання АТ поділяють на інвазивні (прямі) і неінвазивні 

(непрямі). 

Прямий метод, який полягає у тому, що безпосередньо у кровоносну 

судину вводять давачі-катетери, є безперечно найоб’єктивнішим і самим 

точним. Він дозволяє вимірювати АТ неперервно і майже нечутливий до 

будь-яких завад. 

Саме тому він застосовується в медичній практиці для неперервного 

контролю в особливо важливих випадках (наприклад, під час оперативного 

втручання). Крім того, прямий метод є еталонним для оцінки точності інших 

методів. 

Тільки даний метод дає правдиві результати у пацієнтів з низьким 

серцевим викидом, у тих що знаходяться в критичному стані, коли будь-який 

непрямий метод вимірювання артеріального тиску дає неправдиві результати 

з відхиленнями до 30-60 мм.рт.ст. Тому використання манжетних способів 
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вимірювання артеріального тиску у даних пацієнтів небажано [4]. Інвазивний 

метод є, з одного сторони, найбільш об'єктивним, з іншого, і найбільш 

складним з технічної точки зору. Крім технічної складності вимірювання у 

методу є і деякі інші недоліки: по-перше, він вимагає постійного 

спостереження через небезпеку ускладнень [5], по-друге, введення катетера в 

судину змінює картину перебігу крові, і манометр вимірює тиск в потоці, 

збудженим введенням катетера, тобто в показання закладається похибка, що 

перевищує за деякими даними 50% [6]. Саме тому на практиці намагаються 

уникати застосування інвазивних методів діагностики, якщо в цьому немає 

крайньої потреби. 

 

 

Рис. 1.1 – Класифікація методів вимірювання АТ 

Непрямі методи – найбільш поширені в лікарській практиці, 

поділяють на некомпресійні (або неоклюзійні, безманжетні) і компресійні 

(або оклюзійні). Останні використовують оклюзію біологічного органу за 

допомогою компресійної манжети, а моменти, коли тиск в манжеті дорівнює 
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максимальному (систолітичному) і мінімальному (діастолістичному) тиску 

крові, визначають за допомогою деяких біофізичних феноменів. 

Неоклюзійні методи є непрямими (а отже менш точними) із точки 

зору метрології вони визначають величину АТ за допомогою вимірювання 

деякої іншої фізичної величини (електричного опору, оптичної проникності, 

тощо), функціональний зв’язок якої з АТ вважається відомим. Параметри 

(числові коефіцієнти) таких функціональних залежностей завжди 

відрізняються для різних пацієнтів. Тому пристрої, в яких використовуються 

такі методи, потребують індивідуальної калібровки для кожного 

вимірювання. 

Серед неоклюзійних методів вимірювання АТ найбільшого поширення 

набули реографічні методи тобто ті, що реєструють і вимірюють параметри 

реограми (або реоплетизмограми – РПГ), яка є функцією зміни в часі 

електричного опору біотканини в залежності від її кровонаповнення. 

Реографічні безманжетні способи вимірювання АТ мають серед інших 

неоклюзійних методів найбільше методичне обґрунтування, тому що вид 

функціональної залежності зміни електричного опору від величини АТ може 

бути отриманий теоретично. Коефіцієнти цього функціонального зв’язку 

залежать, як правило, тільки від розмірів біологічного органу і від 

конструкції давачів (електродів)]. 

Для безманжетного вимірювання АТ використовують також 

плетизмограму, яка є функцією багатьох параметрів, в тому числі і АТ. [7] 

Всі неоклюзійні методи мають спільні недоліки, насамперед, невисоку 

точність і необхідність індивідуального калібрування. Неоклюзійні методи 

прості в реалізації і дозволяють неперервно досліджувати відносні зміни в 

часі параметрів АТ, тобто якісно відслідковувати динаміку АТ. Точність цих 

методів зменшується з часом внаслідок повільних змін (дрейфу) згаданих 

функціональних коефіцієнтів, що потребують частої корекції шляхом 

повторних процедур калібрування. Все це обмежує використання таких 

методів для вимірювання і моніторингу АТ. 
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Оклюзійні методи використовують компресійну манжету, тиск в якій 

урівноважує АТ (так званий принцип Ріва-Рочі). Моменти рівності 

компресійного тиску систолічному і діастолічному АТ визначають за 

критеріями, індивідуальними для кожного методу. Серед таких методів 

можна виділити наступні: 

1) звукові (метод тонів Короткова, ультразвуковий); 

2) осцилометричні методи (тахоосцилографічні, реографічні, 

фотоплетизмографічні); 

3) метод неперервної реєстрації із зворотнім зв’язком (метод 

ненавантаженої стінки артерії). 

Звукові методи. Найбільше широке розповсюдження в медичній 

практиці знайшов метод тонів Короткова завдяки простоті реалізації і 

задовільній точності. Існує багато пристроїв для автоматичного вимірювання 

АТ, принцип дії яких базується на ефекті виникнення тонів Короткова. Але 

незважаючи на вказані переваги, звуковий метод Короткова має ряд 

недоліків. Суттєвим недоліком методу тонів Короткова є неможливість його 

застосування при деяких особливостях ССС, а також для вимірювання АТ у 

людей з порушеннями гемодинаміки. 

З точки зору моніторингу АТ в дрібних судинах метод тонів Короткова 

не є перспективним, тому що він найчастіше потребує оклюзії кінцівки. У 

разі ж застосування пальцевих компресійних манжет [8] рівень акустичних 

сигналів значно менший, що призводить до зниження відношення 

сигнал/завада внаслідок зростання рівня завад відносно рівня корисного 

сигналу, і, як наслідок, до ускладнення апаратури, зменшення точності і 

достовірності діагностичної інформації. 

Відомий також ультразвуковий метод (УЗ) який ґрунтується на 

ефекті Допплера для ультразвуку. Стінка артерії під манжетою сканується УЗ 

сигналом, за допомогою чого визначаються моменти початку і закінчення 

«схлопування» стінок судини – відповідно моменти рівності тиску в манжеті 

діастоличному і систолічному рівням АТ. Тому даний метод є більш 
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методично достовірним у порівнянні з методом тонів Короткова. Крім того, 

він на відміну від останнього нечутливий до акустичних шумів звукового 

діапазону, завдяки чому може використовуватись для вимірювання АТ у 

немовлят і хворих на гіпотензію. 

До недоліків УЗ методу слід віднести насамперед дуже низьку 

захищеність від рухових артефактів, а також складність встановлення УЗ- 

перетворювача, який необхідно розташовувати точно над артерією. 

1.3 Осцилометричні методи вимірювання АТ 

Осцилометричні методи є потенційно більш точними і достовірними. 

Тому останнім часом вони все більше поширюються, незважаючи на більш 

складний аналіз біосигналів у порівнянні з іншими методами. Цей аналіз 

здійснюється з використанням мікропроцесорних систем, що дозволяє 

провідним світовим виробникам медичної апаратури (таким як Omron, 

Samsung, HealthTeam, Matsushita, A&D та ін.) створювати зручні портативні 

вимірювачі АТ. 

Осцилометричні методи можна розрізняти за видом біофізичного 

сигналу, що реєструється та аналізується: 

1. Тахоосцилографічний – реєстрація пульсацій тиску – 

тахоосцилограми (ТОГ) в компресійній манжеті; 

2. Фотоплезмографічний – реєстрація пульсацій кровонаповнення 

судини за допомогою оптичних давачів ; 

3. Реоплетизмографічний – використовує для аналізу реограму – зміну 

електричної провідності тканини внаслідок пульсацій крові . 

Існує дуже багато критеріїв визначення параметрів АТ в залежності від 

вибраних біофізичних моделей взаємодії манжети з артерією під час оклюзії 

або з визначених емпіричних критеріїв. 

Спільним недоліком всіх існуючих осцилометричних методів є 

невисока завадостійкість по відношенню до завад і артефактів, оскільки вони 

використовують амплітудно-часові критерії. Всі вони також передбачають 
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оклюзію кінцівок. Тахоосцилографічні пристрої, що використовують 

пальцеві манжети, мають ще меншу завадостійкість, тому що сигнал 

пульсових коливань має також значно меншу амплітуду, ніж в звичайних 

плечових манжетах. Це в значній мірі відноситься і до реографічних методів. 

Фотоплетизмографічні методи взагалі мають однакову чутливість 

незалежно від того, підлягає оклюзії палець чи кінцівка, тому ФПГ 

найчастіше реєструється на пальці пацієнта. Крім того ФПГ-методи дещо 

менше чутливі до рухових і фізіологічних артефактів в порівнянні з іншими, 

що обумовлено особливостями оптичного способу реєстрації  пульсового 

сигналу. Ще однією перевагою ФПГ-методів є те, що реєстрація ФПГ  більш 

проста у порівнянні з реєстрацією реограми. Реографічні методи накладають 

на діагностичну апаратуру досить жорсткі вимоги, що пов’язано з наявністю 

електродів і безпосереднього електричного контакту з пацієнтом. 

Не зважаючи на вказані переваги ФПГ і реографічних методів в 

порівнянні з ТОГ, саме вони застосовуються найчастіше на практиці в 

автоматичних вимірювачах АТ, що серійно виробляються. Це пояснюється 

насамперед тим, що достовірність критеріїв визначення параметрів АТ, які 

використовуються в цих пристроях, досить тривалий час досліджувались на 

практиці. В той же час, дослідження інших методів, зокрема ФПГ, 

впроваджується з порівняно недавнього часу [9]. 

Треба зауважити ще той факт, що критерій визначення систолічного 

тиску для реографічних і фотоплетизмографічних методів більш чіткий, ніж 

для тахоосцилографічних, бо пульсації в компресійній манжеті з’являються 

ще до того, як тиск в ній знизиться до значення систолічного тиску. Це 

пояснюється тим, що кров, ударяючись об закриту ділянку артерії і 

відбиваючись від неї, спричиняє механічні коливання компресійної системи. 

Зрозуміло, що реографічний і ФПГ сигнали з’являються тільки після того, як 

хоча б деяка порція крові пройде крізь артерію, тобто коли тиск в манжеті 

знизиться до значення, меншого за систолічний тиск. 
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1.4 Сучасні автоматизовані системи вимірювання 

артеріального тиску 

Більшість сучасних систем вимірювання параметрів артеріального 

тиску використовують тахоосцилографічний метод, що пояснюється 

простотою реалізації таких систем, відносно невисокою вартістю і простотою 

користування. На рис. 1.2 зображено автоматичний тонометр фірми AND. 

 

Рис. 1.2 – Автоматичний вимірювач тиску 

Зазвичай такі системи автоматичного вимірювання артеріального тиску 

застосовують люди з підвищеним ризиком виникнення хвороб ССС – люди 

похилого віку. Частою причиною вибору подібних технічних рішень є 

неможливість самостійного вимірювання АТ традиційним методом (тонів 

Короткова) через значне погіршення слуху з віком. 

Сучасні автоматичні тонометри використовують тахоосцилограму, 

приклад якої зображено на рис. 1.3, для визначення параметрів АТ [10, 11]. 
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Рис. 1.3 – Тахоосцилографічний метод вимірювання АТ 

Після накачування повітря в манжету автоматичним компресором (в 

автоматичних тонометрах) або за допомогою так званої «груші» (в полу-

автоматичних) починається поступове випускання повітря з манжети зі 

зниженням тиску в ній. В процесі декомпресії реєструються осциляції тиску 

в манжеті, пов’язані з поступовим проходженням пульсуючої крові крізь 

перетиснуту кінцівку. Реєструються моменти часу появи і зникнення цих 

осциляцій і значення тиску в манжеті в ці моменти. Тиск в манжеті на 

момент виникнення осциляцій показує систолічний тиск в артерії, а в момент 

зникнення – діастолічний тиск. 

