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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

IoT (Internet of Things). – Інтернет речей. 

SDK (Software Development Kit) – набір із засобів розробки, утиліт і 

документації. 

USB (Universal Serial Bus) – універсальна послідовна шина. 

IDE (Integrated Development Environment) – інтегроване середовище 

розробки. 

GPIO (General-purpose input/output) – Інтерфейс введення/виведення 

загального призначення. 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – універсальний 

асинхронний приймач/передавач. 

ADC (Analog-to-digital) – аналого-цифровий перетворювач. 

Data Mining – видобування інформації 

K-means – алгоритм К-середніх 

ЕКГ – електрокардіограма 

 

  



11 

 

ВСТУП 

Найголовніше для кожної людини – це її здоров’я. Як говорить 

народна приказка: «Здоров’я за гроші не купити». Тому потрібно берегти 

його та вживати заходів щодо профілактики виникнення хвороб [12]. 

Більшість із нас у своєму житті обов’язково зіштовхується з його 

порушеннями, від якихось не значних, до надзвичайно резонансних, які 

можуть коштувати життя. Щорічна медична статистика надає тривожні дані 

про зростання кількості смертельних випадків у зв’язку з хворобами серця. 

Наприклад, у загальній структурі смертності країн Європи та Північної 

Америки питома вага серцево-судинних захворювань становить 40-50 

відсотків, в Україні – більш як 60 відсотків. 

Причини інфаркту міокарда, раптової коронарної недостатності, 

ішемічного інсульту і захворювань периферичних артерій ідентичні та 

пов’язані з атеросклерозом. Результати проведених досліджень свідчать про 

значне поширення факторів ризику серцево-судинних захворювань в 

Україні (у 33.5 відсотка дорослого населення виявлена артеріальна 

гіпертензія, 56.8 – мають надлишкову вагу, 44 відсотки чоловіків і 16.5 

відсотка жінок курять). 

Щороку реєструється близько 50 тис. випадків інфаркту міокарда, 

100-120 тис. інсультів, 20 тис. миготливих аритмій, 4 тис. набутих вад серця 

та народжується більш як 3500 дітей із природженими вадами серця. 

Високий рівень смертності від серцево-судинних захворювань 

зумовлений: 

 недостатністю виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях; 

 низьким рівнем оснащеності закладів охорони здоров’я 

обладнанням, необхідним для своєчасної діагностики, лікування 

та надання інтенсивної допомоги, незадовільною організацією 

процесу діагностики та лікування; 



12 

 

 відсутністю системи активного запобігання інфарктам та 

інсультам на основі стандартизованої системи диспансеризації 

населення; 

 невизначеністю єдиного організаційного підходу до надання 

медичної допомоги хворим з серцево-судинною патологією; 

 недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі витратних 

матеріалів, обладнання та реагентів; 

 обмеженою доступністю сучасних методів лікування основних 

серцево-судинних захворювань (інвазійна кардіологія, інвазійна 

радіологія, кардіохірургія); 

 недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та 

можливість запобігання серцево-судинним захворюванням. 

Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, які 

потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з 

моменту виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, – це ішемічна 

хвороба серця, судинно-мозкові захворювання та природжені (набуті) вади 

серця. 

Потрібно зазначити, що серцево-судинні захворювання найчастіше 

виникають на фоні порушення кровообігу. На жаль, замість того, щоб 

ліквідувати ці порушення і відновити кровообіг, сучасна терапія в 

основному орієнтована лише на зменшення наслідків цих порушень. В 

результаті замість виліковування досягається лише гальмування патології і 

виникає пожиттєва залежність хворого від препаратів. Постійний прийом 

хімічних засобів через їх виражену побічну дію викликає все більше 

додаткових захворювань. Перспектива такого хворого сумна, – і основне 

захворювання не вилікував, а лише сповільнив його наростання, і від 

залежності медикаментозної не позбавився та ще й новий букет хвороб і 

додаткову потребу в ліках набув.  

Іншою досить глобальною проблемою, яка стосується питання 

здоров’я людини, це є несвоєчасне виявлення порушень, тобто виявлення їх 
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не на початкових етапах, при яких достатньо використати більш простий 

вид лікування аби усунути проблеми зі здоров’ям, а на етапах коли хвороба 

вже почала впливати на цілу систему органів. 

Якщо врахувати, що лікування з кожним днем стає все дорожчим, а 

препарати через наростаюче блокування ксенобіотиками рецепторів клітин 

стають все менш ефективними, стає зрозумілим, що необхідно терміново 

шукати якийсь вихід. 

На сьогодні серцево-судинні захворювання належать до найбільш 

складних і життєвозагрозливих не лише в нашій країні. Так, у 2004 році 

зареєстровано понад 10 млн хворих на гіпертонічну хворобу, 7,6 млн. 

хворих – на ішемічну хворобу серця і майже 3 млн. осіб – з 

цереброваскулярними захворюваннями. Щорічно лікувально-

профілактичними закладами вперше виявляється близько 2 млн. хворих з 

цією патологією, з них кожний другий – працездатного віку. Смертність від 

хвороб системи кровообігу в Україні займає перше місце і у 2-4 рази вища, 

ніж у країнах ЄС та світу, причому в нашій країні вмирають від цих 

захворювань не тільки частіше, але й раніше. 

Таким чином, серцево-судинні захворювання є соціальною 

проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, 

координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

Одним із виходів також може бути розробка, яка представлена у даній 

магістерській дисертації – «Портативний монітор пацієнта на базі 

мікрокомп’ютера», який представляє собою систему поєднання даних 

Інтернету речей, потокового аналізу та машинного навчання. 

Актуальність задачі обумовлена необхідністю виявлення серцево-

судинних хвороб на їх початкових етапах, аби забезпечити швидке і діюче 

лікування для пацієнта, а також забезпечити масштабний контроль 

хронічних захворювань, що у свою чергу покращить рівень охорони 

здоров’я та зменшить витрати на нього. 
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Науковою задачею досліджень магістерської дисертаційної роботи є 

розробка пристрою портативного моніторингу серцево-судинної системи на 

базі мікрокомп’ютера та визначення оптимального алгоритму машинного 

навчання. 

Завдання що вирішуються, полягають у виявленні аномалій роботи 

серця за допомогою мікрокомп’ютера, датчиків та алгоритму машинного 

навчання на базі моделі з нормальною поведінкою, та оцінки отриманих 

даних для встановлення порогового значення, яке в результаті спрацювання 

буде створювати попереджувальний сигнал. Вирішення вищезгаданої 

науково-технічної задачі реалізується шляхом розв’язання таких часткових 

взаємопов’язаних задач: 

 Огляд сучасних систем портативного моніторингу пацієнта; 

 Проектування власного пристрою для портативного моніторингу 

пацієнта; 

 Розробка програмного забезпечення для пристрою на базі 

мікрокомп’ютера; 

 Вибір оптимального алгоритму моделі з кластеризацією; 

 Аналіз даних отриманих у результаті дослідження методом 

Т- дайджест. 

Прикладною задачею досліджень магістерської дисертаційної роботи 

є застосування спроектованого пристрою, який описаний в даній роботі, на 

практиці для визначення оптимального алгоритму машинного навчання. 

Його застосування при лікуванні серцево-судинних хвороб та при їх 

профілактиці може призвести до таких позитивних результатів: 

 істотного підвищення рівня поінформованості населення щодо 

факторів ризику серцево-судинних захворювань та способів їх 

корекції; 

 збільшення середньої тривалості життя населення; 

 збільшення середньої очікуваної тривалості життя до 72 років; 
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 зниження передчасної смертності населення від серцево-судинних 

захворювань на 10 відсотків; 

 зниження рівня госпіталізації у заклади охорони здоров’я на 20 

відсотків; 

 зниження рівня первинної інвалідності населення працездатного 

віку на 10 відсотків; 

 зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево – 

судинними захворюваннями у працездатному віці [1]; 
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1 ОГЛЯД СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПОРТАТИВНОГО 

МОНІТОРИНГУ ПАЦІЄНТА 

1.1 Визначення системи портативного моніторингу 

Монітор пацієнта – це медичний апарат, що необхідний для 

спостереження за станом і життєдіяльністю пацієнтів після операції та 

хворих, що перебувають у тяжкому стані. Такі прилади мають різноманітні 

модифікації, починаючи від бюджетних моделей, що включають в себе 

стандартні функції та закінчуючи складними апаратами, які включають в 

себе кілька програм спеціалізованої бази, для оснащення певного відділу, 

необхідними модулями, наприклад, інвазійний артеріальний тиск, кількість 

крові яке перекачує серце за хвилину та інші. 

Сьогодні на ринку представлено дуже багато різних модифікацій 

даного пристрою, від різних виробників. Всі моделі мають різні технічні 

характеристики. Оптимальна модель монітора, повинна бути довговічна і 

зручна в експлуатації, також повинна включати в себе набір функцій, 

необхідних для конкретного відділення лікарні.  

Монітор пацієнта має дуже багато різних варіантів конфігурації. 

Прибори оснащені рідкокристалічними моніторами, на яких видається 

інформація про стан хворого, залежно від модифікації моделі. 

Стандартні модифікація має базу функцій, таких як оцінка насичення 

киснем артеріального крові, вимірювання пульсу та артеріального тиску, 

визначення наявності аритмій, вимірювання темпу дихання. Найбільш 

зручною у використанні вважається модель, яка має ряд позитивних 

характеристик, серед яких є і портативність. Він відрізняється від звичайних 

моделей тим, що має дуже легку вагу, при необхідності, його зручно 

переносити і використовувати в різних умовах лікарняного закладу. 

Різні модифікації включають в себе - ЕКГ, ЧСС, SPO2, вимірювання 

температури тіла, з варіантами дорослого комплекту, педіатричного 

комплекту, неантлологічного комплекту. Також є можливість придбати 



17 

 

додаткові аксесуари: температурний датчик і температурний датчик 

ректальний. Прилади функціонують як з допомогою бездротового так і 

дротовим підключенням. 

Стаціонарні монітори пацієнта здійснюють контроль за дихальною 

системою, серцево-судинної системою, також проводять тестування частот 

дихання, електрокардіограми. Завдяки можливості інтегрувати монітор в 

централізовану станцію спостереження, є реальна здатність створювати в 

будь-якій лікарні єдину систему моніторингу та контролю стану пацієнтів. 

1.2 Огляд моніторів пацієнта на ринку 

Великий асортимент різноманітної медичної техніки та обладнання, 

представлений різними виробниками, робить складним процес вибору. 

Медична техніка на сьогоднішній день – невід’ємна частина якісної роботи 

медичних установ, карет швидкої допомоги, кардіореанімобілей. Чим 

швидше і точніше встановлено діагноз – тим більш оптимістичний прогноз 

для пацієнта. 

Близько 90% пристроїв як на ринку України належать трьом 

компаніям, які є представниками Китаю, Великої Британії та України.  

Українським виробником продукції у даному секторі є компанія 

«БІОМЕД» створена в 1998 році і здійснює поставки широкого спектру 

медичного (фізіотерапевтичного, кардіологічного, операційного, 

ендоскопічного) обладнання і хірургічного інструментарію, лабораторного 

та стерилізаційного обладнання. 

Компанія «БІОМЕД»: 

 Пропонує гнучку цінову політику для регіональних компаній; 

 Забезпечує доставку обладнання в усі регіони України; 

 Має розгалужену дилерську мережу по всій території України; 

Також варто зазначити, що «БІОМЕД» має авторизований сервісний 

центр. Гарантійне та післягарантійне обслуговування устаткування 
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проводиться інженерами сервісного центру, які пройшли відповідне 

навчання і були сертифіковані заводами-виробниками. 

Найпопулярнішою моделлю від цього виробника є Монітор пацієнта 

«БІОМЕД» ВМ800В. Компактний багатофункціональний транспортний 

монітор ВМ800В для транспортного та приліжкового моніторингу стану 

пацієнта являється оптимальним рішенням для служб невідкладної 

допомоги. Конфігурацією монітора передбачає використання монітору в 

загальних палатах, операційних відділеннях і відділеннях інтенсивної 

терапії. 

 

Рис. 1.1. Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ800В 

Особливості: 

 Високоякісний моніторинг фізіологічних параметрів при 

транспортування пацієнта. 

 Кольоровий сенсорний 8.4 дюймовий РК екран забезпечує різні 

режими відображення: «Стандартний екран», «Екран табличних 

значень», «Екран трендів», «Екран оксікардіореспірограма», 

«Екран великй шрифт», «Екран 7 відведень ЕКГ». Монітор 

також забезпечує відображення демонстраційного режиму та 

режим відображення і перегляд даних в режимі заморозки 

(стоп-кадр). 
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 Високоточна технологія вимірювання ЕКГ з низьким рівнем 

шумів забезпечує одночасну реєстрацію ЕКГ та аналіз ST-

сегмента з найвищою точністю, підтримує аналіз та забезпечує 

обробку і перегляд подій аритмії. 

 Адаптивна технологія обробки цифрового сигналу при 

вимірюванні неінвазивного тиску AcuTec NIBP, забезпечує 

високу завадостійкість та точність вимірювань НІАТ при рухах 

пацієнтів. 

 Технологія вимірювання рівню насичення артеріальної крові 

киснем DiOx SpO2, забезпечує високу точність та надійність 

вимірювань. 

 Конфігурацією монітора передбачено наявність інтерфейсу 

модуля СО2 придатного до моніторингу і вимірювання 

параметрів капнографії у разі підключенні зовнішніх 

додаткових аксесуарів до відповідного роз’єму, без потреби 

зміни конфігурації всередині приладу. 

 Пам’ять: 120-годин графічних і табличних трендів за всіма 

параметрами, 2000 груп вимірів НІАТ, 500 подій тривоги. 

 Модульна внутрішня конструкція приладу. 

 Акустична і візуальна тривоги своєчасно повідомляють при 

погіршення стану пацієнта. 

 Полімер літій-іонна батарея забезпечує автономну роботу 

монітора впродовж 4 годин. 

 Меню російською та англійською мовою 

 Монітор простий в експлуатації. Має простий інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс, управління за допомогою органів 

управління на передній панелі та сенсорного екрану. Завдяки 

використанню якісних комплектуючих від провідних 

виробників монітор має високу надійність та потужні 
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можливості і функціональність моніторингу пацієнтів для 

задоволення потреб широкого кола послуг у будь-якій лікарні. 

 Можливість підключення до центральної системи моніторингу 

 Використання в якості транспортного монітора службами 

швидкої допомоги. 

Можливість кріплення на ліжку, на стіні та на штативі [21]. 

Таблиця 1.1. Характеристики пристрою 

Параметр Базова кофігурація 

Дисплей монітора 8.4 дюйма, кольоровий сенсорний, 

Моніторинг ЕКГ (ECG) 
5/3 відведень (ЧСС, аналіз ST 

сегменту, аналіз аритмій) 

Діапазон вимірювання частоти 

дихання (RESP) 
7 -150 дих/хв 

Діапазон вимірювання SpO2 0%~100%; 

Діапазон вимірювання частоти 

пульсу (PR) 
20~300уд/хв 

Вимірювання параметрів НІАТ 

(NIBP) 

Систолічний тиск, Діастолічний 

тиск, Середній тиск 

Режим имірювання НІАТ (NIBP) Ручний, АВТО, Тривалий 

Температура (TEMP) 2 канали, 0 - 50 оС 

Аксесуари Для дорослих 

Термопринтер – 

Вимірювання параметрів 

капнографії (CO2) 
– 

Вимірювання параметрів ІАТ (IBP) – 

 

Середня ціна від виробника на даний монітор складає 1550 у.о. 

Представником китайського ринку є компанія «Mindray», яка була 

заснована заснована в 1991 році, яка є одним з провідних міжнародних 

постачальників медичного обладнання. Основною місією компанії є 
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«спільне використання медичних технологій з іншими країнами світу», 

також компанія прагне до пошуку новаторських рішень в області 

моніторингу стану пацієнтів і життєзабезпечення, лабораторної діагностики 

та медичних систем візуалізації. 

Головне офіс Mindray розташований в місті Шеньчжень, Китай, також 

у компанії добре організована мережа відділень досліджень і розробки, 

маркетингу та сервісних центрів, включає дочірні підприємства та філії в 32 

країнах Північної та Латинської Америки, Європи, Африки та Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, а також 31 філіал в Китаї. На сьогоднішній день 

штат працівників налічує майже 7 600 співробітників. 

Базуючись на потребах клієнтів, Mindray перетворює передові 

технології на доступні інновації, підвищуючи доступність медичної 

допомоги. Удосконалюючи якість медичного обслуговування, сприяє 

зниженню вартість і робить свою продукцію доступною для більшості 

жителів Землі. Сьогодні товари і послуги Mindray представлені в медичних 

закладах більш ніж 190 країн і регіонів. У Китаї медичним обладнанням 

компанії Mindray оснащені майже 110 000 медичних закладів та 99% 

лікарень третього рівня класу А. 

Монітор пацієнта iMEC8 компанії Mindray є найпопулярнішою 

моделлю цього виробника на ринку України. 

Mindray IMEC8 – це приліжковий монітор пацієнта, який 

використовується в різних медичних закладах, який у свою чергу дозволяє 

знімати основні життєзабезпечуючі показники, такі як: 

 ЕКГ (3/5 відведень); 

 частота дихання; 

 частота серцевих скорочень (ЧСС); 

 неінвазійне вимірювання артеріального тиску; 

 інвазійний артеріальний тиск; 

 кількість крові, що перекачує серце за хвилину; 

 насиченість крові вуглекислим газом; 
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 температура. 

При підключенні до пацієнта монітор відображає фізіологічні дані і 

зберігає їх у вигляді трендів. Може працювати від батареї від 120 до 240 

хвилин. 

 

Рис. 1.2. Монітор пацієнта Mindray IMEC8 

Монітор Mindray IMEC8 унікальний тим, що підтримує підключення 

до системи центрального моніторингу, що дозволяє спостерігати всі 

відомості про пацієнта, при цьому не перебуваючи з ним поряд. 

Основні особливості монитора IMEC8: 

 безшумність, так як він не має системи охолодження; 

 легкість та компактність (розміри - 210×270×112 мм, вага - 3,2 

кг); 

 великий сенсорний кольоровий дисплей розміром 8.4 дюйма; 

 вмонтований самописець; 

 звукові сигнали тривоги; 

 USB-порт для синхронізації з ПК. 

Монітор пацієнта Mindray IMEC8 простий, зручний і досконалий, за 

що отримав популярність серед світових медичних клінік [9]. 

Одним із кращих моніторів пацієнта за співвідношенням ціна-якість є 

G3H Британської компанії Heaco. 
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Рис. 1.3. Монітор пацієнта Heaco G3H 

Heaco G3H – найпопулярніший монітор пацієнта серед провідних 

клінік. Він має гарний і оригінальний дизайн. Це дуже зручний, легкий, 

багатофункціональний і пересувний апарат. 

Монітор G3H дозволяє спостерігати такі фізіологічні параметри в 

стандартній комплектації: ЕКГ; NIBP (неінвазивний артеріальний тиск), 

SpO2 (сатурація), PR (пульс), RESP (респірації), TEMP (температура). При 

необхідності цей монітор можна укомплектувати модулем для вимірювання 

інвазивного тиску. 

Крім числових значень кольоровий дисплей, розміром 8.4 дюйма, 

відображає три кривих ЕКГ, графік респірації, графік насичення крові 

киснем. 

Монітор може бути приведений в дію з внутрішньої батареєю і 

пропрацювати близько години за умови повністю зарядженого акумулятора 

і вимірі кров’яного тиску кожні десять хвилин. 

Кольоровий індикатор тривоги розміщений в середині верхньої 

частини монітора у вигляді сердечка і супроводжується звуковим сигналом. 

Монітор дозволяє зберігати для подальшого перегляду всіх графіків, що 

були зафіксовані протягом доби. 
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Монітор G3H фіксує аритмію і зберігає 60 останніх сигнальних подій. 

У клінічному застосуванні медичні професіонали можуть використовувати 

аналіз аритмії, щоб оцінити умови пацієнтів і дати належне лікування. 

Для зручності надається мобільний візок і спеціальне настінне 

кріплення [10]. 

Також вартий уваги модуль HealthyPi v3 компанії Protocentral. 

HealthyPi – моніторі життєво важливих ознак пацієнта на базі 

мікрокомп’ютера Raspberry Pi. Ця HAT плата поміщається на 

розширюваньну схему мікрокомп’ютера і перетворює його в життєвий 

монітор черцево-судинної системи [19]. 

Плата Raspberry Pi використовуються в багатьох таких додатках, як 

медіа-стример, машини Arcade, планшетний комп’ютер, домофони тощо. А 

тепер Raspberry Pi можна використовувати як монітор пацієнта за 

допомогою плати розширення Healthy Pi Hat від ProtoCentral. Монітор 

пацієнта є портативним і ефективним для моніторингу ЕКГ, ЧСС, SPO2, 

дихання, температури і кров’яного тиску пацієнта.  

HAT використовує процесор SAMD21 від Atmel, який збирає ЕКГ і 

дані SPO2 від ADS1292R і AFE4490, відповідно, та оновлювати дані в 

Raspberry Pi через інтерфейс UART. SAMD21G18A є 32-бітний 

мікроконтролером ARM Cortex-M0+ з максимальною швидкістю 

центрального процесора 48MHz. Він має SRAM на 32KB і 256KB Flash. 

Працює від живлення 1.6-3.6 В. 
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Рис. 1.4. Монітор пацієнта HealthyPi 

 

Цей HAT для Raspberry Pi 3/2 включає в себе моніторинг життєвих 

функцій пацієнта, включаючи ЕКГ, дихання, пульсо оксиметрію і 

персональні параметри, щоб додати вимірювання кров’яного тиску і 

температури тіла [14]. 