На практиці лише в 50-60% випадків можна отримати тахоосцилограму 

з чітко вираженими моментами росту і спаду амплітуди пульсацій [12], що 

призводить к суттєвим ускладненням процедур визначення артеріального 

тиску. Таким чином точність вимірювача тиску в значній мірі визначається 

алгоритмомами визначення систолічного і діастолічного рівнів тиску, якими і 

відрізняються сучасні тонометри. В [13] сказано, що алгоритми, які 

використовуються в сучасних автоматичних вимірювачах, хоч і можуть бути 

клінічно обґрунтовані, проте незалежно апробувати їх не можливо через те, 

що компанії-виробники свої алгоритми не публікують, так як ці алгоритми є 

комерційною таємницею. Замість цього пристрої, що реалізують той чи 

інший алгоритм зазвичай піддають лише клінічним випробуванням. 
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Задача визначення систолічного і діастолічного тиску по 

тахоосцилограмі покладена в основу багатьох робіт по оптимізації 

алгоритмів визначення АТ за допомогою фізіологічного математичного 

моделювання [6], або за допомогою використання самонавчальних 

нейронних мереж [14, 15]. 

1.5 Фізіологічні завади, що призводять до похибок 

вимірювань або зовсім унеможливлюють вимірювання. 

При вимірюваннях артеріального тиску людини іноді спостерігаються 

фізіологічні феномени, що заважають адекватному вимірюванню, вносячи 

суттєві похибки в результати вимірювань [16]. 

Серед багатьох феноменів виділяють найбільш розповсюджені: 

- «акустичний» провал – індивідуальна особливість, при якій тони 

Короткова втрачаються свою інтенсивність при декомпресії манжети, після 

чого відновлюються. Цей феномен дуже часто приводить до суттєвих 

похибок вимірювання діастолічного тиску, так як, зазвичай, момент зникання 

тонів прийнято вважати нижнім показником артеріального тиску людини, і 

подальше «прослуховування» припиняється завчасно, що унеможливлює 

реєстрацію тонів, які можуть відновитися; 

- «безкінечний» тон – феномен, при якому тони Короткова 

продовжують реєструватися навіть після падіння тиску в манжеті нижче 

рівня діастолічного тиску. При цьому тони можуть прослуховуватися навіть 

при незначній оклюзії, а іноді – і зовсім на вільній від оклюзії кінцівки. 

Зазвичай, в такому випадку можливе визначення діастолічного тиску за 

характерним моментом зменшення інтенсивності тонів, однак, як правило, 

наявність «безкінечного» тону помічається лише в кінці вимірювання, що 

потребує проведення повторного вимірювання, а, значить, і повторної 

оклюзії кінцівки, що зменшить достовірність вимірювання у разі незначного 

інтервалу між вимірюваннями, або забере додатковий час на проведення 

додаткових вимірювань; 
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- «глухий» тон – феномен який присутній у 2-5 % пацієнтів при 

якому тони не чутні, або нема впевненості в тому, що чутні всі фази тонів 

Короткова. Кількість пацієнтів з такою аномалією зростає до 5-10 % у разі 

цілодобового моніторингу тиску [16], так як в процесі сну інтенсивність 

тонів знижується, що збільшує потенційну кількість реєстрації даного 

феномена у пацієнтів, і, як наслідок, повністю унеможливлюється 

вимірювання параметрів АТ аускультативним методом. 

1.6 Принципи підвищення завадостійкості вимірювань. 

Пульсовий сигнал, отриманий саме оптичним шляхом, має ряд переваг 

у порівнянні з іншими методами з точки зору завадостійкості. Крім того, 

системи вимірювання АТ з використанням ФПГ перспективні з точки зору 

довготривалого моніторингу. 

Методи підвищення завадостійкості відомі і добре розвинуті в 

радіотехніці. Основні методи і принципи можуть бути використані і для 

медичної діагностичної апаратури. 

З точки зору метрології потенційно більш високу точність має метод, 

при якому величина, що вимірюється, порівнюється з деяким еталоном. 

Відзначимо, що для будь-яких оклюзійних методів вхідна величина (АТ) 

порівнюється з тиском в компресійній манжеті, який може бути виміряний з 

достатньою точністю. 

Еталонним сигналом може бути ФПГ, яка реєструється на іншому 

органі (наприклад, на іншій кінцівці) пацієнта паралельно з тією, що 

реєструється на органі з манжетою. Іншими словами, для підвищення 

достовірності і завадостійкості у вимірювальний тракт вводиться опорний 

канал. [17] 

На основі аналізу відомих шляхів вирішення проблеми завадостійкості 

вимірювань АТ можна визначити критерії оцінки параметрів тиску з 

використанням методу опорного каналу. 
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Завади, що виникають в процесі вимірювання АТ, можна розділити на 

стаціонарні і нестаціонарні. 

Стаціонарні завади: 

1) широкосмугові інструментальні шуми 

2) вузькосмугові зовнішні наводки. 

До другої групи відносяться зовнішні артефакти (рухи) і внутрішні 

фізіологічні артефакти (кашель, екстрасистоли, дихання тощо). 

Згадані завади можуть бути як корельовані, так і некорельовані з 

пульсовим сигналом і між собою в різних каналах. Можна виявляти рухові 

артефакти за допомогою аналізу в часовій або частотній області з подальшою 

їх фільтрацією. 

Якщо ж у вимірювальну систему ввести опорний канал, то це 

дозволить отримувати більше інформації з біосигналу (зокрема, ФПГ), 

використовуючи кореляційну обробку. Ці методи обробки сигналів, як 

відомо, мають суттєві переваги в порівнянні з іншими з точки зору 

завадостійкості [18]. Крім того, кореляційна обробка – це кількісне 

порівняння сигналів, реалізація якого  дозволить покращити метрологічну 

якість процесу вимірювання «оціночного» сигналу (в даному випадку ФПГ). 

Таке порівняння є більш повним, комплексним і може відбуватися 

неперервно протягом всього циклу вимірювання. В такий спосіб можливо 

відслідковувати зростання в часі схожості сигналів основного і опорного 

каналів під час декомпресії. 

Для підвищення завадостійкості можна використовувати модуляцію 

джерела випромінювання в оптичному датчику з подальшою його 

фільтрацією. Це дозволить позбавитися від низькочастотних завад. 

Також завадостійкість підвищується якщо джерело випромінювання в 

оптичного датчика буде працювати в інфрачервоному діапазоні 

випромінювання. 

Отже, введення у вимірювальну систему опорного каналу реєстрації 

пульсового сигналу із подальшою його кореляційною обробкою спільно з 
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сигналом основного каналу, модуляцією та використання інфрачервоного 

випромінювання в оптичних датчиках дає можливість отримати перевагу з 

точки зору завадостійкості вимірювань АТ в порівнянні з існуючими 

системами. 

1.7 Реалізація осцилометричного методу з опорним каналом в 

системі автоматизованого вимірювання параметрів АТ 

Практично реалізувати систему з двома і більше вимірювальними 

каналами можна різними способами. Розглянемо основні варіант побудови 

такої системи, зображений на рис.1.4. 

На рис. 1.4 зображено варіант із використанням звичайної плечової 

компресійної манжети, коли давач пульсу основного каналу розміщується на 

пальці кінцівки з манжетою, а опорного – на пальці іншої кінцівки. 

Розглянемо структуру вимірювальної системи. Компресійна манжета 1, 

що встановлюється на плечі, пневматично з’єднана з компресором 2 і 

давачем тиску 3. На цій же кінцівці дистальніше манжети розташований 

оптичний давач пульсу 4 – давач пульсу основного каналу. На іншій кінцівці 

встановлюється такий самий давач 5 опорного каналу. Сигнали з давача 

тиску і обох давачів пульсу потрапляють на мікроконтоллер 6, який здійснює 

попередню обробку сигналів, реєстрацію результатів, а також керівні 

функції. 

Вимірювальний цикл складається з наступних етапів. Компресор 

забезпечує нагнітання повітря в манжету і повільне зниження тиску 

(декомпресію) в ній. Під час декомпресії сигнали ФПГ з оптичних давачів 

неперервно реєструються і обробляються мікроконтролером. За результатами 

цієї обробки визначаються характерні моменти часу, в які тиск в манжеті 

дорівнює систолітичному і діастолітичному значенням АТ. В ці моменти 

величина тиску в манжеті реєструється за допомогою давача тиску. 
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1 – компресійна манжета; 

2 – компресор; 

3 – давач тиску; 

4,5 – давачі пульсу; 

6 – Мікроконтролер. 

Рис. 1.4 – Схема багатоканальної системи вимірювання АТ[17] 

 

а) тиск в манжеті; 

б,в) сигнали ФПГ опорного і основного каналів 

Рис.1.5 – Часові діаграми тиску у манжеті і пульсових сигналів[17]  
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Розгляд характеру змін сигналу основного каналу відносно опорного 

під час декомпресії дозволяє висунути гіпотези щодо кореляційних критеріїв 

визначення характерних моментів часу.  

На рис. 1.5 надано приклади сигналів, отриманих в реальних 

вимірюваннях. Це сигнал, що реєструється давачем тиску рис. 1.5а і сигнали 

ФПГ опорного рис. 1.5б і основного рис. 1.5в каналів. 

За відсутності оклюзії сигнали в основному і опорному каналах 

практично ідентичні за формою. Якщо кровоносна судина підлягає частковій 

оклюзії (тиск в манжеті Рм менший за систолічний Рсис, але більший за 

діастолічний Рдіас тиск), то пульсовий сигнал основного каналу, який 

реєструється дистальніше манжети, буде спотворений і мати деякий зсув в 

часі по відношенню до сигналу опорного каналу. При повній оклюзії (Рм  > 

Рсис) пульсації в основному каналі відсутні. 

Під час декомпресії і зменшення тиску в манжеті амплітуда пульсації в 

основному каналі збільшується, форма стає дедалі більш схожою на форму 

пульсацій в опорному каналі, а часовий зсув між основним і опорним 

каналом зникає. 

Вказані зміни основного сигналу доцільно виявляти за допомогою 

кореляційної обробки сигналів ФПГ обох каналів. Зокрема, можливо 

визначати характерні моменти часу  tсис і tдіас за деякими критеріями, 

аналізуючи нормовану ВКФ цих сигналів. Оцінку ВКФ визначають за 

формулою [17]: 
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де S1(t), S2(t) – сигнали ФПГ відповідно в основному і опорному 

каналах; 
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1, 2 – середньоквадратичні відхилення цих сигналів; 

 – відносний часовий зсув сигналів S1 і S2; 

t0 – будь-який початковий момент часу; 

Т – час інтегрування – тривалість часового вікна; 

В() –  ненормована ВКФ. 

S1(t), S2(t) є центрованими сигналами, тобто такими, що пройшли ФВЧ. 

Вказані зміни в сигналі основного каналу підчас декомпресії мають 

наступне кореляційне тлумачення. За відсутності оклюзії (Рм  < Рсис) 

нормована ВКФ має максимум, близький до одиниці в точці  = 0. При цьому 

сигнали ідентичні.  

Якщо кровоносна судина підлягає частковій оклюзії ( Рдіас < Рм  < Рсис), 

максимум нормованої ВФК менший за одиницю, а його положення  

зміщується відносно нуля (сигнал в основному каналі спотворений і зсунутий 

відносно опорного). 

При повній оклюзії (Рм  > Рсис) ВКФ близька до нуля (пульсовий сигнал 

в основному каналі відсутній). 

Під час декомпресії максимум ВКФ зростає від нуля майже до одиниці, 

а його положення наближається до точки  = 0. Одним з критеріїв визначення 

параметрів АТ може бути така відповідність: момент початку зростання 

максимуму ВКФ відповідає моменту tсис, а момент, коли цей максимум 

зміщується в нуль – моменту  tдіас .  

Гіпотези щодо критеріїв визначення вказаних моментів ґрунтуються на 

наступних передумовах, які є наслідком гідродинамічних процесів в 

кровоносній судині, що підлягає оклюзії [1]. 

По-перше, коли тиск в манжеті менший за діастолічний (Рм  < Рдіас ), 

кровоток в судині майже не спотворений і сигнали в обох каналах практично 

збігаються за формою (відмінна може бути тільки амплітуда). Отже сигнали 

мають сильний кореляційний зв’язок (bmax  1). 
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По-друге, коли тиск в манжеті більший за систолічний (Рм  > Рсис ), 

кровоток дистальніше місця компресії відсутній, тому сигнал в основному 

каналі не містить пульсових складових. Присутні можуть бути тільки шуми і 

завади, які не корельовані із сигналом ФПГ (bmax 0).  

По-третє, під час часткової оклюзії в процесі декомпресії оклюзії  

( Рдіас < Рм  < Рсис), кровоток дистальніше манжети поступово відтворюється 

до норми, отже, кореляційний зв’язок між сигналами основного і опорного 

каналів поступово збільшується (bmax монотонно зростає від нуля до 

максимального значення, близького до одиниці). 