1.3 Висновки 

В даному розділі магістерської дисертаційної роботи було проведено 

огляд сучасних систем портативного моніторингу пацієнта, визначення їх 

основних характеристик, а також переваг та недоліків. Метою даного 

розділу було визначити ідею та структуру власного портативного монітору 

пацієнта, на базі якого будуть досліджені алгоритми машинного навчання. 
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2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПОРТАТИВНОГО 

МОНІТОРУ ПАЦІЄНТА 

Слово «технологія» у перекладі з грецької мови означає наука про 

виробництво. За класичним визначенням технологією називають науку, що 

вивчає способи і процеси одержання (виробництва) сировини та її 

переробки сировини на предмети споживання і засоби виробництва для 

людини. За сучасних умов технологізація різних сторін виробничої 

діяльності стрімко зростає, водночас глибоких змін зазнає саме поняття 

технології. 

Технологічний процес – це сукупність операцій з використання 

сировини, матеріалів і виготовлення готової продукції. Кожен 

технологічний процес можна поділити на типові технологічні ланцюги або 

операції і подати як технологічну схему [8]. 

Основною метою даного розділу магістерської дисертаційної 

роботи – є повний опис кожного із етапів розробки власного портативного 

монітору пацієнта на базі мікрокомп’ютера, починаючи від ідеї і закінчуючи 

реальним, працюючим продуктом. 

Елементна база пристрою портативного моніторингу пацієнта 

вибирається з наступних міркувань: 

● елементна база повинна забезпечити необхідні електричні 

параметри виробу; 

● елементна база визначає масогабаритні характеристики виробу; 

● елементна база визначає надійність пристрою і заданий час його 

роботи; 

● теплові режими роботи виробу не повинні діяти на зміну 

електричних параметрів пристрою; 

● елементна база визначає технологію виготовлення виробу і його 

вартість. 

В проектованому пристрої використовуються лише куповані 

складові деталі, до яких належать: 
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● мікрокомп’ютер; 

● ЕКГ-модуль; 

2.1 Вибір мікрокомп’ютера 

У якості мікрокомп’ютера було вирішено обрати новинку від 

розробників Raspberry – Raspberry Pi 3 Model В. Дана модель міні-

комп’ютера отримала більш потужний процесор а також бездротові 

пристрої комунікації. Нова версія Raspberry Pi працює набагато швидше 

попередників з такими додатками як електронні таблиці, обробка текстів, 

відтворення відео високої чіткості і гри. Raspberri PI 3 може працювати під 

управлінням декількох різновидів Linux і навіть безкоштовної Windows 10. 

 

 

Рис. 2.1. Одноплатний комп’ютер Raspberri PI 3 

У новій моделі «малини» використовується потужний процесор 

Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 64-бітний процесор Quad-Core SoC. 

Графічний процесор забезпечує підтримку Open GL ES 2.0, апаратне 

прискорення OpenVG і 1080p30 H.264 високого рівня декодування і здатний 
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обробити до 1Gpixel / с, 1.5Gtexel / с або 24 GFLOPS інших обчислювальних 

ресурсів.  

Найбільша зміна, яка була зроблена в Raspberry Pi 3, є оновленням 

основного процесора наступного покоління і поліпшені можливості 

комунікації з Bluetooth Low Energy (BLE) і BCM43143 WiFi контролером на 

платі. Крім того, в Raspberry Pi 3 розробники поліпшили управління 

живленням і підвищили потужність USB до 6Вт (1.2 ампер) для підтримки 

більш потужних зовнішніх USB пристроїв. Чотири вбудованих USB порту 

Raspberry Pi 3 забезпечують широкі можливості для підключення миші, 

клавіатури, або будь-який інший периферії.  

Включення Raspberry Pi 3 легке і просте – досить підключити будь-

яке USB-джерело живлення в порт мікро-USB. 

Додатково до всього є периферійні пристрої низького рівня, що 

робить Raspberry Pi відмінним інструментом для збору інформації і 

управління виконавчими пристроями. 40-контактний роз’єм GPIO на Pi дає 

доступ до 27 GPIO, UART, I2C, SPI, а також 3,3 і 5V джерела живлення. 

Кожен контакт GPIO ідентичний своєму попереднику Model B +. 
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Рис. 2.2. 40-контактний роз’єм Raspberri PI 3 

Область застосування Raspberry Pi обмежена лише вашими знаннями 

і фантазією [23]. 

Таблиця 2.1. Основні характеристики одноплатного комп  ְ ’ютера 

Raspberry Pi 

Процесор 64-бітный 4-ядерний ARM Cortex-A53 с 

тактовою частотою 1.2 ГГц на 

однокристальному чипі Broadcom 

BCM2837 

Оперативна пам’ять 1ГБ LPDDR2 SDRAM 

Цифровий відеовихід HDMI 

Композитний вихід 3.5 мм (4 pin) 

USB порти USB 2.0×4 

Мережа передачі даних WiFi 802.11n, 10/100 Мб RJ45 Ethernet 

Bluetooth Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy 

Роз’єм дисплею Display Serial Interface (DSI) 

Роз’єм відеокамери MIPI Camera Serial Interface (CSI-2) 
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Карта пам’яті MicroSD 

Порти введення виведення 40 

Габарити 85x56x17 мм 

 

Замість традиційного для звичайних комп’ютерів жорсткого диска, 

Raspberry Pi використовує microSD флеш-карту. Вона повинна бути 

попередньо підготовлена – на неї слід встановити операційну систему [24]. 

2.2 Вибір ЕКГ-модуля 

У якості ЕКГ-модуля було обрано AD8232, який займає гідне місце 

серед переліку медичних конструкторі. На відміну від пульсометрів різних 

конструкцій, AD8232 дозволяє отримати більш цікаву і детальну картину 

про фізіологію серця в різних навантажувальних і стресових ситуаціях. 

Однак треба розуміти, що даний конструктор не є медичним приладом і 

призначений тільки для ознайомлення з принципами ЕКГ і контролю 

серцевої діяльності в домашніх умовах або при заняттях спортом. 

 

Рис. 2.3. ЕКГ-модуль AD8232 

В повний набір входить друкована плата зі встановленою в неї 

мікросхемою AD8232, роз’ємом 3.5 мм для підключення кабелю до 

електродів, світлодіоди індикації та pin-роз’єм для підключення. 

Мікросхема AD8232 – спеціально розроблений компанією Analog 

Devices, Inc. компонент аналогової вхідної схеми монітора серцевого ритму. 
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Мікросхема на 50% компактніша і використовує на 20 відсотків менше 

енергії, ніж аналогічні пристрої, що дозволяє використовувати її в 

широкому діапазоні виробів для моніторингу здоров’я як в особистому 

спостереженні, так і при віддаленому медичному контролі. Для зняття 

показників використовуються поширені самоклеючі електроди з кнопковою 

фіксацією кабелю. На платі також є контактні площадки для встановлення 

pin-роз’єму і дублюючого 3.5 мм роз’єму підключення електродів. 

Таблиця 2.2. Основні характеристики ЕКГ-модулю 

Напруга живлення 3.3 В постійного стуму 

Розмір 36х31х18 мм 

Робоча температура від -40 °C до +85 °C 

Вихід аналоговий вихід 

Інтерфейс (підключений до РА LA RL) 3 PIN, 2.54 PIN або гарнітури 

 

Метод застосування заснований на найпоширенішому методі зняття 

ЕКГ – за стандартним двополюсним відведенням, запропонованим у 1913 р. 

Ейнтховеном, фіксуючим різницю потенціалів між двома точками 

електричного поля, віддаленими від серця і розташованими у фронтальній 

площині (електроди на кінцівках). Основна схема зняття показників для 

запису відведень електроди накладають на праву руку (червоне 

маркування), ліву руку (жовте маркування) і праву ногу (зелене 

маркування). Для повнішої картини можна використовувати інші 

двополюсні відведення, але можна і розширити обсяг даних, якщо задіяти 

4-й електрод на нозі, тоді можливе зняття ЕКГ по триполюсній схемі 

відведення [4]. 

2.3 Попереднє налаштування мікрокомп’ютера 

Сьогодні є багато різних дистрибутивів і варіацій, доступних для 

Raspberry Pi. Дистрибутив, який буде використаний в даному проекті, 

сьогодні є найбільш підтримуваним і найбільш стабільним – Raspbian – 

дистрибутив Debian, оптимізований для Raspberry Pi [15]. 
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Процес встановлення операційної системи на одноплатний комп’ютер 

актуальний для всіх моделей Raspberry Pi (A, A+, B та B+). Вся її суть 

зводиться до коректного копіювання образу операційної системи (байдуже 

якої, Rasbian, Ubuntu MATE, Ubuntu snappy core, OSMC) на microSD карту. 

Власне образ доступний для завантаження на офіційному сайті 

(www.raspberrypi.org/downloads/raspbian), де оберемо Raspbian Stretch with 

Desktop версію ОС з візуалізованим робочим столом. 

Також у разі використання на робочому комп’ютері ОС Windows для 

створення образу необхідно встановити Win32 Disk Imager, у разі 

використання будь якого з дистрибутивів Linux, необхідно скористатися 

програмою Disk Image Writer. 

Під час першого запуску Rasbian, буде представлений помічник 

початкової конфігурації системи, який виглядає він у наступний спосіб: 

 

Рис. 2.4. Екран першого запуску мікрокомп’ютера Raspberry Pi 

Основні функції, якими можуть бути встановлені під час першого 

завантаження: 

● Expand Filesystem – Розширення файлової системи за розміром 

накопичувача. Спочатку розмір кореневої файлової системи дорівнює 

розміру образу ОС, так як копіювання відбувається за принципом байт 
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в байт. При використанні карти пам’яті 8GB доступно буде всього 

близько 4GB. Процес виконується автоматично. В останніх версіях 

ОС даний процес запускається автоматично при першому 

завантаженні; 

● Change User Password – встановлення паролю користувача; 

● Enable Boot to Desktop/Scratch – вибір оболонки завантаження системи 

(консоль або робочий стіл на базі LXDE); 

Інші пункти використовуються за необхідності і при умові 

досвідченості користувача. 

Для того аби мікрокомп’ютер був дійсно портативним, до нього 

потрібно також підключити дисплей, у якості якого було обрано 7-ми 

дюймовий HDMI LCD (C) попередньо встановивши параметри запуску 

вказані в таблиці 2.3. з сенсорним екраном та зовнішній акумулятор (Power 

bank). 

Таблиця 2.3. Параметри запуску HDMI LCD дисплею 

max_usb_current=1 

hdmi_group=2 

hdmi_mode=87 

hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 

hdmi_drive=1 

 

2.4 Реалізація функцій портативного монітору пацієнта 

З вище вказаних викладок зрозуміло, що мікрокомп’ютер оснащено 

лише цифровими інтерфейсами введення/виведення інформації, а власне 

модуль ЕКГ на виході має аналоговий сигнал, то для зчитування даних 

необхідно скористатися аналого-цифровим перетворювачем, у якості якого 

було обрано 16-розрядний модуль ADS1115. Цей пристрій передбачає 

встановлення адреси для I2C шини, для його використання на 

мікрокомп’ютері Raspberry Pi необхідно увімкнути даний інтерфейс та 
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встановити бібліотеку Python Adafruit ADS1x15 використовуючи наступний 

перелік команд: 

Таблиця 2.4. Команди для встановлення бібліотеки Python Adafruit 

sudo apt 

sudo apt  

cd ~ 

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15.git 

cd Adafruit_Python_ADS1x15 

sudo python . py install 

 

В результаті отримаємо наступну схему підключення ЕКГ модулю з 

мікрокомп’ютером. 