Оскільки пульсові сигнали є квазіперіодичними і мають складну 

форму, далеку від синусоїдальної, то є сенс розглядати їх кореляційні 

параметри в частотній області. 

1.8 Вибір методу вимірювання тиску в системі 

автоматизованого вимірювання 

Серед запропонованих методів вимірювання АТ для їх одночасної 

реалізації в системі завадостійкого вимірювання АТ та подальшого 

дослідження було обрано осцилометричні методи вимірювання параметрів 

АТ з фотоплетизмографічним та тахоосцилографічним методами реєстрації 

біологічних сигналів. 

Можливість одночасного вимірювання артеріального тиску різними 

методами поєднає в собі переваги кожного з використаних методів, що 

збільшить достовірність вимірювань. Серед переваг слід виділити: 

 можливість використання спеціальних багатоканальних  

завадостійких давачів і модуляційних методів реєстрації; 

 менша чутливість до руху кінцівок при використанні 

фотоплетизмографічного методу вимірювань [19]; 

 менша чутливість до завад, пов’язаних з зовнішнім інтенсивним 

світловим випроміненням, при використанні тахоосцилографічного 

методу. 



30 
 

 простота реалізації з використанням сучасної елементної бази; 

 більш чіткі критерії визначення тиску [17]; 

 можливість проведення адекватних вимірювань з використанням 

фотоплетизмографічного методу за наявності феномену 

нескінченного тону та акустичного провалу, коли процедура 

вимірювання тахоосцилографічним чи аскультативним методом стає 

проблематичною або зовсім унеможливлюється [16]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОПИС СИСТЕМИ ЗАВАДОСТІЙКОГО 

ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 

В даному розділі описується система вимірювання АТ, яка була 

розроблена в ході виконання магістерської дисертації та ПЗ для її роботи. 

2.1 Опис конструкції пристрою для вимірювання АТ 

Структурна схема пристрою показана на рис. 2.1. 

Давач

тиску

Давач

пульсу

1 Вхідний

підсилювач

Смуговий

фільтр
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USB
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живлення

Тактовий

генератор

Супервізор Reset

VCC

GND

Кнопки

керування

Світлодіоди

Вимірювач АТ

АЦП

Модулятор
PORT

(GPIO)

Давач

пульсу

1 Вхідний

підсилювач

Смуговий

фільтр

Модулятор

AN0

AN1

AN2

CLK

 

Рис. 2.1 – Структурна схема пристрою. 
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Конструктивно пристрій являє собою троьохканальний вимірювальний 

прилад та складається з наступних частин: 

1) Мікроконтролер; 

2) Оптичні датчики пульсу; 

3) Датчик тиску; 

4) Аналогові фільтри; 

5) Підсилювачі; 

В даному пристрої використовується мікроконтролер РІС16F4550 (рис. 

2.2), який є основним елементом керування приладу є мікроконтролер з 

вбудованим аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) та стандартним 

інтерфейсом USB.  

 

Рис. 2.2 – Розташування виводів мікроконтролера. 

Наведемо основні характеристики процесору PIC18F4550. 

Універсальний інтерфейс USB: 

 Відповідність стандарту USB 2.0; можливість роботи на 

швидкостях Low Speed (1.5 Mb/s) та  Full Speed (12 Mb/s). 

 Підтримка 32 кінцевих точок (16 двонаправлених функцій USB). 
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 1 Кбайт оперативної пам’яті SRAM з двохстороннім доступом, 

виділеної для USB. 

 Вбудований стабілізатор напруги (LDO) для USB. 

 Інтерфейс до зовнішнього USB-трансівера. 

 

Керування режимами енергоспоживання та синхронізації: 

 Підтримка трьох режимів:  Run (ядро процесору та периферія 

включені), Idle (процесор виключений, периферія включена), Sleep 

(процесор та периферія виключені). 

 Споживанння струму в енергозберігаючих режимах: 

Idle -   до 5.8мкА;      Sleep -    до 0.1 мкА. 

 Таймер1-осцілятор - 1.1 мкА, 32 кГц, 2 В. 

 Вотчдог-таймер - 2.1 мкА. 

 Робота осцілятора на двох швидкостях. 

 

Гнучка система синхронізації: 

 Чотири режими синхронізації, включаючи PLL для USB.  

 Два режими зовнішньої синхронізації з частотою до 48 МГц. 

 Внутрішній блок синхронізації з можливістю програмного 

вибору восьми частот від 31 кГц до 8 МГц. 

 Вторинний осцілятор на базі таймеру1 з частотою 32 кГц. 

 

Вбудована периферія: 

 Вихідні драйвери зовнішніх ліній забезпечують струм 

навантаження до 25 мА. 

 Три зовнішніх входи переривання. 

 Чотири модуля таймерів (Timer0…Timer3). 

 Два модуля Capture/Compare/PWM (CCP) та один покращенний 

модуль  Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP). 
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 Модуль USART з підтримкою стандарту LIN. 

 Модуль Master Synchronous Serial Port (MSSP) з підтримкою 

інтерфейсу SPI. 

 Вбудований АЦП – 10 розрядів,  до 13 каналів. 

 Два аналогових компаратора з мультиплексором входів. 

 

Додаткові характеристики: 

 Архітектура, оптимізована під програмування на С. 

 Кількість циклів перезапису Flash – 100000. 

 Кількість циклів перезапису EEPROM – 1000000. 

 Термін збереження даних у Flash та EEPROM – більше 40 років. 

 Внутрішньосхемне програмування. 

 Пріоритетна структура переривань. 

 Апаратний перемножувач. 

 Вбудований вотчдог-таймер з програмною установкою періоду 

від 41 мс до 131 с. 

 Захист коду програми. 

 Живлення від одного джерела напругою від 2 В до 5 В. 

 Корпус PDIP-40. 

 

Мікроконтролер виконує наступні функції: 

- Зв'язок з комп’ютером через інтерфейс USB; 

- Модуляцію інфрачервоного світлодіода в оптичному датчику 

пульсу на частоті 1 кГц; 

- Перетворення аналогового сигналу отриманого з датчиків пульсу; 

- Передача отриманих цифрових сигналів на комп’ютер. 

Контролер забезпечує прийом та подальшу передачу даних з трьох 

вимірювальних каналів (2 оптичних датчиків пульсу та одного датчика 
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тиску) це дозволяє проводити дослідження в реальному часі. Модуляція 

світлодіодів забезпечує кращу завадостійкість усього вимірювального 

пристрою. 

Програмне забезпечення для даного мікроконтролера розроблено в 

середовищі MPLAB IDE. 

В якості оптичних датчиків пульсу використовуються датчики типу 

DS-100A фірми Nellcor (рис. 2.3).  

 

 

 

  

 

Рис. 2.3 – Зовнішній вигляд  давача пульсу DS-100A 

Давач DS-100A  включає два вимпромінювача (червоний та 

інфрачервоний світлодіод) та сенсор (фотодіод). Давач також має роз’єм та 

екранований кабель  довжиною 1 м або 3 м. Електрична схема давача 

наведена на рис. 2.4. 
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Рис 2.4 – Схема давача пульсу DS-100A 

Завдяки зручній конструкції давача зменшується критичність до місця 

розташування датчика, так як найменше зміщення з артерії супроводжується 

втратою корисного сигналу.  

У даній конструкції використовується мініатюризована світлодіодна 

збірка скомпонована у маленькому заглибленні, що герметично закрито 

прозорим матеріалом, який не впливає на передачу світла від світлодіодів, 

але забезпечує їх захист. На світлодіод давача з мікропроцесору буде 

надходити імпульсний струм збудження, що забезпечує модуляцію 

світлового потоку із заданою частотою (приблизно 1 кГц). За рахунок такої 

модуляції, фільтрації та синхронного детектування досягається стійкість до 

оптичних завад від джерел освітлення та побутової апаратури. Також 

завадостійкість забезпечується використанням інфрачервоного світлодіода, 

який менше чутливий до зовнішніх джерел випромінювання. 

Фотодіод, що знаходиться в одній із половин давача, перетворює 

значення величини інтенсивності світла, яке випромінюється світлодіодом і 

проходить через тканину, у фотострум. Струм фотодіода лінійно 

пропорційний падаючому світлу. Цей струм перетворюючись в напругу 

передається для попередньої аналогової обробки та аналого-цифрового 

перетворення. 

В приладі використовується диференційний давач тиску загального 

призначення типу MPX2050DP фірми Motorola (Freescale). – кремнієвий 
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п’єзорезистивний перетворювач тиску в напругу вихідного сигналу, що 

забезпечують надзвичайно точне і лінійно-пропорційне перетворення. 

Перетворювач являє собою напівпровідникову кремнієву діафрагму з 

тонко плівковим резистором, що об’єднані з електронним підсилювачем. 

Перевагами цього давача є лазерна калібровка та температурна компенсація 

перетворення тиск-напруга на етапі виготовлення, що забезпечує високу 

точність даних вимірювань в широкому діапазоні робочих температур. 

Зовнішній вигляд давача тиску MPX2050 представлений на рис. 2.5,  

його структурна схема – на рис. 2.6, конструкція – на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.5 – Давач тиску MPX2050 

 

Рис. 2.6 – Структурна схема давача тиску MPX2050 
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Рис. 2.7 – Конструкція давача тиску MPX2050 

Як видно з рис. 2.5 та рис. 2.6, давач тиску формує диференційний 

вихідний сигнал, пропорційний диференційному тиску в патрубках Р1 та Р2, 

що з двох сторін діє на мембрану з п’єзорезистором. Зовні давач захищений 

стальною кришкою та  епоксидним корпусом, з якого виведені чотири 

виводи для підключення в схему. 

Основні технічні параметри давача MPX2050: 

- Діапазон вимірювання тиску -  0…50 кПа (0…7.27 psi); 

(1 кПа = 0.145 psi). 

- Робочий діапазон температур зовнішнього середовища - -40°С 

…+125°С. 

- Компенсований діапазон робочих температур -    0…85°С 

- Повний діапазон диференційної вихідної напруги -  40 мВ. 

- Лінійність у всьому діапазоні тиску та температури -    ±0.25%. 

- Напруга живлення 5..16 В, струм споживання -  6 мА. 

- Вихідний імпеданс 1400…3000 Ом. 

- Час відклику на зміну тиску -  1 мс. 

- Температурний гістерезис в діапазоні температур (-40°C - 

+125°C)  ± 0.5% від повної шкали тиску. 

Таким чином, якщо підключити один з патрубків до трубки манжети, а 

інший залишити вільним, то давач буде формувати диференційний сигнал 

напруги, що прямо пропорційний різниці тиску в манжеті та атмосферного 

тиску. 
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Диференційний вихідний сигнал давача підключений відповідно до 

диференційних входів операційного підсилювача. 

Проектування усіх аналогових фільтрів проводилося в програмному 

середовищі FilterPro. Нижче на рис. 2.7 - 2.10 показані результати 

проектування смугового фільтра. 

 

Рис. 2.8 – Електрична принципова схема фільтра та його характеристики 

 

Рис. 2.9 – Частотна та фазова характеристики фільтра 
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Рис. 2.10 – Елементи схеми фільтра 

Аналогові фільтри виконують наступні функції: 

- Обмеження  перед аналого-цифровим перетворенням зверху  

частотного спектру сигналу на рівні, як мінімум половини частоти 

дискретизації. Інакше в результаті АЦП будуть отримані побочні продукти 

перетворення (так званий аліасінг). 

- Враховуючи, що випромінюючі світлодіоди в даній схемі живляться не 

постійним струмом, а модульованим частотою 1.0 кГц, проводять вузько 

смугову фільтрацію прийнятого сигналу фотодіодом з метою видалення 

шумів та завад, що лежать поза спектром корисного сигналу 

Спроектовані фільтри були реалізовані на мікросхемах LM358n, яка 

являє собою двохканальний операційний підсилювач. Характеристики 

LM358n наведені в табл. 2.1, а зовнішній вигляд мікросхеми – на рис. 2.11. 

Таблиця 2.1 Основні характеристики LM358n 

Параметр Мін. Тип. Макс. 

Напруга зміщенні   ±2mV ±7mV 

Синфазний вхідний струм 
 

20nA 150nA 

Диференціальний вхідний струм    ±2nA ±30nA 

Вихідний струм 20mA 40mA 60mA 

Коефіцієнт послаблення синфазних завад  70dB 85dB   

Коефіцієнт підсилення по напрузі 
 

50V/mV 100V/mV 

Коефіцієнт гармонічних спотворень   0,02%   

Струм споживання   0,7mA 2,0mA 

Швидкість наростання   0,3V/µS 0,6V/µS 

Гранична частота 
 

0,7MHz 1,1MHz 
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Рис. 2.11 – Зовнішній вигляд та призначення виводів LM358n 

Для вимірювання вихідних струмів джерел з великим повним вхідним 

опором, таких як фотодіоди, використовуються підсилювачі з дуже малим 

струмом зміщення. Тому в даному випадку другий канал мікросхеми 

використовується як підсилювач а також для перетворення вхідного струму в 

напругу. 

Пристрій виконано в компактному корпусі, зображеному на рис. 2.12 

 

Рис. 2.12 – зовнішній вигляд пристрою 
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 На фронтальній панелі пристрою мається: індикатор живлення, кнопка 

«RESET», та три роз’єми для підключення давачів пульсу і датчику тиску. На 

задній панелі пристрою розташовано отвір для кабелю USB (кабель не 

з’ємний). 

2.2 Програмне забезпечення для прийому і обробки даних 

В даному проекті в якості основи апаратної частини було вибрано 

мікропроцесор PIC18F4550. Програма мікропроцесора має забезпечувати 

виконання покладених на неї функцій з метою відповідності апаратно-

програмної частини її призначенню. 

Основні функції мікропрограми: 

 Ініціалізація – підготовка мікропроцесора до роботи та 

налаштування його периферичних вузлів 

 Вимірювання – періодичний процес проведення циклу вимірювань 

та підготовки даних, що синхронізований за апаратним таймером 

мікропроцесора 

 Обмін даними по інтерфейсу зв’язку – реалізація пристрою класу 

USB-CDC, прийом команд від ПК, передача результатів вимірювань 

на ПК 

Програмний проект для мікропроцесора створений в середовищі 

розробки Microchip MPLAB IDE v7.60. Для написання програми була 

вибрана мова програмування с++, компілятор – HI-TECH Software PICC-18. 

У МК попередньо завантажено код так званого “бутлоадера” (HID 

Bootloader), який дозволяє стирати, записувати та оновлювати програмне 

забезпечення МК (.hex файл). “HID Bootloader” є частиною відкритого 

дистрибутиву MCHPFSUSB фірми Microchip і підтримує увесь набір функцій 

для то щоб ідентифіковувати себе в операційній системі комп’ютера як USB 

пристрій HID класу (plug and play). 

Вікно завантажувача HID Bootloader показане на рис. 2.13. 
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Рис. 2.13 – Вікно завантажувача HID Bootloader. 

Для подальшої обробки отриманих сигналів (даних) було розроблено 

спеціальне програмне забезпечення в середовищі Borland C++ Builder 6. Дане 

програмне забезпечення призначено для зв'язку з апаратною частиною 

приладу, отримання данних  від датчиків ( оптичних датчиків пульсу та 

датчика тиску) для подальшої обробки цих даних. В програмі передбачений 

запис даних в окремі датчики для написання таоброблення їх в Matlab. 

Зовнішній вигляд програми показаний на рис. 2.14, опис елементів 

управління програмою наведені в табл. 2.2 

 

Рис. 2.14 – Програма для прийому даних з датчиків 
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Таблиця 2.2 Елементи управління програмою прийому даних 

№ Елемет Призначення 

1  Відкриття та закриття СОМ порта 

2  Номера СОМ порта, до якого приєднаний пристій 

3 
 

Очистка буфера отриманих данних 

4  Запис данних в буфер 

5  Зупинка запису данних  

6  Експорт отриманих даних в MATLAB 

2.3 Обробка отриманих даних в середовищі Matlab 

За допомогою програми описаної в попередньому пункті було записано 

три файли в яких містяться дані з датчиків (двох датчиків пульсу і одного 

датчка тиску). Проводився експеримент в якому до людини було підключено 

два датчика пульсу на різні кінцівки та на одну з кінцівок було накладено 

манжету для оклюзії з під’єднаними до неї датчиком тиску (схема показана 

на рис.1.4) В результаті експерименту було отримано дані для подальшої 

обробки. Для обробки використовуються стандартні функції та методи 

програми Matlab. Нижче буде наведена розроблена програма та результати 

обробки даних. З отриманих файлів зчитуються дані та записуються в окремі 

масиви для подальшої обробки. Лістинг зчитування приведений нижче: 

%------Вхідні дані------------ 

Fs = 100;   

T = 1/Fs; 

 

fid=fopen('2_2.dat','r'); 

Sens_1_temp = fread(fid,'*float32');     % датчик пульсу #1 

fclose(fid); 

  

fid=fopen('1_1.dat','r'); 

Sens_2_temp = fread(fid,'*float32');     % датчик пульсу #2 

fclose(fid); 
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fid=fopen('3_3.dat','r'); 

Sens_3_temp = fread(fid,'*float32');     % датчик тиску #3 

fclose(fid); 

 

figure(1);     %--відображення графіків 

    subplot(3,1,1); 

        plot(t,Sens_1); 

        grid on; 

        title('Данні з датчика 1'); 

        xlim([limA limB]); 

    subplot(3,1,2); 

        plot(t,Sens_2); 

        grid on; 

        title('Данні з датчика 2'); 

        xlim([limA limB]); 

    subplot(3,1,3); 

        plot(t,Sens_3); 

        grid on; 

        title('Данні з датчика тиску'); 

        xlim([limA limB]); 

pause; 

 

На рис. 2.15 показано графіки отриманих даних. Як видно з цих графіків 

сигнали дуже зашумлені і потребують фільтрації. 

 

Рис. 2.15 – Графіки вхідних даних 
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Фільтрація здійснюється за допомогою цифрових фільтрів. Розробка 

фільтрів проводилась в Matlab Filter Desing. На рис. 2.16 показано розрахунок 

смугового фільтра для датчиків пульсу. 

 

Рис. 2.16 – Розрахунок фільтра 

Після розрахунку програма генерує m-file з коефіцієнтами фільтра. Для 

дослідження сигналів було розраховано набір смугових фільтрів для датчиків 

пульсу зі смугами пропускання 2 Гц, 5 Гц 10 Гц, а також фільтрів нижніх 

частот для датчика тиску. Нижче наведений лістинг та графіки з 

відфільтрованими сигналами. 

Sens1_filter_band_tmp = filter(Filter_band_2,Sens_1);   %-------- Filter_Band 

Sens2_filter_band_tmp = filter(Filter_band_2,Sens_2);   %-------- Filter_Band 

Sens3_filter_low_tmp  = filter(Filter_low_3,Sens_3);    %-------- Filter_low 

 

Sens2_filter_band_10_t = filter(Filter_band_10,Sens_2);  %-----Filter_Band_10 

Sens2_filter_band_5_t  = filter(Filter_band_5,Sens_2);   %-----Filter_Band_5 

Sens2_filter_band_2_t  = filter(Filter_band_2,Sens_2);  %------Filter_Band_2 

 

figure(3) %--відображення графіків 

    subplot(3,1,1); 

        plot(t_filt,Sens2_filter_band_10); 
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        grid on; 

        title('Фільтрація данних датчика пульсу (смуга 10 Гц)'); 

        xlim([20 30]); 

        ylim([-30 30]); 

    subplot(3,1,2); 

        plot(t_filt,Sens2_filter_band_5); 

        grid on; 

        title('Фільтрація данних датчика пульсу (смуга 5 Гц)'); 

        xlim([20 30]); 

        ylim([-30 30]); 

    subplot(3,1,3); 

        plot(t_filt,Sens2_filter_band_2); 

        grid on; 

        title('Фільтрація данних датчика пульсу (смуга 2 Гц)'); 

        xlim([20 30]); 

        ylim([-30 30]); 

    

  pause;       

%-------------------------------------------------------------------------- 

  

figure(4) %--відображення графіків 

    subplot(3,1,1); 

        plot(t_filt,Sens1_filter_band); 

        grid on; 

        title('Фільтрація данних датчика 1'); 

        xlim([limA 45]); 

        ylim([-20 20]); 

    subplot(3,1,2); 

        plot(t_filt,Sens2_filter_band); 

        grid on; 

        title('Фільтрація данних датчика 2'); 

        xlim([limA 45]); 

        ylim([-20 20]); 

    subplot(3,1,3); 

        plot(t_filt,Sens3_filter_low); 

        grid on; 

        title('Фільтрація данних датчика тиску'); 

        xlim([limA 45]); 

  pause;       
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Рис. 2.17 – Фільтрація даних датчика пульсу різними фільтрами 

 

Рис. – 2.18 Фільтрація даних з датчиків 

Як видно з рис. 2.17 при фільтрації даних з датчика пульсу смуговим 

фільтром з частотою пропускання 10 Гц стає добре помітна пульсова хвиля, 
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при використанні фільтра з полосою 5 Гц, пульсова хвиля згладжується, при 

фільтрації фільтром з полосою 2 Гц залишаються пульсові коливання. 

На рис. 2.18 показані дані з проведеного експерименту. Фільтрація 

даних з датчиків пульсу проводилося за допомогою цифрового фільтра з 

полосою пропускання 2Гц. На першому графіку  зображено пульсові 

коливання з кінцівки на яку було накладено манжету (оклюзивної), добре 

помітне зменшення амплітуди коливань в момент коли тиск в манжеті 

збільшився до значного рівня. На другому графіку зображено пульсові 

коливання кінцівки без манжети. В подальшому цей сигнал буде 

використовуватися як опорний для визначення кореляції. На третьому 

графіку зображено залежність зміни тиску в манжеті при проведені 

експерименту. 

Для дослідження сигналів в спектральній області було знайдено 

спектри сигналів за допомогою вбудованої функції fft. Нижче наведений 

лістинг та спектри сигналів з датчиків пульсу. 

 

Lsig = length(Sens1_filter_band); 

f = (0:Lsig-1)*Fs/Lsig;       %% частотна шкала; 

  

Sens_1_fft = abs(fft(Sens1_filter_band));  

Sens_2_fft = abs(fft(Sens2_filter_band));  

  

max_fft_sens_1 = max(Sens_1_fft);    %нормування 

max_fft_sens_2 = max(Sens_2_fft);    %нормування  

  

  

figure(5); 

    subplot(1,2,1); 

        plot(f,Sens_1_fft/max_fft_sens_1); 

        grid on; 

        title('Спектр сигналу датчика 1'); 

        xlim([0 5]); 

    subplot(1,2,2); 

        plot(f,Sens_2_fft/max_fft_sens_2); 

        grid on; 
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        title('Спектр сигналу датчика 2'); 

        xlim([0 5]); 

 pause; 

 

  а)       б) 

Рис. 2.19 – Спектири сигналів ( а – з оклюзивної кінцівки, б – з 

неоклюзивної кінцівки) 

Аналіз в частотній області  дає можливість визначити частоту серцевих 

скорочень. Як видно з графіка частота скорочень більше одного Гц, що 

відповідає частоті скорочень при нормальному стані людини. За рахунок 

того, що була оклюзія однієї кінцівки спектр на першому графіку (рис. 2.19 а) 

дещо не чистий. 

Для реалізації методу описаного в п. 1.7  потрібно знаходити кореляцію 

двох сигналів, з основного та опорного каналів. Розрахунок кореляційної 

функції проводиться з використанням стандартної функції xcorr. У більшості 

задач цифрової обробки немає можливості досліджувати сигнал на 

нескінченному інтервалі. Немає можливості дізнатися, який був сигнал до 

включення пристрою і який він буде в майбутньому. Також обмеження 

інтервалу дослідження може бути обумовлено нестаціонарністю 

досліджуваного сигналу. Обмеження інтервалу аналізу рівносильне 

перемноженню вихідного сигналу на віконну функцію. Спотворення, що 
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вносяться застосуванням вікон, визначаються розміром вікна і його формою. 