 

 

Рис. 2.5. Схема підключення модулю ЕКГ з мікрокомп’ютером Raspberry  

2.5 Тестування системи 

Для того щоб протестувати створену систему зняття ЕКГ на 

мікрокомп’ютері необхідно зкомпілювати попередньо написаний 
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програмний код (Додаток А), однією із функцій якого є візуалізація 

отриманого сигналу з модулю AD8232 на дисплей. 

Варто зазначити, що попередньо треба встановити необхідні 

бібліотеки використовуючи наступний список команд: 

Таблиця 2.5. Команди для встановлення бібліотек Python 

sudo apt-get install python-pip 

sudo pip install numpy scipy 

sudo pip install matplotlib 

sudo pip install pyqtgraph 

sudo apt-get install python-qt4 

sudo apt-get install python-pyaudio 

 

Після встановлення бібліотек потрібно запустити середовище 

розробки Python2(IDE), в ньому відкрити та зкомпілювати файл ECG.py. 

 

 

Рис. 2.6. Схема підключення ЕКГ-електродів 

Якщо електроди підключені відповідно до рисунку 2.6. то на дисплеї 

Ви побачите схожу візуалізацію власного ЕКГ. 
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Рис. 2.7. Схема підключення ЕКГ-електродів 

2.6 Висновки 

У даному розділі магістерської дисертаційної роботи був описаний 

повний технологічний процес розробки портативного монітору пацієнта. 

Описаний процес вибору елементної бази включаючи характеристики 

модулів. Вказано необхідні, базові налаштування мікрокомп’ютера, а також 

перелік та інструкцію зі встановлення необхідних додаткових бібліотек та 

програмного забезпечення. Програмний код для візуалізації ЕКГ на екрані 

дисплею представлений у дотиках до магістерської дисертаційної роботи. 
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3 МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

3.1 Інтелектуальні технології Data Mining і Text Mining 

Інтелектуальний аналіз даних (ІАД, Data Mining), або розвідка 

даних – це термін, що застосовується для опису здобуття знань у базах 

даних, а також дослідження, обробки, очищення і збору даних. Це процес 

виявлення кореляції, тенденцій, шаблонів, зв’язків і категорій. 

Термін Data Mining дістав назву від двох понять: data – дані і mining 

(гірської руди) – переробка сирого матеріалу. За визначенням SAS Institute, 

Data Mining – це процес виділення, дослідження і моделювання великих 

обсягів даних для виявлення невідомих до цього структур (patterns) з метою 

досягнення переваг у бізнесі. За визначенням Gartner Group, Data Mining – 

це процес, мета якого – виявляти нові кореляції, зразки і тенденції у 

результаті просіювання великого обсягу даних з використанням методик 

розпізнавання зразків і статистичних та математичних методів. 

Також під терміном «Data Mining» мають на увазі предметну область 

що виникла і розвивається на базі таких наук, як прикладна статистика, 

розпізнавання образів, штучний інтелект, теорію баз даних тощо [11]. 

Отже, Data Mining – це процес виявлення у необроблених даних 

раніше невідомих нетривіальних, практично корисних і доступних 

інтерпретацій знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах 

діяльності. 

При розвідці даних багаторазово виконуються операції і перетворення 

над «сирими» даними (відбір ознак, стратифікація, кластеризація, 

візуалізація і регресія), що призначені для знаходження: 

 структур, які інтуїтивно зрозумілі для людей і краще 

розкривають суть бізнес-процесів, що лежать в основі їх 

протікання; 
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 моделей, які можуть передбачити результат або значення 

певних ситуацій, використовуючи історичні або суб’єктивні 

дані. 

Інтелектуальний аналіз даних – це процес автоматичного пошуку 

прихованих закономірностей або взаємозв’язків між змінними у великих 

масивах необроблених даних, що поділяється на задачі класифікації, 

моделювання і прогнозування. Класичне визначення цього терміну дав у 

1996 р. один із засновників цього напряму – Г. П’ятецький-Шапіро. 

Виникнення і розвиток Data Mining зумовлені різними факторами, 

серед яких вирізняємо основні: вдосконалення програмно-апаратного 

забезпечення; вдосконалення технологій зберігання і запису даних; 

накопичення великої кількості ретроспективних даних; вдосконалення 

алгоритмів обробки інформації. 

Сфера застосування Data Mining нічим не обмежена – вона скрізь, де 

є які-небудь дані. При цьому Data Mining представляють велику цінність для 

керівників і аналітиків в їх повсякденній діяльності. Ділові люди 

усвідомили, що за допомогою методів Data Mining вони можуть отримати 

відчутні переваги в конкурентній боротьбі [20]. 

В основу технології Data Mining покладено концепцію шаблонів 

(patterns), що є закономірностями, які властиві вибіркам даних і можуть бути 

подані у формі, зрозумілій людині [11]. 

Сутність і мету технології Data Mining можна описати так: це 

технологія, призначена для пошуку у великих інформаційних масивах даних 

неочевидних, об’єктивних, корисних на практиці закономірностей. ІАД 

здійснюється за допомогою використання технологій розпізнавання 

шаблонів, а також статистичних і математичних методів. 

Методи Data Mining на сьогоднішній день застосовуються більшістю 

сучасних комерційних підприємств, що розгортають проекти на основі 

інформаційних сховищ даних (Data Warehousing). Досвід багатьох таких 
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підприємств показує, що віддача від використання Data Mining може 

досягати 1000%. 

 

Рис. 3.1. Сукупність складових систем Data Mining 

Відомі відомості про проект в 20 млн. дол., який окупився всього за 4 

місяці. Інший приклад – річна економія 700 тис. дол. за рахунок 

впровадження Data Mining в мережі універсамів у Великобританії [7]. 

3.2 Основні задачі та класифікації Data Mining 

До основних задач задачі Data Mining належать: 

1. Класифікація (Classification) – виявляються ознаки, які 

характеризують групи об’єктів досліджуваного набору даних – класи; 

за цими ознаками новий об’єкт можна віднести до того або іншого 

класу. Для вирішення задач класифікації можуть використовуватися 

методи: найближчий сусід (Nearest Neighbor); к-найближий сусід (k-

Nearest Neighbor); байє-совські мережі (Bayesian Networks); індукція 

дерев рішень; нейронні мережі (neural networks). 

2. Кластеризація (Clustering) – результатом її є поділ об’єктів 

на групи. 
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3. Асоціація (Associations) – знаходять закономірності між 

пов’язаними подіями у наборі даних. 

4. Послідовність (Sequence), або послідовна асоціація 

(sequential association), – дає можливість знайти часові закономірності 

між транзакціями. Завдання послідовності подібне до асоціації, але її 

метою є встановлення закономірностей між подіями, пов’язаними за 

часом, тобто послідовність визначається високою ймовірністю 

ланцюжка пов’язаних за часом подій. 

5. Прогнозування (Forecasting) – на основі особливостей 

історичних даних оцінюються майбутні значення показників. 

Застосовуються методи математичної статистики, нейронні мережі 

тощо. 

6. Визначення відхилень (Deviation Detection), аналіз 

відхилень або викидів – виявлення й аналіз даних, що найбільше 

відрізняються від загальної чисельності даних, виявлення 

нехарактерних шаблонів. 

7. Оцінювання (Estimation) – зводиться до прогнозу 

безперервних значень ознак. 

8. Аналіз зв’язків (Link Analysis) – задача знаходження 

залежностей у наборі даних. 

9. Візуалізація (Visualization, Graph Mining) – створюється 

графічний образ аналізованих даних. Для вирішення задач візуалізації 

використовуються графічні методи, що показують наявність 

закономірностей в даних. 

10. Підбивання підсумків (Summarization) – опис конкретних 

груп об’єктів за допомогою аналізованого набору даних. 

Зазначені вище задачі поділяються за призначенням на описові і 

предиктивні. 

Описові, або дескриптивні (descriptive), задачі пов’язані з 

поліпшенням розуміння аналізованих даних. Ключовий момент у таких 
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моделях – простота і прозорість результатів для сприйняття людиною. До 

такого типу задач належать кластеризація і пошук асоціативних правил. 

Рішення предиктивних (predictive), або прогнозуючих, задач 

поділяється на два етапи. На першому етапі на підставі набору даних з 

відомими результатами будується модель. На другому етапі вона 

використовується для прогнозування результатів на підставі нових наборів 

даних. Вимагається, щоб побудовані моделі працювали максимально точно. 

До цього типу задач відносять задачі класифікації і регресії. Сюди можна 

віднести і задачу пошуку асоціативних правил, якщо результати її рішення 

можуть бути використані для прогнозу появи деяких подій. 

За способами рішення задачі поділяють на такі, що вирішують за 

допомогою вчителя і без його допомоги. Категорія навчання з учителем 

представлена такими задачами Data Mining: класифікація, оцінка, 

прогнозування, категорія навчання; без учителя – задачею кластеризації. 

У випадку рішення з допомогою вчителя задача аналізу даних 

розв’язується у кілька етапів. Спочатку за допомогою конкретного 

алгоритму Data Mining будується модель аналізованих даних – 

класифікатор. Потім класифікатор піддається навчанню. Іншими словами, 

перевіряється якість його роботи і, якщо вона незадовільна, відбувається 

додаткове навчання класифікатора. Так продовжується доти, доки не буде 

досягнуто необхідного рівня якості або не стане зрозуміло, що обраний 

алгоритм не працює коректно з даними, або дані не мають структури, 

здатної проявитися. До цього типу задач відносять задачі класифікації і 

регресії. 

Рішення без допомоги вчителя об’єднує задачі, що виявляють описові 

моделі, наприклад, закономірності в часових рядах макропоказників. 

Очевидно, якщо ці закономірності існують, то модель має їх проявити. 

Перевагою цих задач є можливість їх рішення без будь-яких попередніх 

знань про дані аналізу. До них належать кластеризація і пошук асоціативних 

правил [11]. 
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3.3 Кластерний аналіз 

 Кластерний аналіз (англ. data clustering) – це завдання розбиття 

об’єктів (ситуацій) на підмножини, що називаються кластерами, так, щоб 

кожен кластер складався зі схожих об’єктів, а об’єкти різних кластерів 

істотно відрізнялися. 

Сутність кластерного аналізу полягає у здійсненні класифікації 

об’єктів дослідження за допомогою численних обчислювальних процедур. 

В результаті цього утворюються «кластери» або групи дуже схожих 

об’єктів. На відміну від інших методів, цей вид аналізу дає можливість 

класифікувати об’єкти не за однією ознакою, а за декількома одночасно. Для 

цього вводяться відповідні показники, що характеризують певну міру 

близькості за всіма класифікаційними параметрами. 

Мета кластерного аналізу полягає в пошуку наявних структур, що 

виражається в утворенні груп схожих між собою об’єктів – кластерів. 

Водночас його дія полягає й у привнесенні структури в досліджувані 

об’єкти. Це означає, що методи кластеризації необхідні для виявлення 

структури в даних, яку нелегко знайти при візуальному обстеженні або за 

допомогою експертів [6]. 

Предмет кластерного аналізу вперше визначив і подав його опис Р. 

Тріон (Trуon) у 1939 р [25]. 

3.4 Сфери застосування кластерного аналізу 

Особливо бурхливий розвиток кластерного аналізу відбувся у 60-х 

роках минулого століття. Передумовами цього були поява швидкісних 

комп’ютерів та визнання класифікацій фундаментальним методом наукових 

досліджень. 

На сьогоднішній день кластерний аналіз застосовується в різних 

сферах і галузях. Він працює навіть тоді, коли даних мало і не виконуються 

вимоги нормальності розподілу випадкових величин й інші вимоги 

класичних методів статистичного аналізу. Він корисний, коли потрібно 
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класифікувати велику кількість інформації. Наприклад, у медицині 

кластеризація використовується для класифікації захворювань або їх 

симптомів, таксономії пацієнтів, препаратів тощо.  

Можна стверджувати, що кластерний аналіз добре зарекомендував 

себе у всіх сферах життєдіяльності людини [18].  

Завдання кластеризації відноситься до статистичної обробки, а також 

до широкого класу завдань навчання без учителя, на відміну від 

класифікації – навчання з учителем, де класи визначені первісно (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Відмінності класифікації і кластеризації 

Класифікація – віднесення елемента (об’єкта) до певного класу із 

заздалегідь відомими параметрами, отриманими на етапі навчання. 

Кількість класів при класифікації – строго обмежена. 

На відміну від класифікації, кластеризація – це розбиття множини 

даних на кластери. Кластери – підмножини однорідних одиниць сукупності, 

параметри яких заздалегідь невідомі. Кластерний аналіз має низку переваг 

перед іншими методами класифікації даних. По-перше, він дозволяє 

виконувати розбивку об’єктів як за однією ознакою, так і за цілим набором 

ознак. Причому вплив кожного з параметрів може бути доволі просто 

підсилений або послаблений шляхом внесення в математичні формули 

відповідних коефіцієнтів. По-друге, кластерний аналіз не накладає 

обмежень на вид об’єктів групування і дозволяє розглядати безліч вихідних 

даних практично довільної природи. По-третє, особливістю кластеризації є 

те, що більшість алгоритмів здатні самостійно визначити кількість 

кластерів, на які потрібно розбити дані, а також виділити характеристики 
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цих кластерів без участі людини, тільки за допомогою використовуваного 

алгоритму. На рис. 3.3 наведено приклад кластеризації довільних 

об’єктів [6]. 

 

Рис. 3.3. Відмінності класифікації і кластеризації 

Наведені об’єкти доволі прості і мають обмежену кількість 

характеристик: координати, форма, колір. Залежно від того, які 

характеристики використовуються для групування, кластеризація може 

дати абсолютно різні результати. Реальні об’єкти мають значно більший 

набір властивостей і, отже, більше варіантів компонування. Для того щоб 

дати точне визначення кластеру, потрібно знати не тільки умови конкретної 

задачі, але й те, які саме характеристики використовуються в процесі 

групування. Характеристиками кластера можна назвати дві ознаки:  

 внутрішня однорідність; 

 зовнішня ізольованість. 
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3.5 Алгоритми Кластеризації 

Алгоритми кластеризації зазвичай будується як певний спосіб 

перебору кількості кластерів і визначення його оптимального значення в 

процесі перебору та включають 5 основних кроків:  

1. Відбір вибірки для кластеризації. 

2. Визначення ознак, за якими будуть оцінюватися об’єкти в 

вибірці. 

3. Обчислення значень тієї або іншої міри подібності між 

об’єктами. 

4. Застосування кластерного аналізу для створення груп подібних 

об’єктів. 

5. Перевірка достовірності результатів кластерного розв’язку. 

У багатьох прикладних задачах вимірювати ступінь подібності 

об’єктів істотно простіше, ніж формувати опис за ознаками. Наприклад, 

набагато легше порівняти дві фотографії і сказати, що вони належать одній 

людині, ніж зрозуміти, на підставі яких ознак вони схожі.  

Завдання класифікації об’єктів на основі їх подібності між собою, 

коли належність навчальних об’єктів до будь-яких класів не задається, 

називається завданням кластеризації. В основному розглядаються 

статистичні, ієрархічні та графові алгоритми кластеризації. Існують методи 

багатовимірного шкалювання, що дозволяють відновлювати опис за 

ознаками об’єктів за матрицею попарних відстаней між ними. 

Задача кластеризації (або навчання без вчителя) полягає в 

наступному. Є навчальна вибірка 𝑋ℓ =  {𝑥1, … , 𝑋ℓ}  ⊂ 𝑋 і функція відстані 

між об’єктами 𝜌(𝑥, 𝑥′). Потрібно розбити вибірку на непересічні 

підмножини, які називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався 

з об’єктів, близьких за метрикою 𝜌, а об’єкти різних кластерів істотно 

відрізнялися. При цьому кожному об’єкту 𝑥𝑖 ∈ 𝑋ℓ приписується мітка 

(номер) кластера 𝑦𝑖 . Алгоритм кластеризації – це функція 𝑎: 𝑋 →  𝑌, яка 

будь-якому об’єкту 𝑥 ∈  𝑋 ставить у відповідність мітку кластера 𝑦 ∈  𝑌. 
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Множина міток 𝑌 в деяких випадках відома заздалегідь, однак частіше 

ставиться завдання визначити оптимальну кількість кластерів з точки зору 

того чи іншого критерію якості кластеризації. Рішення задачі кластеризації 

принципово неоднозначне, і цьому є кілька причин. По-перше, не існує 

однозначно найкращого критерію якості кластеризації. Відомий цілий ряд 

досить розумних критеріїв, а також ряд алгоритмів, які не мають чітко 

вираженого критерію, але здійснюють досить розумну кластеризації «з 

побудови». Всі вони можуть давати різні результати. По-друге, число 

кластерів, як правило, невідоме заздалегідь і встановлюється відповідно до 

деякого суб’єктивного критерію. По-третє, результат кластеризації істотно 

залежить від метрики 𝜌, вибір якої, як правило, також суб’єктивний і 

визначається експертом. 

Кластеризація (навчання без вчителя) відрізняється від класифікації 

(навчання з учителем) тим, що мітки вихідних об’єктів 𝑦𝑖  спочатку не задані, 

і навіть може бути невідома сама множина 𝑌. У цьому сенсі задача 

кластеризації ще більшою мірою некоректно поставлена, ніж задача 

класифікації. Цілі кластеризації можуть бути різними в залежності від 

особливостей конкретної прикладної задачі: 

 Зрозуміти структуру множини об’єктів 𝑋ℓ, розділивши її на 

групи схожих об’єктів. Спростити подальшу обробку даних і 

прийняття рішень, працюючи з кожним кластером окремо 

(стратегія «розділяй і володарюй»).  

 Скоротити обсяг збережених даних в разі надвеликої вибірки 

𝑋ℓ, залишивши по одному найбільш типовому представникові 

від кожного кластеру.  

 Виділити нетипові об’єкти, які не підходять до жодного з 

кластерів. Цю задачу називають однокласовою класифікацією, 

виявленням нетиповості або новизни (novelty detection). 

У першому випадку кількість кластерів намагаються зробити 

меншою. У другому випадку важливіше забезпечити високу ступінь 
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подібності об’єктів усередині кожного кластера, а кластерів може бути 

скільки завгодно. У третьому випадку найбільший інтерес представляють 

окремі об’єкти, які не вписуються в жоден з кластерів. У всіх цих випадках 

може застосовуватися ієрархічна кластеризація, коли великі кластери 

дробляться на більш дрібні, ті в свою чергу дробляться на ще 57 дрібніші, і 

т. ін. Такі завдання називаються завданнями таксономії (taxonomy). 

Результатом таксономії є не просте розбиття множини об’єктів на кластери, 

а деревовидна ієрархічна структура. Замість номера кластера об’єкт 

характеризується перерахуванням всіх кластерів, яким він належить, від 

великого до дрібного. Класичним прикладом таксономії на основі 

подібності є систематизація живих істот, запропонована Карлом Ліннеєм в 

середині XVIII століття. У сучасному уявленні біологічна ієрархія має 

близько 30 рівнів, 7 з них вважаються основними: царство, тип, клас, відділ, 

сімейство, рід, вид. Таксономії будуються у багатьох областях знань, щоб 

упорядкувати інформацію про велику кількість об’єктів. Саме алгоритми 

ієрархічної кластеризації дозволяють автоматизувати процес побудови 

таксономій. Типи кластерних структур. Формується реєстр різних типів 

кластерних структур, які можуть виникати в практичних задачах. Різні 

алгоритми кластеризації можуть бути більш-менш успішні в цих ситуаціях. 

Прості алгоритми, як правило, вузько спеціалізовані і дають адекватні 

результати тільки в одній-двох ситуаціях. Більш складні алгоритми, такі як 

FOREL або агломеративна процедура Ланса-Вільямса, справляються з 

кількома типами ситуацій. Однак створення алгоритму, що успішно працює 

в усіх ситуаціях без винятку, представляється важкою і навряд чи можливою 

для розв’язання задачею [6]. 

3.6 Характеристики кластерів 

Кластери можуть складатись з різних об’єктів, але всі вони мають 

певні властивості, найбільш важливі з яких є щільність, дисперсія, розміри, 

форма і віддільність.  
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Щільність – це властивість, яка дозволяє визначити кластер як 

сукупність точок у просторі даних, відносно щільне порівняно з іншими 

областями простору, містять або мало точок, або не містять їх зовсім. 

Дисперсія характеризує ступінь розсіювання точок у просторі 

відносно центру кластера. Краще за все розглядати дисперсію як 

характеристику того, наскільки близько одна до одної розташовані в 

просторі точки кластера. Отже, кластер можна назвати «щільним», якщо всі 

точки знаходяться поблизу його центра тяжіння, і «нещільним», якщо вони 

розосереджені навколо центра. Властивість кластерів – розмір – тісно 

пов’язана з дисперсією. Якщо кластер можна ідентифікувати, то можна й 

виміряти його «радіус» [5]. 

Форма – це розташування точок у просторі. Незважаючи на те, що 

зазвичай кластери зображують у формі гіперсфер або еліпсоїдів, можливі 

кластери й іншої форми, наприклад, подовжені кластери. В останньому 

випадку поняття радіуса або діаметра є недоцільним. Замість них можна 

обчислити «зв’язаність» точок у кластері – відносну міру відстані між ними. 

Віддільність характеризує ступінь перекриття кластерів і наскільки далеко 

один від одного вони розташовуються в просторі. Так, кластери можуть 

бути відносно близькими один до одного і не мати чітких меж або ж вони 

можуть бути розділені широкими ділянками порожнього простору [2]. 

Важливо пам’ятати, що сама по собі кластеризація не приносить 

жодних результатів просторового аналізу. Для одержання змістовної 

інформації потрібно провести інтерпретацію кожного кластера. Така 

інтерпретація припускає присвоєння кожному кластеру ємної назви, що 

показує його суть. Для інтерпретації аналітик повинен детально дослідити 

кожний кластер: його статистичні характеристики, розподіл значень ознак 

об’єкта в кластері, оцінити потужність кластера – кількість об’єктів, що 

потрапили до нього [6]. 
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3.7 Методи кластерного аналізу 

При виконанні кластеризації важливо визначити, скільки в результаті 

цієї процедури повинно бути побудовано кластерів. Апріорі передбачається, 

що кластеризація повинна виявити природні локальні згущення об’єктів. 