Виділяють два основних властивості частотних характеристик вікон: ширина 

головної пелюстки і максимальний рівень бічних пелюсток. Застосування 

вікон, відмінних від прямокутного, обумовлено бажанням зменшити вплив 

бічних пелюсток за рахунок збільшення ширини головного. Нижче 

наведений лістинг для знаходження кореляційної функції з використанням 

різних типів та шириш вікон: 

 

wind_coef_corr = window(@gausswin,Wind+1);    % vector of window coefs.... 

for k = 1:1:length(Sens1_filter_band) - Wind; 

    temp = 

xcorr(Sens1_filter_band(k:k+Wind).*wind_coef_corr,Sens2_filter_band(k:k+Wind)

.*wind_coef_corr); 

    l = length(temp); 

    m_ = max(temp); 

    resgausswin(k) = temp(   floor(l/2 + 0.5) )/m_; 

    if(resgausswin(k) <0) 

        resgausswin(k) = 0; 

    end 

         

end 

 

t_ = (0:length(resgausswin)-1)*T; 

 

figure(6) 

plot(t_+2, resgausswin, t_+2, resblackman, t_+2, reshamming); 

grid on; 

title('Кореляційна функція з різними типами вікна'); 

ylim([0 1.1]); 

xlim([0 45]); 

pause; 

 

res= zeros(1,length(resgausswin)); 

 

for wi = 1:1:3; 

    Wind_ = 800 - 100*wi; 

wind_coef_corr = window(@gausswin,Wind_+1);    % vector of window coefs.... 

for k = 1:1:length(Sens1_filter_band) - Wind_; 
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    temp = 

xcorr(Sens1_filter_band(k:k+Wind_).*wind_coef_corr,Sens2_filter_band(k:k+Wind

_).*wind_coef_corr); 

 

    l = length(temp); 

    m_ = max(temp); 

    res(k) = temp(   floor(l/2 + 0.5) )/m_; 

     

if(res(k) <0) 

        res(k) = 0; 

    end 

         

end 

corr_mass(wi,:) = res; 

end 

 

figure(7); 

t_12 = (0:length(corr_mass(1,:))-1)*T; 

plot(t_12,corr_mass(1,:),t_12,corr_mass(2,:),t_12,corr_mass(3,:)); 

grid on; 

title('Кореляційна функція з різними ширинами вікна'); 

ylim([0 1.1]); 

xlim([0 45]); 

pause; 

 

На рисунку 2.20 зображено кореляційну функцію двох сигналів з 

використанням різних типів вікон, які використовуються для зменшення 

спотворень. В даному випадку використовуються віконні функції Гауса 

Хемінга і Блекмена.  

З рис. 2.21 видно, що тип вікна впливає не значно. При збільшені 

ширини вікна кореляційна функція стає більше гладкою. 

Практичне визначення артеріального тиску за допомогою методу 

описаного в п 1.7  відбувається наступним чином: на одному графіку 

будується крива залежності тиску в манжеті від часу, та кореляційна функція 

двох сигналів. Для визначення величини систолічного (верхнього) тиску 

фіксується момент часу в який кореляційна функція рівна 10%, а для 
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нижнього (діастолічного) фіксується момент коли кореляційна функція рівна 

90%. В ці моменти часу фіксується значення тиску по кривій залежності 

тиску від часу. На рис. 2.22 показані залежність тиску та кореляційна 

функція, а також відмічені рівні для визначення тиску. 

 

 

Рис. 2.20 – Кореляційна функція з різними типами вікон 

 

 

Рис. 2.21 – Кореляційна функція з різними ширинами вікна 
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Рис.2.22 – Визначення артеріального тиску 

Для отримання тахоосцилограми та вимірювання тиску 

тахоосцилографічним методом використовуємо фільтрацію даних, 

отриманих з датчику тиску. Як видно з рис. 2.22, під час декомпресії в 

манжеті з’являються осциляції. Детально ці осциляції зображено на рис. 2.23 

 

Рис. 2.23 – Осциляції в манжеті під час декомпресії 

Для виділення цих коливань, в програмному забезпеченні реалізовані 

цифрові низькочастотні фільтри та смугові фільтри (рис. 2.26). Так як 

задачею нашої роботи є перевірка самого методу, а не алгоритму його 

реалізації – визначення тиску по тахоосцилограмі проводиться в 

полуавтоматичному режимі з застосуванням рухомих маркерів. 



55 
 

2.4 Програмне забезпечення для автоматичного оброблення 

сигналів 

Запис та експорт файлів не зручний, тому для дослідження 

осцилометричних сигналів та вимірювання артеріального тиску в реальному 

часі була розроблена програма в середовищі Borland C++ Builder 6  яка 

повторяє весь алгоритм обробки сигналів описаного в п.2.3 та має дещо 

більші можливості. 

Основні функції програмного забезпечення для ПК: 

• Прийом даних з інтерфейсу USB. 

• Передача команди мікроконтролеру через інтерфейс USB. 

• Математична обробка даних, що включає цифрову фільтрацію 

масивів прийнятих даних та обчислення взаємної кореляційної 

функції. 

• Відображення даних на дисплей 

• Запис і відтворення даних (робота з файлами) 

• Експорт даних у текстовий файл 

 

Для виконання цих функції в програмі реалізовано організацію зв’язку 

з віртуальним СОМ портом, на який поступають дані від мікроконтролера, 

фільтрацію сигналів за допомогою цифрових фільтрів, які були розроблені в 

Matlab, є можливість вибору та застосування різних фільтрів в реальному 

часі, передбачена зміна параметрів мікроконтролера та параметрів 

розрахунку кореляційної функції (вибір віконної функції, вибір ширини 

вікна), наявна можливість для знаходження спектрів сигналів. 

Програма забезпечує користувачу можливість переглянути дані з 

оптичних сенсорів та датчику тиску приладу, математичну обробку цих 

даних, має зручний графічний інтерфейс та працює в режимі реального часу, 

орієнтована на рядового користувача широкого загалу. 

Нижче буде описано інтерфейс та роботу програми. На рис. 2.24 

зображено головне вікно програми (вкладка вимірювання). 



56 
 

 

 

Рисунок 2.19 Основне вікно програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.24 – Основне вікно програми 

Програма складаєьться з таких основних елементів: 

- Вікна відображення графіків; 

- Індикатори; 

- Головне меню; 

- Основні кнопки меню; 

- Кнопки керування; 

- Бігунки; 

В табл. 2.3 наведені основні елементи програми та описані їх функції 

При натискані кнопки FFT відкривається вікно для дослідження 

сигналів в частотній області. Є можливість вибору типу та ширини вікна, 

нормування по рівню та відображення в логарифмічній шкалі. На рис. 2.25 

показано вікно «спектр сигналів» 
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Таблиця 2.3 – Елементи програми 

№ Елемент Функція 

1 
Відкрити 

Відкриває раніше збережені файли з даними 

експеременту 

2 
Зберегти 

Зберігає дані отримані при досліджені  

3 
 Експорт  

Експортує отримані дані до txt файлу 

4 
Експорт 3 

файла 

Експортує дані до трьох файлів ( по одному файлу 

на датчик) для можливості подальшої обробки 

даних в Matlab 

5 
 FFT  

Відкриває вікно для дослідження сигналів у 

частотній області 

6 
 Filter 

Відкриває вікно для налаштування фільтрацйії та 

кореляції 

7 
 

Повертає на початор відтворення 

8 
 

Запуск відтворення даних 

9 
 

Запуск запису даних 

10 
 

Зупинка запису даних 

11 
 

Очистка буфера з даними 

12 
 

Очистка останньої секунди запису 
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Рис. 2.25 – Спектр сигналів 

На рис. 2.26 зображено вікно налаштування фільрації та кореляції. В 

першому підвікні відображено список фільтрів для фільтрації сигналів 

пульсу. В другому – список фільтрів для фільтрації сигналу з датчика тиску. 

Смуговий фільтр для датчика тиску використовується для дослідження тонів 

Короткова, які виникають в манжеті при вимірювані артеріального тиску. 

Тони Короткова відображаються на третьому графіку основного вікна 

програми рожевим кольором. 
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Рис. 2.26 – Налаштування фільтрації та кореляції 

У підвікні «Кореляція» є можливість для налаштування параметрів 

розрахунку кореляції, тип вікна, ширину вікна. Також у цьому вінкі 

налаштовується тривалість часу яка буде відображатися на графікаж 

основного вікна програми, тобто масштабування по часовій шкалі. На рис. 

2.27 зображено вікно налаштування СОМ порта, яке знаходиться в меню 

налаштування головного меню програми і служить для вибору номера СОМ 

порта, до якого під’єднаний пристрій та керування портом. Дізнатися до 

якого порту під’єднано пристрій можна в диспетчері пристроїв. 
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Рис. 2.27 – Параметри СОМ порта 

У вкладці зв'язок (Connection рис. 2.28) відображається в основному 

службова інформація про відкриття-закриття порту, швидкість передачі 

даних з АЦП. 

 

Рис. 2.28 – вікно «Зв'язок» 

Для фіксації моментів часу в яких кореляційна функція рівна 10 та 90 

% для визначення систолічного і діастолічного тиску внизу головного вікна 

програми передбачені повзунки для керування маркерами (рис. 2.29). 
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Рис. 2.29 – Керування маркерами. 

З правого боку програми є ряд індикаторів. Перша група індикаторів 

відображає поточний процес (рис. 2.30) друга група (рис. 2.31) відображає 

поточне значення тиску, значення тиску в моменти на які вказують перший 

та другий маркери а також відсоток кореляції в ці моменти. 

 

Рис. 2.30 – Індикатори поточного процесу 

 

Рис. 2.31 – Значення тиску та відсоток кореляції 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИМІРЮВАННЯ АТ В ОДНІЙ СИСТЕМІ РІЗНИМИ 

МЕТОДАМИ 

Метою проведення експерименту є порівняння двох методів 

вимірювання артеріального тиску – тахоосцилографічного і 

осцилометричного з еталонним (аускультативним), використовуючи один 

пристрій, і проводячи вимірювання одночасно трьома методами, що збільшує 

достовірність порівняння. 

3.1 Проведення експерименту 

Вимірювання проводилося у комфортній для піддослідного об’єкта 

обстановці. Для усунення синдрому «білого халату» виконувались пробні 

вимірювання (пацієнт заспокоюється з часом). У ході проведення 

експерименту цей фактор був врахований, що збільшує об’єктивність 

отриманих результатів. 

При підготовці для проведення вимірів було враховано всі пункти 

методики вимірювання АТ, затверджену ВОЗ у 1999 р: 

- всі виміри проводилися в положенні лежачи; 

- вимірювання проводилося після 2 годин після останнього 

прийому їжі; 

- пацієнт був звільнений від тугої і обтяжливої одежі; 

- рука, яка піддавалася оклюзії була повністю звільнена від одежі; 

- вимірювання проводилися двічі з інтервалом 5 хвилин; 

Під час вимірювання швидкість декомпресії не первищувала 2 мм. рт. 

ст. за секунду. При цьому реєструється моменти виникнення першого і 

зникнення останніх тонів за показами сенсора тиску компресійної манжети, 

що відображаються в реальному часі на екрані ПК. Результати вимірювання і 
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всі данні зберігаються в пам’яті комп’ютера, а значення АТ визначається за 

кривою кореляційної функції. Вимірювання проводиться повторно через 5 

хвилин. 

3.2 Результати вимірювань 

В ході проведення експерименту було знято по 10 показів АТ різними 

методами вимірювання одночасно з 6 різних людей. Ці дані відображені у 

табл. 3.1 – 3.6 та на рис. 3.1 – 3.6. 