Тому кількість кластерів є параметром, який часто суттєво ускладнює 

алгоритм, якщо передбачається, що він невідомий і суттєво впливає на 

якість результату. 

 

Рис. 3.4. Методи кластерного аналізу 

На сьогодні існує велика кількість методів розбиття груп об’єктів на 

кластери. Існує декілька десятків алгоритмів і ще більше їх модифікацій. 

Методи кластерного аналізу дозволяють розв’язувати наступні задачі: – 

проведення класифікації об’єктів з урахуванням ознак, що відбивають 

сутність, природу об’єктів. Розв’язок такої задачі приводить до поглиблення 

знань про сукупності об’єктів, які піддаються класифікації; – перевірка 

висунутих припущень про наявність певної структури в досліджуваній 

сукупності об’єктів, тобто відбувається пошук існуючої структури; – 

побудова нових класифікацій для явищ, які вивчені мало, коли потрібно 
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установити наявність зв’язків усередині сукупності і спробувати привнести 

в неї структуру. Методи кластерного аналізу можуть бути ієрархічними і 

неієрархічними (рис. 3.4).  

Ієрархічні методи кластерного аналізу характеризуються тим, що 

процес об’єднання об’єктів при їх використанні має ієрархічний характер і 

може бути поданий у вигляді дендрограми (деревоподібної діаграми). 

Дендрограма (dendrogram, від грец. dendron – «дерево») – 

деревоподібна діаграма, що містить n рівнів, кожний з яких відповідає 

одному із кроків процесу послідовного укрупнення кластерів.  

При цьому на кожному кроці кількість кластерів змінюється в бік 

збільшення або зменшення. Робота більшості таких методів ґрунтується на 

обчисленні матриці схожості, яка містить міри відстаней – числа, що 

виражають «схожість» кожних двох об’єктів. Робота ієрархічних методів 

проілюстрована на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Ієрархічні методи кластерного аналізу 

Залежно від напрямку аналізу (розділення чи об’єднання об’єктів) 

ієрархічні методи поділяються на агломеративні (об’єднувальні) і дивизивні 

(розділові). Ієрархічні агломеративні методи (Agglomerative Nesting, 

AGNES) характеризується послідовним об’єднанням початкових елементів 

і відповідним зменшенням числа кластерів.  

Усі такі методи переглядають матрицю схожості розмірності 𝑁 ×

𝑁 (де N – кількість об’єктів) і послідовно об’єднують найбільш схожі 
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об’єкти. Послідовність об’єднань кластерів можна подати візуально у 

вигляді дендрограми (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Приклад вертикальної дендрограми 

Кожен крок, на якому об’єднується пара об’єктів, подається гілкою 

цього дерева. Дерево зображує ієрархічну організацію зв’язків між 

декількома точками даних. На найнижчому рівні всі точки незалежні; на 

другому рівні вони поєднуються в групи, на найвищому рівні вони усі 

об’єднуються в одну велику групу. Загальну схему роботи ієрархічних 

агломеративних методів наведено на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Ієрархічні агломеративні методи кластерного аналізу 
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3.7.1 Ієрархічні агломеративні методи 

Ієрархічні агломеративні методи відрізняються головним чином за 

правилами побудови кластерів. Існує багато різних правил групування, 

кожне з яких породжує специфічний ієрархічний метод. Найпоширеніші 

чотири з них: одиночного зв’язку, повного зв’язку, середнього зв’язку та 

метод Варда [6]. 

Метод одиночного зв’язку (nearest neighbor analysis), або, як його іноді 

називають, метод аналізу найближчого сусіда, є одним з найпростіших 

ієрархічних методів, хоча й був запропонований одним з останніх у 1973 р. 

В основі алгоритму найближчого сусіда лежить припущення, що якщо 

об’єкти близькі за значеннями n-1 властивості (ознаки), то вони близькі за 

значеннями n-ї властивості (рис. 3.8). Дві групи точок об’єднуються, якщо в 

цих групах знайдеться щонайменше дві точки (по одній у кожній групі), 

відстань між якими достатньо мала (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.8. Робота методу одиночного зв’язку 

 

Рис. 3.9 Геометрична інтерпретація класифікації за методом аналізу 

найближчого сусіда 
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Відповідно до цього методу, кластер утворюється за правилом: об’єкт 

потрапляє до вже існуючого кластера, якщо знаходиться доволі близько 

хоча б до одного об’єкта даного кластера. Таким чином, приєднання 

визначається лише наявністю зв’язку між об’єктом і кластером.  

Головною перевагою цього методу є його математичні властивості: 

результати, отримані за цим методом, не залежать від монотонних 

перетворень матриці схожості, причому інші ієрархічні агломеративні 

методи такої властивості не мають.  

Недолік методу одиночного зв’язку полягає в тому, що метод 

приводить до появи «ланцюжків», тобто до утворення великих 

продовгуватих кластерів. Але у випадках, коли шукані кластери мають таку 

форму, це виявляється перевагою даного методу [6]. 

Метод повного зв’язку (метод дальнього сусіда) був запропонований 

Т. Сонерсоном у 1968 р. За цим методом правило об’єднання вказує, що 

схожість між кандидатами на включення в існуючий кластер і будь-яким із 

елементів цього кластера не повинна бути меншою від певного граничного 

рівня. За відстань між двома кластерами вибирається максимальна відстань 

між об’єктами, що входять в різні кластери. Таке правило є більш жорстким, 

ніж правило для методу одиночного зв’язку, і тому тут є тенденція до 

виявлення відносно компактних гіперсферичних кластерів, що утворені 

об’єктами з великою схожістю. Дві групи точок об’єднуються, якщо в цих 

групах усі пари точок з різних груп лежать достатньо близько (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10 Геометрична інтерпретація кластеризації за методом повного 

зв’язку (дальнього) сусіда 
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Метод середнього зв’язку (метод середніх) розроблявся як компроміс 

між методами одиночного і повного зв’язку. Дві групи точок об’єднуються, 

якщо середня відстань між парами точок з різних груп достатньо мала. 

Середня відстань обчислюється як середина для кожного кластера (рис. 

3.11). 

 

Рис. 3.11 Геометрична інтерпретація класифікації за методом аналізу 

середнього зв’язку 

Відповідно до цього методу обчислюється середня схожість розгляду 

досліджуваного об’єкта з усіма об’єктами в уже існуючому кластері, а 

потім, якщо знайдене середнє значення схожості досягає або перевершує 

певний заданий пороговий рівень схожості, об’єкт приєднується до цього 

кластера. Найчастіше використовується варіант методу середнього зв’язку, 

в якому обчислюється середня арифметична схожість між об’єктами 

кластера і кандидатом на включення. В інших варіантах методу середнього 

зв’язку об’єднаного схожість між центрами тяжіння двох кластерів, що 

підлягають об’єднанню.  

Середня відстань визначає міру розосередженості точок у сфері 

розподілу. Це цікаво тому, що в деяких випадках точкові об’єкти можуть 

конфліктувати між собою, якщо вони розташовані занадто близько один від 

одного.  

Метод Варда був запропонований у 1963 р. і до сьогодення є одним з 

найбільш популярних кластерних методів. Він побудований таким чином, 
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щоб оптимізувати мінімальну дисперсію всередині кластерів. Ця цільова 

функція відома як внутрішньогрупова сума квадратів або сума квадратів 

відхилень (СКВ).  

 

Рис. 3.12 Робота методу Варда 

Даний метод має тенденцію до знаходження або створення кластерів 

приблизно рівних розмірів, які мають гіперсферичну форму.  

3.7.2 Ієрархічні дивизивні методи 

Ієрархічні дивизивні (розділові) методи (DIvisive ANAlysis, DIANA) є 

логічною протилежністю агломеративним методам. На початку роботи 

алгоритму всі об’єкти належать одному кластеру, у процесі класифікації за 

певними правилами поступово від цього кластера відокремлюються групи 

схожих між собою об’єктів.  

 

Рис. 3.13 Загальна схема роботи ієрархічних дивизивних методів 



56 

 

Проблемою ієрархічної кластеризації є знаходження точки зупинки 

алгоритму. 

3.7.3 Неієрархічні методи кластерного аналізу 

Неієрархічні методи мають за основу вже задану кількість кластерів 

(k-means, PAM кластеризація) або використовують складні алгоритми 

знаходження їх кількості (CLOPE, карти Кохонена). Ієрархічна 

кластеризація виконується за допомогою послідовного об’єднання менших 

кластерів до більших (агломеративна) чи навпаки – від більших до менших 

(дивизивна). На відміну від неієрархічних, дані алгоритми кластеризації 

будують розбиття для всіх можливих варіантів. 

Серед неієрархічних методів кластеризації особливої уваги 

заслуговують ітеративні методи. Вони працюють за наступним алгоритмом: 

1) вихідні дані розбиваються на певну кількість кластерів та 

обчислюються центри тяжіння цих кластерів;  

2) кожна точка даних поміщується в кластер з найближчим центром 

тяжіння; 

3) обчислюються нові центри тяжіння кластерів; кластери не 

замінюються на нові доти, поки не будуть повністю переглянуті всі дані; 

4) кроки 2 і 3 повторюються доти, поки не перестануть змінюватись 

кластери [6]. 

 

Рис. 3.14 Загальна схему роботи ітеративних методів 
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На відміну від ієрархічних методів, які потребують обчислення і 

збереження матриці схожості між об’єктами розмірністю 𝑁 × 𝑁 , ітеративні 

методи працюють безпосередньо з первинними даними. Тому за їх 

допомогою можна обробляти доволі великі обсяги даних. Більш того, 

ітеративні методи виконують декілька переглядів даних і за рахунок цього 

компенсують наслідки невдалої вихідної розбивки даних. Ці методи 

породжують кластери одного рангу, які не є вкладеними, і тому не можуть 

бути частиною ієрархії. Більшість ітеративних методів не допускають 

перекриття кластерів. Зазвичай властивості ітеративних методів групування 

можуть бути описані за допомогою трьох основних чинників: вибір вихідної 

розбивки, тип ітерації і статистичного критерію. Ці чинники можуть різним 

чином поєднуватись, утворюючи алгоритми відбору даних при визначенні 

оптимальної розбивки. Різні комбінації ведуть до розробки методів, 

породжують різні результати при роботі з одними й тими ж даними [5]. 

Ітерації за наведеним принципом полягають у приєднанні об’єктів до 

кластера з найближчим центром тяжіння. Кількість фінальних кластерів 

фіксована і задається до початку кластеризації. Перерахунок центру тяжіння 

кластера може здійснюватись як після кожної зміни його складу, так і після 

того, як буде завершено перегляд усіх даних. На сьогодні існує багато 

варіантів даного методу, що відрізняються особливостями роботи [6]. 

До найбільш простих і ефективних алгоритмів кластеризації 

відноситься k-means, або в україномовному варіанті k-середніх, 

запропонований Г. Боллом і Д. Холлом у 1965 р [16]. 

Конструктивно алгоритм – це ітераційна процедура, що складається з 

наступних кроків (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Ітераційна процедура алгоритму 

1. Задається кількість кластерів 𝑘, яка повинна бути сформована з 

об’єктів вхідної вибірки. 