Таблиця 3.1 – Результати вимірювань: перший пацієнт 

 Вимірювання № 

Метод вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аускультативний 
120 

83 

123 

83 

122 

80 

123 

79 

121 

82 

117 

82 

118 

80 

123 

81 

120 

81 

120 

78 

Осцилометричний 
121 

83 

121 

84 

119 

79 

123 

80 

122 

81 

118 

84 

118 

81 

123 

83 

122 

82 

121 

80 

Тахоосцилографічний 
122 

83 

123 

82 

124 

79 

123 

79 

120 

81 

120 

80 

121 

79 

123 

74 

122 

78 

124 

75 

 

Таблиця 3.2 – Результати вимірювань: другий пацієнт 

 Вимірювання № 

Метод вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аускультативний 105 

69 

108 

70 

103 

72 

104 

70 

101 

71 

105 

72 

105 

72 

104 

71 

107 

73 

106 

72 

Осцилометричний 104 

72 

105 

72 

105 

70 

103 

74 

105 

72 

105 

72 

104 

74 

103 

70 

106 

71 

107 

70 

Тахоосцилографічний 110 

69 

110 

70 

105 

69 

103 

68 

104 

64 

105 

73 

103 

68 

108 

69 

112 

67 

109 

71 
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Таблиця 3.3 – Результати вимірювань: третій пацієнт 

 Вимірювання № 

Метод вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аускультативний 92 

61 

88 

61 

90 

62 

91 

61 

93 

63 

91 

64 

92 

64 

92 

62 

93 

61 

94 

60 

Осцилометричний 90 

61 

90 

59 

89 

62 

91 

60 

96 

65 

88 

61 

90 

64 

92 

63 

93 

62 

90 

62 

Тахоосцилографічний 92 

61 

90 

59 

94 

60 

93 

58 

92 

59 

90 

62 

91 

65 

92 

61 

95 

60 

97 

58 

Таблиця 3.4 – Результати вимірювань: четверний пацієнт 

 Вимірювання № 

Метод вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аускультативний 112 

73 

110 

74 

111 

76 

115 

75 

113 

73 

108 

74 

110 

77 

107 

75 

111 

75 

111 

72 

Осцилометричний 114 

73 

110 

75 

108 

76 

114 

74 

114 

74 

105 

72 

111 

74 

109 

76 

108 

75 

111 

71 

Тахоосцилографічний 115 

72 

114 

70 

115 

73 

117 

74 

110 

74 

109 

73 

111 

74 

104 

75 

114 

74 

113 

70 

Таблиця 3.5 – Результати вимірювань: п’ятий пацієнт 

 Вимірювання № 

Метод вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аускультативний 127 

85 

125 

84 

124 

85 

128 

83 

123 

82 

122 

84 

126 

83 

123 

87 

125 

85 

124 

84 

Осцилометричний 125 

85 

124 

86 

124 

83 

127 

82 

123 

84 

124 

83 

125 

83 

121 

88 

124 

85 

124 

83 

Тахоосцилографічний 127 

80 

128 

82 

129 

85 

129 

81 

122 

83 

124 

82 

126 

80 

124 

88 

125 

84 

126 

83 
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Таблиця 3.6 – Результати вимірювань: шостий пацієнт 

 Вимірювання № 

Метод вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аускультативний 101 

59 

99 

60 

98 

61 

97 

60 

102 

63 

99 

60 

104 

61 

103 

57 

100 

59 

97 

60 

Осцилометричний 100 

59 

101 

61 

100 

60 

97 

60 

102 

62 

101 

60 

105 

64 

104 

58 

101 

57 

97 

58 

Тахоосцилографічний 103 

57 

101 

57 

101 

60 

102 

58 

101 

59 

100 

61 

101 

60 

107 

56 

101 

60 

103 

61 

 

 

 

 

Рис.3.1 – Результати вимірювань: перший пацієнт 
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Рис. 3.2 – Результати вимірювань: другий пацієнт 

 

Рис. 3.3 – Результати вимірювань: третій пацієнт 
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Рис. 3.4 – Результати вимірювань: четвертий пацієнт 

 

Рис 3.5 – Результати вимірювань: п’ятий пацієнт 
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Рис. 3.6 – Результати вимірювань: шостий пацієнт 

На рис. 3.1 – 3.6 зображено результати вимірювання АТ різними 

методами на шістьох різних пацієнтах. Круглими маркерами відмічені 

результати вимірювання аускультативним методом, квадратним – 

осцилометричним методом, хрестиком – тахоосцилографічним методом. 

Абсолютні відхилення значень кожного вимірювання 

осцилометричним і тахоосцилографічним методами від еталонного 

(аускультативного) вимірювання зображені на рис. 3.7 – 3.12. 
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Рис. 3.7 – Абсолютні відхилення від еталону: перший пацієнт 

 

Рис. 3.8 – Абсолютні відхилення від еталону: другий пацієнт 
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Рис. 3.9 – Абсолютні відхилення від еталону: третій пацієнт 

 

Рис. 3.10 – Абсолютні відхилення від еталону: четвертий пацієнт 
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Рис. 3.11 – Абсолютні відхилення від еталону: п’ятий пацієнт 

 

Рис. 3.12 – Абсолютні відхилення від еталону: шостий пацієнт 



72 
 

Середні відхилення значень АТ виміряних осцилометричним і 

тахоосцилометричними методами по всіх пацієнтах наведені в табл. 3.7 

Таблиця3.7 – Середні відхилення значень АТ від еталону 

 
Людина № 

1 2 3 4 5 6 

Середнє відхилення значення систолічного 

тиску, отриманого осцилометричним методом, 

від значення, отриманого аускультативним 

методом, мм.рт.ст. 

1 1,5 1,7 1,6 1 1 

Середнє відхилення значення діастолічного 

тиску отриманого осцилометричним методом, 

від значення, отриманого аускультативним 

методом, мм.рт.ст. 

1,2 1,9 1,2 1 1 1,1 

Середнє відхилення значення систолічного 

тиску, отриманого тахоосцилометричним 

методом, від значення, отриманого 

аускультативним методом, мм.рт.ст. 

1,8 2,7 1,6 2,6 1,5 2,8 

Середнє відхилення значення діастолічного 

тиску отриманого тахоосцилометричним 

методом від значення, отриманого 

аускультативним методом, мм.рт.ст. 

1,9 2,6 1,8 1,7 1,8 1,7 

 

З приведеного експерименту слідує, що осцилометричний і 

тахоосцилографічні методи вимірювання артеріального тиску є доволі 

точними. Середнє відхилення від результатів еталонного (аускультативного) 

вимірювання при вимірюванні осцилометричним і тахоосцилографічним 

методами не перевищує 3 мм.рт.ст. 

При вимірюванні тахоосцилографічним методом проявляється 

тенденція завищення систолічного тиску, що пояснюється наявністю 

осциляцій в манжеті ще до того, як тиск в ній зменшиться до рівня, коли 

відновлюється кровоплин в частково пережатій артерії. 
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Враховуючи, що всі пацієнти не мали патологій серцево-судинної 

системи дослідити роботу системи в умовах специфічних фізіологічних 

відхилень не вдалося. 

В подальшому перспективним є дослідження роботи системи в умовах 

значних рухових артефактів. 
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РОЗДІЛ 4 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Основною метою даного розділу дипломного проекту є визначення 

потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які пов’язані з 

проектуванням, виготовленням та експлуатацією вимірювача артеріального 

тиску. Необхідно перевірити відповідність цих факторів вимогам санітарних 

норм та електробезпеки і запропонувати відповідні технічні рішення та 

організаційні заходи щодо зменшення або повного усунення їх впливу на 

робочий персонал і навколишнє середовище. Також необхідно розглянути 

питання безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

4.1 Визначення та оцінка основних потенційно небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів 

При виконанні даної роботи була розроблена друкована плата яка 

використовується в пристрої для дослідження методів вимірювання АТ. Тому 

доцільно розробити заходи з охорони праці щодо монтажу ЕРЕ на цій платі. 

В процесі пайки та монтажно-збірних робіт персонал буде підлягати впливу 

ряду шкідливих факторів.  

 При проведенні технологічного процесу пайки потенційно 

небезпечними та шкідливими факторами є: 

- можливість ураження електричним струмом; 

- запиленість та загазованість повітря робочої зони; 

- наявність інфрачервоного (ІЧ) випромінювання: 

- вплив бризок та крапель розплавленого припою; 

- незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; 

- незадовільне освітлення робочих місць або підвищена яскравість; 

- психофізичні перевантаження. 
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Розглянемо вплив цих факторів на персонал а також питання 

електробезпеки більш детально. 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії 

4.2.1. Електробезпека 

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного 

впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і 

статичної електрики. 

Найбільша кількість випадків електротравматизму, в тому числі із 

смертельними випадками, відбувається при експлуатації електроустановок 

напругою до 1000 В, що пов’язано з їх поширенням і відносною доступністю 

практично для кожного. 

В нашому випадку, ми розроблюємо електронний прилад, який 

належить до III класу, щодо електробезпеки, згідно з ДСТУ 3798-98. (до 

класу ІІІ належать вироби, які не мають внутрішніх та зовнішніх 

електричних кіл з напругою вищою ніж 42 В) і має тип BF, тобто з виносом 

робочої частини. Розроблюваний пристрій має напругу живлення 5В, яка 

подається на нього від зовнішнього джерела живлення (через інтерфейс USB) 

при опорі ізоляції 5.0
IЗ

R МОм. 

 Гранично допустимі норми напруги дотику і струму через людину при 

нормальному режимі роботи виробу приведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Вид струму Напруга, В, не більше Струм, мА, не більше 

Змінний, 50Гц 2 0.3 

Постійний 8 1.0 
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 Для захисту людини від ураження електричним струмом у виробничих 

приміщеннях використовується занулення обладнання. При наявності 

занулення замикання фази на корпус перетворюється у коротке однофазне 

замикання, від струму якого спрацьовує пристрій максимального струмового 

захисту і відключає ушкоджену електроустановку. Розрахунок занулення 

складається з трьох частин: 

- розрахунок на вимикаючу здатність; 

- визначення 
MAXK

U при замиканні фази на корпус; 

- розрахунок робочого і повторного заземлення. 

Розрахунок електромережі на її здатність вмикатися при аварійному 

режимі роботи, визначення струму КЗ і перевірку кратності його по 

відношенню до номінального струму спрацювання. 

 Струм однофазного КЗ визначається по формулі: 

Tна

Ф

КЗ
rrr

U
I


 ,     (4.1) 

де 
Ф

U  - фазова напруга ( ВU
Ф

220 ); 

 
а

r  - активний опір фазного проводу, Ом; 

 
н

r  - активний опір нульового проводу  

 
T

r  - розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 Вт ( 03.0
T

r  

Ом) 

 Опір 
а

r  можна визначити як: 

a

ан
S

L
rr





,     (4.2) 

де   - питомий опір проводу (для алюмінію 
м

ммОм 
 028.0 ), 

 L  - відстань від трансформатору до споживача ( 100L м); 

 
a

S  - площа перерізу ( 50.1
a

S мм 2 ). 

Тоді: 

9.1
50.1

100028.0



 ан rr  Ом. 



77 
 

Отже: 

44.57
03.09.19.1

220



КЗI  А. 

 Номінальний струм спрацювання автомату захисту 10
НОМ

I  А. 

Кратність цих струмів складає: 

7.5
НОМ

КЗ
M

I

I
К  

З розрахунків видно, що при однофазному короткому замиканні автомат 

токового захисту буде надійно спрацьовувати. 

 При однофазному КЗ нульовий провід і корпус за час спрацювання 

струмового захисту знаходяться під напругою відносно землі 99
пр

U  В. 

З ціллю зменшення 
пр

U  як в нормальному так і аварійному режимі слід 

використовувати повторне заземлення нульового проводу. 

4.2.2. Обґрунтування  вибору виду пайки 

Так як розроблювальний пристрій призначений для мало серійного 

виробництва, а також враховуючи невелику кількість ЕРЕ на друкованій 

платі, робимо висновок, що нам слід використовувати ручну пайку. При 

цьому необхідно використовувати електропаяльник потужністю 20 - 60 Вт. 

Пайку будемо виконувати припоєм марки ПОС – 61 ГОСТ 21930 – 76, 

який містить 60 – 62 % олова, 0.29 % домішок та іншу частину свинцю. 

При користуванні низькотемпературними припоями, як правило, 

використовують флюси, що містять в собі смолу. Один із найбільш дешевих і 

розповсюджених – флюс марки ФКСП по ОСТ 4.ГО.033.000. Даний флюс 

містить 10 – 60 % соснової каніфолі, 30 – 40 % спирту етилового. В якості 

миючого засобу для видалення залишків флюсу марки ФКСП 

використовується етиловий спирт. 
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4.2.3. Розрахунок запиленості та загазованості повітря робочої зони  

 Процеси пайки супроводжуються забрудненням повітряного 

середовища аерозолями припою, флюсу, парами різноманітних рідин, що 

використовуються при виготовленні флюсу, змивання і розчинення різник 

лаків, що покривають друковані плати та ін. Знаходячись в запиленій 

атмосфері, робітники зазнають впливу пилу і парів. Шкідливі речовини 

осідають на поверхні шкіряного покрову, потрапляють на слизову оболонку 

рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потрапляють у стравохід. 

 

 Біологічна дія компонентів, що входять до складу припою, флюсу, 

миючого засобу, приведені у таблицях 4.2, 4.3. 

 Особливо шкідливі при пайці олов’яно - свинцевими припоями пари 

свинцю. Для попередження гострих та професійних захворювань його 

концентрація не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій. 

Гранично допустима концентрація (далі ГДК) шкідливих речовин у 

повітрі робочої зони це така концентрація, яка при щоденній (окрім вихідних 

днів) роботі протягом 8 годин або іншому терміну дії, але не більше як 41 

година на тиждень, впродовж усього робочого стажу не може спричинити 

захворювань або відхилень в стані здоров’я, виявлених сучасними методами 

досліджень, в процесі трудової діяльності або у віддалені строки життя 

теперішніх та майбутніх поколінь. 

 

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони наведена в ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно - гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» для 1307 речовин.  
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Таблиця 4.2 – Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК в повітрі робочої зони 

вихідних компонентів, що входять у склад  припою ПОС – 61. 

Компонент Характер токсичності та біологічна дія 
Клас 

небезпеки 

ГДК, 

мг/м 3  

Олово 

Ураження бронхів; викликає поліферативно – 

кліткову реакцію в легенях; при довготривалій 

дії можливий пневмоконіоз. 

 

3 

 

10 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, крові, серцево – судинної 

системи, шлунково-кишкового тракту. 

 

1 

 

0.01 

Вісмут 
Пригнічення активності ферментів, ембріонна 

та гонадотропна дія. 

 

3 

 

10 

Сурма 
При гострому отруєнні – ураження дихальних 

шляхів і стравоходу. 

 

2 

 

0,5 

 

Таблиця 4.3 – Токсична дія компонентів, які входять до складу флюсу ФКСП. 

Компонент Характер токсичності та біологічна дія 
Клас 

небезпеки 

ГДК, 

мг/м 3  

Каніфоль 

соснова 

Дратівлива дія. При довготривалій дії на 

шкіру викликає дерматит. 

 

3 

 

10 

Спирт етиловий 

 

Наркотична та дратівлива дія. При 

тривалому контакті викликає зміни в печінці, 

сухість шкіри. 

 

4 

 

1000 

Етилацетат 

 

Подразнює слизову очей, викликає дерматит 

та екземи. 

 

4 

 

200 

Кислота 

ортофосфорна 

Загально токсична дія. Пари викликають 

атрофічні процеси  слизової носа, запальні 

захворювання шкіри 

 

2 

 

1.0 
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Відповідно до 12.1.005-88 шкідливі речовини поділяються на чотири 

класи небезпеки. Клас небезпеки шкідливої речовини встановлюється 

залежно від її гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони, 

середньої смертної концентрації в повітрі, при попаданні в шлунок чи 

нанесенні на шкіру, від коефіцієнта можливості інгаляційного отруєння, зони 

гострої чи хронічної дії. Ці показники характеризують токсичність ядів. 

Розрахуємо концентрацію аерозолю свинцю при ручній пайці.  

                                    
V

Ntny
C


 6.0 ,                                          (4.3) 

де y  - питоме утворення свинцю, мг/ 100 пайок; 

n  - кількість пайок за хвилину, шт.; 

t  - тривалість зміни, г.; 

N  - кількість робочих місць, на яких ведеться пайка, шт.; 

V  - об'єм приміщення, м3; 

 Для нашого випадку питоме утворення аерозолю свинцю при луженні і 

пайці олов'яно - свинцевими припоями наступне: мгy 03.0 /100 пайок; 

10n ; 7t г; 2N ; 75355 V м 3 . Тоді: 

034.0
75

271003.0
6.0 


C  мг/м 3  

 Відповідно таблиці 4.3 ГДК складає 0.01мг/м 3 . Отже концентрація 

аерозолів свинцю більше за норму і необхідно передбачити місцеву 

вентиляцію, розрахунок якої буде приведений далі. 

4.2.4. Вентиляція ділянок пайки 

Експлуатація ділянок пайки, не обладнаних місцевою витяжкою 

вентиляцією, забороняється. Вентиляційні установки повинні включатися до 

початку робіт і вимикатися після їхнього закінчення. Робота вентиляційних 

установок повинна контролюватися за допомогою спеціальної світлової 

сигналізації. Місцеві відсмоктування від зон пайки повинні обслуговуватися 

самостійною вентиляційною установкою. 
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У зоні ручної пайки швидкість спрямованого потоку, створюваного 

місцевими відсмоктування повинна на 0,2 м/с перевищувати рухливість 

повітря в зоні пайки й бути не менше Vх = 0,5 м/с. 

       Застосуємо шарнірно–телескопічні відсмоктування прямокутної форми з 

гострими крайками, які установлені у вертикальній площині стола. 

Кількість повітря, що відсмоктується, для прямокутних отворів з 

гострими крайками 

L = (S + 7,7  E0,63  Х1,4)  Vх, м3/с де S – площа усмоктувального отвору, м3; 

Е – більша сторона прямокутного усмоктувального отвору (Е =0,14  0,28 м); 

X – відстань до зони пайки, (Х = 0,1  0,3 м). 

Менша сторона прямокутного усмоктувального отвору з оптималь-ного 

співвідношення між сторонами усмоктувальної щілини В и Е, при якому 

кількість повітря, що відсмоктується, буде мінімальним. 

Вибираємо Е = 0,2 м, Х= 0,2 м. Тоді одержуємо при В/Е = 0,24 

В = 0,24 Е = 0,24 0,2= 0,048 м. 

Площа усмоктувального отвору дорівнює 

S= B*E = 0,2*0,048 = 0,0096 м2. 

L = (0,0096 + 7,7*0,20,63*0,21,4)*0,5 = 0,28 м3/с = 1008 м3/год . 

Визначимо концентрацію аерозолю свинцю за формулою  

С = 0,6. y. n. t.N/(V + L.t), 

де у – питоме утворення аерозолю свинцю; n – кількість пайок за 

хвилину; N – кількість роб. місць; V – об’єм приміщення, м3; t – тривалість 

зборки виробу, год, t = 7 год. 

У нашому випадку: y = 0,03 мг на 100 пайок, n = 10, V= 75 м3. 

Визначимо фактичну концентрацію аерозолю свинцю у видаляємому 

повітрі   = (0,6∙0,03∙10∙7∙2)/(75 + 1008∙7) = 0,00035 мг/м3. 

Таким чином, СФ < ГДК = 0,01 мг/м3 і тому додаткових заходів для 

очищення повітря застосовувати не потрібно. 



82 
 

4.2.5. Визначення інтенсивності ІЧ випромінювання при проведені 

процесу пайки. 

 ІЧ випромінювання діє на людину, в основному, у вигляді теплового 

впливу. При цьому ефект впливу ІЧ променів сильно залежить від довжини 

хвилі. По довжині хвилі розрізняють три області: А – 760…1500 нм, В – 

1500…3000 нм, С – більше 3000 нм. 

 При поглинанні ІЧ променів у шкірі, відбувається її нагрівання, що 

викликає переповнення кровоносних судин кров’ю і збільшення обміну 

речовин, що в результаті викликає захворювання серцево – судинної системи 

і органів травлення. 

Найбільшої шкоди приносить короткохвильове ІЧ випромінювання. 

Допустимі щільності потоку енергії ІЧ випромінювання приведені в 

табл. 4.4 

Таблиця 4.4 

Область ІЧ 

випромінювання 

Довжина 

хвилі, нм 

Доп. 

щільність, 

Вт/м 2  

Допустима 

інтегральна щільність, 

Вт/м 2  

А 760 - 15000 100  

 

350 

В 1500 – 3000 100 

С 3000 – 4500 

4500 - 10000 

175 

350 

 

 Розрахуємо щільність потоку і порівняємо її з гранично допустимою. 

 Інтенсивність опромінення E  від нагрітої поверхні визначається по 

формулі: 

2

4 ))
100

((91.0

l

A
T

S

E



 ,                                       (4.4) 

де l  - відстань до джерела теплового випромінювання, м; 
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S  - площа випромінюючої поверхні, м 2 ; 

A  - константа ( 85A  для шкіри людини і б/п тканини); 

T  - температура випромінюючої поверхні, К; 

 Для нашого випадку: 1.0l  м; 
610300 S  м 2 ; 

KT 57360240273   (240 o С – температура плавлення припою, 60 o С - 

запас). Підставивши у формулу (6.2) отримаємо: 

27
)1.0(

)85)
100

573
((10391.0

2

44









E  Вт/м 2 . 

 Тепер знайдемо до якої області ІЧ випромінювання відноситься 

випромінювання з KT 573 . По закону Віна: 

5000
573

0028999.00028999.0


T
MAX

  нм. 

 Отже, дане випромінювання відноситься до області С. Для цієї області 

120
MAX

E  Вт/м 2 > 27E  Вт/м 2 . Як видно, ІЧ випромінювання не буде мати 

шкідливого впливу на організм людини. 

 

4.2.6. Розрахунок освітленості робочих місць монтажників РЕА 

 

 При монтажі друкованих плат рівень освітленості повинен бути 

оптимальним. При надмірному яскравому освітленні виникає швидке 

стомлення робітника, що може привести до втрати працездатності і травми . 

Розрахунок штучного освітлення будемо проводити по спеціальній 

методиці, викладеній в [19]. На рис. 4.1 показана схема для визначення умов 

використання методів розрахунку. 
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Рис.. 4.1 – Схема розташування робочих місць 

При рядах невеликої протяжності (lр: h < 3), що має місце в нашому 

випадку,фактичну освітленість робочої поверхні визначають по формулі: 

pЗ

m

i
iiл

lhК

ФnN

E








2

1

1000


;                                      (4.5) 

де N – кількість світильників; 

n  – кількість ламп в одному світильнику; 

л
Ф  – світловий потік лампи (для світильників ЛБ – 40 маємо 3200

л
Ф

лм); 

  – коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості в розрахунковій 

точці за рахунок багаторазового відображення від різних поверхонь в 

приміщенні і впливу віддалених світильників; 

m  – кількість напіврядів світильників, що враховуються при 

розрахунку (враховуються напівряди, що створюють освітленість не менше 

за 5% максимальної, що створюється напіврядом, найближчим до 

розрахункової точки);  

i
  – відносна освітленість в розрахунковій точці, що створюється i-м 

напіврядом світильників;  

ψi – коефіцієнт переходу від горизонтальної освітленості, що 

створюється i-м напіврядом в розрахунковій точці, до освітленості похилої 

площини;  
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З
K  – коефіцієнт запасу, що враховує запиленість приміщень і 

зменшення світлового потоку джерела світла в процесі експлуатації ( 5.1
З

K  

із таблиці 1.11 [36]); 

h – висота підвісу світильника (відстань по нормалі від світильника до 

горизонтальної площини, співпадаючої з робочою поверхнею або що 

проходить через її центр), м; 

lр – довжина ряду світильників (світлової лінії), м. 

 Із рисунку 6.2 видно, що 2h м. 

 Довжина ряду 4.3
h

l  м; решта коефіцієнтів: 4n ; 6N ; 2.1 ; 

2m . 

 Для визначення табличного значення  знаходимо відношення pI и lI.  

p = p/n , де p – відстань розрахункової точки до проекції ряду світильників на 

горизонтальну площину; n – количество светильников (n = 4), l = l2/n , где l2 – 

відстань розрахункової точки від стіни ( l = 2,5 м). Тоді: 

25.041 Ip ;   62.04/5.2 Il  

 По таблицям 1.14 і 1.15 [19] для 162


I лм (для кута падіння 
025 ) і 

світильників 9 – ї групи визначаємо 0.55),( II lpf . Тоді: 

8916255.0),( 


 Ilpf II  

 Отже:  





4.325.11000

612.1320046
2

E 401 лк 

 По таблиці Д1 [19] визначаємо значення нормованої освітленості. Для 

робіт дуже високої точності з середнім контрастом об’єкту розпізнавання з 

фоном і світлим фоном 400
н

E лк. Отже так як розраховане фактичне 

значення освітленості більше нормованого, то робимо висновок щодо 

придатності системи освітлення в приміщені. 
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4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.00-

4.33-99). Одними з основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень 

та організаційних заходів з евакуації та оповіщення виробничого персоналу і 

його дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також вирішення питань 

пожежної безпеки. 