2. Випадковим чином обирається 𝑘 записів, які будуть слугувати 

початковими центрами кластерів. Початкові точки, з яких потім 

виростають кластери, часто називають «насінням». Кожний 
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такий запис являє собою «ембріон» кластера, що складається 

тільки з одного елемента. 

3. Для кожного запису вхідної вибірки визначається найближчий 

до неї центр кластера. 

4. Проводиться обчислення центроїдів – центрів тяжіння 

кластерів. Це робиться шляхом визначення середнього для 

значень кожної ознаки всіх записів у кластері. Наприклад, якщо 

в кластер увійшли три записи з наборами ознак 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3), то координати його центроїда будуть 

розраховуватися в такий спосіб: 

(𝑥, 𝑦) = (
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3
,
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3

3
) 

Потім старий центр кластера зміщається в його центроїд. Таким 

чином, центроїди стають новими центрами кластерів для 

наступної ітерації алгоритму. 

Кроки 3 і 4 повторюються доти, поки виконання алгоритму не буде 

перервано або поки не буде виконана умова відповідно до певного критерію 

збіжності. Зупинка алгоритму проводиться, коли границі кластерів і 

розташування центроїдів перестають змінюватися, тобто на кожній ітерації 

в кожному кластері залишається той самий набір записів [6]. 

Алгоритм k-means звичайно знаходить набір стабільних кластерів за 

кілька десятків ітерацій. Розвитком методу k-means є метод, що отримав 

назву ISODATA. Є низка алгоритмів, в основу яких покладені ідеї методів 

k-means та ISODATA [17]. 

3.8 Порівняльний аналіз ієрархічних і неієрархічних методів 

кластеризації 

Перед проведенням кластеризації в аналітика може виникнути 

питання: якій групі методів кластерного аналізу надати перевагу? 

Вибираючи між ієрархічними й неієрархічними методами, потрібно 
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враховувати їхні особливості. Неієрархічні методи виявляють вищу 

стійкість щодо шумів і викидів, некоректного вибору метрики, введення 

незначущих змінних у набір, що бере участь у кластеризації. Ціною, що 

доводиться платити за ці переваги методу, є слово «апріорі». Аналітик 

повинен заздалегідь визначити кількість кластерів, кількість ітерацій або 

правило зупинки, а також деякі інші параметри кластеризації. Це особливо 

складно фахівцям-початківцям.  

Якщо немає припущень щодо кількості кластерів, рекомендують 

використати ієрархічні алгоритми. Однак якщо обсяг вибірки не дозволяє це 

зробити, можливий шлях – провести низку експериментів з різною 

кількістю кластерів, наприклад, почати розбивку сукупності даних з двох 

груп і, поступово збільшуючи їх кількість, порівнювати результати. За 

рахунок такого «варіювання» результатів досягається доволі велика 

гнучкість кластеризації. Ієрархічні методи, на відміну від неієрархічних, 

відмовляються від визначення кількості кластерів, а будують повне дерево 

вкладених кластерів. Складності ієрархічних методів кластеризації: 

обмеження обсягу набору даних, вибір міри близькості, негнучкість 

отриманих класифікацій. Перевага цієї групи методів порівняно з 

неієрархічними методами – їх наочність і можливість одержати детальне 

подання структури даних. Використовуючи ієрархічні методи, можливо 

доволі легко ідентифікувати викиди в наборі даних й, у результаті, 

підвищити якість даних. Ця процедура є основою двокрокового алгоритму 

кластеризації. Такий набір даних надалі можна використати для проведення 

неієрархічної кластеризації. Існує ще один аспект, про який слід згадати. Це 

питання кластеризації всієї сукупності даних або ж її вибірки. Названий 

аспект важливий для обох розглянутих груп методів, однак він критичніший 

для ієрархічних методів. Ієрархічні методи не можуть працювати з 

великими наборами даних, а використання деякої вибірки, тобто частини 

даних, могло б дозволити застосовувати ці методи. Результати кластеризації 

можуть не мати достатнього статистичного обґрунтування. З іншого боку, 
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під час розв’язання задач кластеризації допустима нестатистична 

інтерпретація отриманих результатів, а також доволі велика розмаїтість 

варіантів поняття кластера. Така нестатистична інтерпретація дає 

можливість аналітикові одержати результати кластеризації, які 

задовольняють його, що у разі використання інших методів часто доволі 

складно. Ієрархічні алгоритми забезпечують порівняно високу якість 

кластеризації при високій наочності. Більшість з них мають складність 

𝑂(𝑓(𝑛2)). Тому ієрархічні методи кластерного аналізу зазвичай 

використовуються при невеликих об’ємах наборів даних [6]. 

3.9 Метод оцінки T-digest 

Найпоширенішою формою детектора аномалій, що використовується 

сьогодні – є ручне встановлення порогового сигналу, який буде надсилати 

сповіщення про можливі аномалії. Такий сигнал є деяким числовим 

виміром, основна ідея якого випадку полягає в тому, що при умові, коли 

вимірювання перевищує попередньо встановлену порогову величину, 

відбувається його спрацювання. 

Цей доволі простий підхід може працюватиме добре, якщо 

спостережувана система має просту схему добре зрозумілих вимірювань, а 

кількість різних типів вимірювань не значна. Проте він може стати не 

продуктивним за умови, якщо присутня велика кількість вимірювань з не 

зовсім зрозумілою поведінкою. Як виявляється, така ситуація зустрічається 

дуже часто , коли в системі результати вимірювань є непередбачуваними. 

Такі випадки зазвичай зустрічаються в реальних системах, коли існують 

похибки різного походження. 

Потужним кроком у вдосконаленні даної системи є зміна порогового 

значення, оскільки саме воно встановлює ймовірність визначення аномалій, 

і якщо вибране порогове значення є занадто великим, то і частка аномалій, 

ймовірно, буде великою. У той же час цей поріг, викликає помилкові 

тривоги, у випадках, коли нормальний шум у даних виявляється як 
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справжня аномалія. Тобто, якщо система добре побудована і вибрано 

відповідний поріг, то кількість помилкових тривог буде невеликою і 

коректною. 

Якщо ви намагаєтесь виявляти аномальні позитивні відхилення 

вимірювань, які ви збираєте, тоді збільшення порогу зменшиться до частки 

вимірювань, які є помилковими сигналами (помилкові позитивні значення), 

але також зменшать частку справжніх аномалій, які ми знаходимо (вірно 

позитивну) І навпаки, зменшення порогу матиме зворотний ефект, значить 

більше аномалій, на які ми націлюємось, але ціну збільшення помилкових 

спрацьовувань. Це рішення є торгівлею між двома видами помилок: 

помилковими і помилковими негативами. Ідея цих компромісів 

ілюструється на рис. 3.16. 

Якщо користувач намагається виявити аномальні позитивні 

відхилення вимірювань, то збільшення порогу призведе до зниження частки 

помилкових тривог (помилкових позитивних результатів), що у свою чергу 

знизить частку справжніх аномалій. І навпаки, зниження порогу буде мати 

протилежний ефект. Це рішення є компромісом між двома видами помилок: 

помилкових позитивних і помилкових негативних спрацювань. Ідея цих 

компромісів проілюстрована на рисунку 3.16. Сіра крива являє собою шум. 

Чорна горизонтальна лінія показує середнє значення отриманих даних – 

груба модель. Три кола є аномалією. В цьому місці і виникає питання яке 

порогове значення варто встановити для виявлення аномалії без зайвих 

помилкових спрацьовувань. 
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Рис. 3.16 Визначення аномальних відхилень 

В ідеалі користувач хочете мати високий показник вірних 

спрацювань, тому вибір порогу для системи потрібно досліджувати 

протягом деякого періоду часу. Теоретично, його можливо встановити, 

перевіривши розподіл вимірювань в нормальних умовах і вибравши 

значення порогу для отримання бажаної кількості спрацьовувань сигналів.  

Структура даних, відома під назвою T-digest, була розроблена одним 

із авторів Ted Dunning як спосіб точної оцінки екстремальних квантилів для 

великих наборів даних з обмеженим використанням пам’яті. 

Ця здатність робить T-digest корисним для вибору вірного порогу 

визначення аномалії. Алгоритм T-digest доступний в Apache Mahout як 

частина математичної бібліотеки Mahout. Цей алгоритм був також 

підхоплений декількома іншими проектами, включаючи Elasticsearch та 

stream-lib. 

До переваг цього методу можна віднести точність, особливо для 

малих квантилів, а також використання не великих обсягів пам’яті. Замість 

того, щоб відсортувати велику кількість зразків для оцінки кількісного 

інтересу, вхідний сигнал можна проаналізувати за допогою t-дайджесту, 

щоб знайти порогове значення, яке відповідає будь-якому квантилю. Цей 
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процес показаний на рисунку 3.17. Поріг обирається з точки зору бажаного 

відсотку розподілу вхідного сигналу.  

 

Рис. 3.17 Модель аномального детектора 

Модель порогового аномального детектора ґрунтується на 

припущенні, що сигнал надходження має майже стаціонарний і простий 

розподіл, так що конкретний процентиль завжди буде в певній точці. 

Якщо це припущення не буде виконуватись, то пороговий показник, 

який обчислюється за допомогою t-digest, призведе до зміни швидкості 

сприйняття істинного та хибного сигналів (рис 3.18). 

 

Рис. 3.18 Сигнал з аномалією 

З будь-яким простим пороговим детектором, аномалія в A на рисунку 

3.16 буде легко виявлена, але аномалія в B не буде, хоча вони обидва значно 
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більші, ніж рівень шуму. Звідси зрозуміло що необхідні додаткові умови 

адаптивні види моделей для вирішення такого роду проблем [25]. 

3.10 Висновки 

З результатів проведеного аналізу методів кластеризації, для 

застосування у даній магістерській дисертаційній роботі було обрано 

неієрархічний метод кластеризації k-means, що об’єднує спостереження в k-

кластери, в яких кожне спостереження належить до кластера з найближчим 

середнім з центру цього кластера, та метод T-digest для виявлення аномалій, 

який спочатку встановлює, що таке нормальна поведінка, потім порівнює її 

з спостережуваною поведінкою та створює оповіщення, якщо виявлено 

значні відхилення від норми. Таким методом буде проводитися аналіз 

пошуку відхилень від типових показань. 

  



66 

 

4 РОЗПІЗНАВАННЯ АНОМАЛІЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ ПАЦІЄНТА 

Електрокардіографія(ЕКГ) – це графічний запис збудження, що 

виникає під час діяльності серця і дозволяє отримати уявлення про 

збудливість та провідність міокарда. У разі одночасного збудження великої 

кількості кардіоміоцитів виникає електричне поле, яке передається на 

поверхню тіла, де його можна зареєструвати. 

 

Рис. 4.1 Нормальна електрокардіограма 

Для ЕКГ здорової людини характерна наявність 6 зубців (P, Q, R, S, T, 

U), трьох сегментів (P – Q, S – T, T – P) чотирьох інтервалів (P – Q, Q – T, 

R – R, P - P). Електрокардіографічна крива оцінюється візуально, а потім 

вивчається її часові та амплітудні параметри. 
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Амплітуда ЕКГ-зубців визначається величиною середніх векторів, а 

їхня полярність - орієнтацією. Інтервали ЕКГ характеризують швидкість де- 

і реполяризації. 