4.3.1. Вимоги щодо організації ефективної роботи систем оповіщення 

персоналу у разі виникнення небезпечної ситуаціїОповіщення 

виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад при пожежі, 

здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва".  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно 

поділяти на зони оповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також 

з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН 

В.1.1-7-2002.  

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку 

оповіщення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов 

забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним 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;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  
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- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) із зонами оповіщення.  

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 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо 

повідомлень для виробничого персоналу у такій послідовності:  

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-

якої іншої НС;  

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються 

автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);  

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та управління 

евакуацією людей.  

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають 

різні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні 

автоматично блокуватись.  

СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві 

повідомлення в різні зони оповіщення.  

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 
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мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нормальних умов евакуації виробничого персоналу.  

В разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будівлях, СО 

повинна спрацьовувати у такій послідовності:  

- в першу чергу, здійснюється оповіщення людей про пожежу на поверсі, 

де виникла пожежа;  

- потім оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розташовані 

вище поверху, де виникла пожежа;  

- в останню чергу, оповіщення людей про пожежу на поверхах, що 

розташовані нижче поверху, де виникла пожежа.  

Затримку часу оповіщення про НС /пожежу/ для різних поверхів 

будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на 

шляхах евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования".  

У багатоповерхових виробничих будівлях, які поділені на протипожежні 

відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього 

протипожежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщення про 

НС /пожежу/ для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід 

передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації 

відповідно до вимог додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004. 

4.3.2. Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації. У разі виникнення надзвичайної ситуації (НС) працівник, який її 

помітив, повинен: 

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та Державну 

пожежну охорону, вказати при цьому адресу кількість поверхів, місце 

виникнення НС, 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 установи, яким повідомлено про виникнення 

НС, повинні : 

- перевірити, чи викликані підрозділи МНС та підрозділи Державної 

пожежної охорони; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

- організувати зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної охорони, 

надати їм допомогу у локалізації та ліквідації НС. 

Після прибуття на пожежу підрозділів МНС та Державної пожежної 

охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де 

виникла НС.  

 

4.3.3. Пожежна безпека 

Згідно з ОНТП 24-86 та СНиП2.09.02-85 приміщення, де виконуються 

електромонтажні роботи, по рівню пожежної та вибухонебезпеки належать 

до категорії В (пожежнонебезпечні). В приміщенні знаходяться тверді горючі 

речовини, що нездатні переходити зважений стан, тому робочі зони 

приміщення по пожежонебезпеці належать згідно з ПУЕ та ПБЕ до класу П-

ІІа. 
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Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції 

струмоведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення 

правил експлуатації електроприладів. 

В робочому приміщенні виконані усі вимоги НАПБ.А.01.001–2004 

«Правил пожежної безпеки в Україні». 

Кількість, розташування та умови зберігання засобів для гасіння 

пожежі (вогнегасники, пожежні гідранти і т.п.) повинні відповідати ГОСТ 

12.1.004-85 та ГОСТ 12.4.009-83, ІSO3941-77 та ДСТУ 3675-98 

В приміщенні встановлені 2 вогнегасники ОУ-8 – вуглекисневих 

восьмилітрових для гасіння електроустановок під напругою до 1000В. 

Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної 

безпеки: 

― постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

― контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

― заборона паління в приміщенні; 

― неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

― заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

― неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та 

вибухонебезпечних речовин; 

― ДП виготовляти із гетинаксу, текстоліту ― пожежна небезпека цих 

матеріалів невелика. 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. Потрібна кількість 

евакуаційних виходів, ширина проходів та ступінь вогнестійкості будівлі 

повинна відповідати СНиП2.01.02-85 та СНиП 2.09.02-85. 

В будівлі присутні три евакуаційні виходи: головний вихід ― фасад і 

два виходи з бокових сторін будівлі. 

Деякі речовини і матеріали, які застосовуються при монтажі, і є 

пожежовибухонебезпечні  (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 – пожежовибухонебезпечні речовини 

Назва 

речовини 

Темп. 

займ., 

C0
 

Темп. 

самозайм., 

C0
 

Межі вибуховості Засоби 

пожежогасіння нижній верхній 

Каніфоль - 850 12.6 г/м

3  

- Хім. і повітряно-

мех. піна, 

розпилена вода 

Спирт 

етиловий 

18 104 36%/68 

г/м 3  

19%/340 

г/м 3  

Хім. піна, вода, 

пара, інертні гази. 

Склотекстоліт - - - - Вода, хім. піна 

 Щоб визначити категорію приміщення по вибухопожежній і пожежній 

небезпеці згідно з ОНТП24 – 86, необхідно розрахувати надлишок тиску 

вибуху в приміщенні. Це можна зробити по формулі [19]: 

HCTГПCB
RСV

mz
PPP

1100
)(

0max


 ,   (4.14) 

де  
max

P  - максимальний тиск вибуху стехіометричної газо- або 

пароповітряної суміші в замкнутому об'ємі, який визначається 

експериментально або за довідковими даними (за відсутністю даних 

допускається приймати кПа900Pmax  ); 

0
Р  - початковий тиск, кПа, допускається приймати кПа101P0  ; 

m - маса горючого газу (ГГ) або пару легкозаймистих (ЗР) і горючих 

рідин (ГР), що потрапили внаслідок аварії у приміщення, кг; 

z - коефіцієнт участі пальної речовини у вибуху, який розраховують на 

основі характеру розподілення газів і пару в об'ємі приміщення або 

приймають за табл. 2 ОНТП 24-86 (для ГГ z = 0,5; для ЛЗР та ГР, нагрітих до 

температури спалаху і вище, а також нагрітих нижче температури спалаху, 

при можливості утворення аерозолю z = 0,3, для ЛЗР та ГР, нагрітих нижче 

температури спалаху при можливості відсутності утворення аерозолю z = 0); 

св
V - вільний об'єм приміщення, 3м  ; 
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ГП
 - густина газу або пару, 3м/кг ; 

ст
C  - стехіометрична концентрація ГГ або пару ЛЗР та ГР, %; 

 3R  - коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення і 

недіабатичність процесу горіння. 

 Об’єм 
св

V  визначимо по формулі: 

номсв
VV  8.0 ,    (4.15) 

де 
ном

V  - об’єм приміщення, м 3 . 

 Концентрацію 
ст

C  знайдемо із формули: 

)84.41(100 
ст

C ,    (4.16) 

де   - стехіометричний коефіцієнт кисню в реакції горіння. 

 Коефіцієнт   знаходиться як: 

24)(
0

nnnn
XHC

 , 

де 
XНC

nnnn ,,,
0

 - кількість атомів відповідно С, Н, О і галоїдів у молекулі 

горючого. 

 При розрахунку будемо вважати: 

 - 105
ном

V м 3 ; 

 - щоденно витрачається 0.3 л спирту; 

 - при вибуху будемо вважати, що весь вміст надходить до приміщення 

(для 0.3 л ЛЗР площа розливу 0.3 м 2 ). 

 Масу парів рідин m  визначимо по формулі: 

TSWm  ,     (4.17) 

де W  - інтенсивність випаровування, кг  1с м 2 ; 

 S  - площа випаровування, м 2 ; 

 T  - тривалість випаровування ( cT 3600 ). 

 Інтенсивність випаровування знаходиться як: 

n
PW   610 ,    (4.18) 

де   - коефіцієнт, який вибирається із [36] в залежності від швидкості і 

температури над поверхнею ( 5.3 ); 
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   - молекулярна маса ( 46  г/моль); 

 
n

P  - тиск насиченої пари (для OHHC
52

 85.5
n

P  кПа). 

Тоді: 

 46 1038.185.5465.310  W  кг  1с м 2 ; 

 15.036003.01038.1 4  m  кг; 

 321462  ; 

 7
384.41

100





ст
C %; 

Отже: 

783.1
3

1

7

100

6.160

3.015.0
)101900( 




P  кПа 

На підставі аналізу отриманого значення 783.1P  кПА можна 

зробити висновок, що дане приміщення відноситься до категорії В по 

пожежонебезпеці, згідно НАПБ Б07.005-86. Так як при монтажі друкованих 

плат вибухонебезпечні суміші горючих парів і газів не утворюються, а 

утворюються вони тільки в результаті аварій або несправностей, то робочі 

зони приміщення по пожежонебезпеці можна віднести до класу П–IIа 

вибухонебезпечних зон (ДНАОП 0.00-1.32-01). 

Для запобігання утворення пожеж слід прийняти наступні заходи: 

- передбачити електричну пожежну сигналізацію (п’ять повідомлювачів 

ПОСТ - 1); 

- забезпечити можливість безпечних евакуацій людей через 

- евакуаційні виходи. Необхідна кількість евакуаційних виходів, ширина 

проходів і степінь вогнестійкості будівель повинна відповідати СНиП 

2.01.02-85 і СНиП 2.09.02-85. Вхід у приміщення, проходи між столами і 

коридори не заставляти різними предметами і обладнанням. Час евакуації 

відповідає вимогам СНиП 2.01.02-85, максимальне віддалення робочих місць 

від евакуаційних виходів – відповідно СНиП 2.09.02-85; 
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- кількість, розміщення і зміст первинних приладів пожежогасіння і 

вогнегасників повинно відповідати вимогам ДСТУ 3675-96 ГОСТ 12.4.009-83 

та ISO 3941-77. В якості первинних засобів пожежогасіння використовують 

вогнегасники, які знаходяться безпосередньо в приміщенні; 

- з робітниками та обслуговуючим персоналом необхідно провести 

протипожежний інструктаж, заняття та бесіди; 

- в робочих приміщеннях виконувати всі вимоги НАПБ А.01.001-95 

«Правил пожежної безпеки в Україні». 
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Рис. 4.2 – План евакуації , передбачений у разі виникнення пожежі 
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ВИСНОВКИ 

На основі огляду сучасних методів вимірювання параметрів 

артеріального тиску і методів підвищення завадостійкості і достовірності 

вимірювань було розроблено багатоканальну систему завадостійкого 

вимірювання параметрів артеріального тиску. Завадостійкість в системі 

забезпечується завдяки наступним технічним рішенням: 

1. Використано осцилометричний метод з опорним пульсовим 

каналом. Даний метод дозволяє значно зменшити вплив зовнішніх 

артефактів, що забезпечує можливість його використання в умовах коли інші 

методи неприйнятні. Враховуючи особливості формування сигналів, за 

якими проводиться оцінка параметрів систолічного та діастолічного тиску, 

можна стверджувати, що цей метод є потенційно стійким до рухових 

артефактів, а також дозволяє проводити вимірювання на пацієнтах з 

феноменами «нескінченного» та «глухого» тону, а також аускультативного 

провалу; 

2. Використано тахоосцилографічний метод вимірювання, за 

допомогою якого можливо отримувати параметри АТ за іншими 

фізіологічними критеріями (система реєструє осциляції в манжеті за 

допомогою сенсору тиску). 

3. Забезпечена можливість одночасного вимірювання 

осцилометричним і тахоосцилографічними методами. 

Ефективність роботи системи підтверджено випробуваннями у НДСЛ 

«Охматдит», які показали, що в стаціонарних умовах точність вимірювання 

обома вищевказаними методами приблизно однакова, проте під час 

вимірювання тахоосцилографічним методом проявляється тенденція 

завищення значення систолічного тиску, що пояснюється виникненням 

пульсацій в манжеті до відновлення кровотоку в кінцівці в результаті 

«удару» пульсової хвилі у верхній край манжети. Результати вимірювання 

показали, що середнє відхилення значень, виміряних осцилометричним і 
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тахоосцилографічним методами від еталонного (аускультативного) 

вимірювання не перевищує 3 мм.рт.ст. 

Перспективним в майбутньому є проведення експерименту на 

пацієнтах з патологіями ССС та при наявності різних видів рухових 

артефактів та підвищення автоматизації вимірювань за рахунок використання 

повітряного компресора. 
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