При загальній діастолі серця реєструється ізоелектрична лінія, що 

свідчить про відсутність різниці потенціалів між його окремими 

структурами. Зубець Р відповідає виникненню збудження і поширенню його 

передсердями. Амплітуда його менша або дорівнює 0.2 мВ. 

 

Рис. 4.2 Зв’язок ЕКГ з фазами серцевого циклу 

Інтервал Р – Q, що вимірюють від початку зубця Р до комплексу QRS, 

відбиває час поширення деполяризації передсердь, передсердно-

шлуночкового вузла, передсердно-шлуночкової затримки.  

Процес деполяризації шлуночків характеризується трьома векторами 

шлуночкового комплексу QRS. 
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Зубець Q – зумовлений початковим вектором деполяризації провідної 

системи шлуночків та кардіоміоцитів міжшлуночкової перегородки. 

Зубець R – головний вектор комплексу - відбиває процес подальшого 

поширення збудження міокардом правого й лівого шлуночків. У нормі 

зубець R реєструють у всіх стандартних і посилених відведеннях.  

Зубець S – характеризує деполяризацію базальних їх відділів.  

Інтервал Q – T вимірюється від початку комплексу QRS до кінця зубця 

T. Цей інтервал, що відбиває швидкість деполяризації (QRS) і реполяризації 

шлуночків (S – T), називають електричною систолою шлуночків.  

Зубець Т відображає реполяризацію міокарда шлуночків. Полярність 

зубця Т збігається з напрямком зубця P. 

Інтервал Т – Р (між зубцем Т і новим зубцем Р) відповідає періоду 

електричної діастоли серця [3]. 

4.1 Побудова моделі з кластеризацією 

На етапі побудови моделі з кластеризацією постає завдання, яке 

полягає у знаходженні найбільш практичного способу моделювання досить 

складної кривої - електрокардіограми. Для цього необхідно застосувати 

глибоке машинне навчання. Воно передбачає можливість навчання системи 

на кількох рівнях, для того щоб позбутися проблем та складнощів під час 

усіх його етапів. Використовуючи цей підхід, є простий спосіб зробити це 

для кривої типу ЕКГ, оскільки вона має компоненти які не накладаються а 

лише розділені часом. Отже для того щоб точно визначити складну форму 

ЕКГ варто скористатися її повторюваними характерами. 

На рисунку 4.3 представлено розгорнуте зображення двох 

серцебиттів з сигналу ЕКГ. Кожне з яких складається із декількох фаз або їх 

ще називають імпульсами, які відповідають електричній активності серця. 

Перша частина серцебиття - це хвиля P, а потім - комплекс QRS та потім - 

хвиля T. Даний рисунок був зроблений за допомогою портативного 

монітору пацієнта на базі мікрокомп’ютера записуючого пристрою і не 
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відображає всі деталі в комплексі QRS. Слід зауважити, що кожна хвиля 

вражаюче подібна від серцебиття до серцебиття. 

 

 

Рис. 4.3 Сигнал ЕКГ двох серцебиттів 

Для того, щоб побудувати модель, яка буде використовує дану 

подібність, необхідно скористатися віконною функцією. Це доволі простий 

спосіб вирішення для звичайних, але складних моделей, коли потрібно 

побудувати модель, що може їх точно передбачити. Тобто цей метод 

передбачає відновлення коротких послідовностей вихідного сигналу таким 

чином, що ці короткі послідовності при додаванні повністю відтворять 

вхідний сигнал. 

 

Рис. 4.4 Розкладання сигналу на сегменти 
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Перший крок нашого аналізу - зробити вікно, для того щоб розбити 

послідовність на невеликі компоненти. На рисунку 4.4 показано, як ЕКГ для 

двох серцевих скорочень розбивається на послідовність з дев’яти складових 

коротких сигналів. Оскільки деякі з цих сигналів схожі один на одного, то 

ця подібність може бути використана для побудови моделі серцебиття 

шляхом реконструкції та групування всіх коротких сигналів, що 

спостерігаються у протягом тривалого процесу. У даному дослідженні 

кластеризація виконувалася за допомогою алгоритму k-means з бібліотеки 

Apache Mahout. Цей алгоритм був обраний саме тому, що у дослідженні 

аномалій роботи серця не використуваються великі обсяги даних, проте 

якщо збільшити час спостереження і точність то варто скористатися 

алгоритмом streaming k-means, який також присутрій у бібліотеці Mahout. 

 

Рис. 4.5 Словник компонентних форм ЕКГ 

Функція кластеризації істотно створює каталог цих форм, так що 

вихідний сигнал може бути закодований, просто запишіть, яка форма з 

каталогу використовується у кожному часовому вікні, а також масштабний 

коефіцієнт для кожної форми. 
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Операція кластеризації по суті створює каталог цих фігур, так що 

вихідний сигнал може бути закодований шляхом простого запису, кожна з 

яких відноситься до конкретного часового вікна. 

Переглядаючи серію даних з ЕКГ, є змога побудувати словник форм 

для кожного конкретного пацієнта, який буде складатися з характерних 

нормальної поведінки серця. На рисунку 4.5 зображено 64 з 400 фігур зі 

словника, побудованого на основі декількох записів ЕКГ. Ці форми чітко 

демонструють деякі відмінні риси, виявлені в під час процедури запису. 

Кластеризація знаходить сигнальні форми для відтворення зображення 

звичайних серцебиттів, які зустрічаються найчастіше. 

4.2 Використання моделі нормальної поведінки 

Основною метою для побудови моделі спостережуваного сигналу - є 

порівняння реальної ЕКГ її з ідеальною моделлю і визначення рівня похибки 

між цими двома сигналами. Припустимо, що форми, які використовуються 

у якості порівняльних компонет – є точними зображеннями нормального 

сигналу. З огляду на це, низький рівень помилок у результаті їх порівняння 

дозволяє припустити, що спостережуваний сигнал близький до норми. А 

при умові якщо похибка значна – то це вказує вказує на невідповідність 

сигналу. Це не є тестуванням методу відновлення зображення, це тест 

спостережуваного сигналу, невідповідність якого вказує на ненормальний 

сигнал а, отже, і на аномалію в серцево-судинній системі. 

На рисунку 4.6 показана реконструкція сигналу ЕКГ. Верхній 

сигнал – вихідним сигналом, тобто остання знята ЕКГ, середній – це 

реконструйований сигнал, а нижній графік показує різницю між ними.  

Помилка реконструкції (нижній сигнал) для сигналу ЕКГ (верхній 

сигнал) обчислюється шляхом віднімання відновленого сигналу (середній 

сигнал) та оригіналу. Варто звернути увагу, що помилка реконструкції 

(нижній сигнал) невелика і відносно однорідна, що свідчить про те, 
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наскільки вірно працює кодування, і наскільки незначною є помилка 

реконструкції. 

 

Рис. 4.6 Реконструкція нормальної картини серцебиття з використанням 

вікон і кластеризації 

Поки оригінальний сигнал виглядає дуже сильно, подібно до 

сигналів, які використовувались для створення словника форми, 

реконструкція буде дуже хороша, а помилка реконструкції буде мала. Таким 

чином, словник є моделлю того, як можуть виглядати сигнали ЕКГ, і 

помилка реконструкції відображає ступінь, якою реконструйований сигнал 

виглядає як серцебиття. Велика помилка реконструкції виникає, коли 

вхідний сигнал не схожий на серцебиття (або, іншими словами, 

аномальний). 

На рисунку 4.6 помилка реконструкції має фіксовану базову лінію. 

Цей факт говорить про те, що є можливість встановити порогове значення в 

детекторі, оскільки помилка реконструкції – це стаціонарний сигнал, 

виникає можливість використовувати детектор T-digest для пошуку 

аномалій. 
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4.3 Виявлення аномалій серцево-судинної системи 

З попередніх викладок стає зрозуміло, що даний підхід дає 

можливість знаходити аномалії у роботі серцево-судинної системи людини. 

І результати дійсно є. На рисунку 4.6 видно стрибок під час реконструкціє 

якй призвів до спрацювання детектору, адже він перевищив попередньо 

встановлене порогове значення. Зрозуміло, що вхідний сигнал (верхній 

графік) не вірно відтворюється за рахунок реконструкції. 

 

Рис. 4.7 Реконструкція картини серцебиття з аномальною поведінкою 

Якщо розширити масштаб часу, то можна легко побачити, що 

приблизно в 101,25 секунді у комплексі серцебиття QRS є подвійний 

імпульс. Цей подвійний імпульс сильно відрізняється тих, що з’являлися під 

час запису нормального серцебиття. Це означає, що у словнику немає 

форми, які може стати у відповідність отриманому сигналу. 

Проте, аномальний детектор не може встановити причину отриманої 

аномалії. Він лише повідомляє, що сталося щось незвичайне, і потрібно 

звернутися до лікаря, адже для інтерпретації фізіологічного значення цієї 

аномалії потрібне експертне судження. 
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Рис. 4.8 Аномальний імпульс QRS 

4.4 Висновки 

У даному розділі магістерської дисертаційної роботи було проведено 

аналіз за допомогою машинного навчання методом кластеризації k-means 

роботи серцево-судинної системи людини, та встановлено, що розроблена 

система безумовно підходить для виявлення аномалій. Це є прикладом того, 

як системи інтернету речей, потокової передачі даних та машинного 

навчання з візуалізацією можуть пришвидшити виявлення проблем на 

початкових етапах та дозволитимедичним працівникам поліпшити 

результати у сфері кардіології та серцево-судинної хірургії. 

Проаналізована модель ЕКГ – є прикладом системи з безперервним 

сигналом, що має одне значення в будь-який момент часу. Варто зазначити, 

що модель на основі технології реконструкції образів може 

використовуватися не лише для медичних цілей. Основною умовою є те, що 

сигнал повинен близьким до ідеального, а також періодичним. 

Даний підхід до моделі реконструкції також може бути використаний 

для системи іншого типу, одна з декількома вимірами, виконуваними в один 
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момент часу. Хоча проаналізований тип системи має величезну кількість 

точок даних в будь-який момент часу, він не демонструє складну динаміку 

прикладу серцебиття/ЕКГ. Для створення моделі багатовимірної системи 

варто використовувати інший, складніший підхід, такий як нейронні мережі 

або фізико-орієнтовані модель, а для виявлення аномалій все одно може 

бути використана техніка відновлення на основі помилок. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Метою даного розділу магістерської дисертації є визначення 

основних потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які 

мають місце при розробці програмного забезпечення, а саме алгоритмів 

машинного навчання для моніторингу серцево-судинної системи пацієнта 

на базі функцій мікрокомп’ютера Raspberry PI за допомогою ПЕОМ, а також 

розробка відповідних заходів щодо створення комфортних та безпечних 

умов праці. 

Основну увагу приділено питанням електробезпеки та негативному 

впливу випромінювання відеотерміналу (ВДТ ПЕОМ). З урахуванням вимог 

ДСТУ ISO 9241-6:2004 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 і ДНАОП 0.00-1.21-99, 

щодо поліпшення умов праці в робочому приміщенні, в якому виконувалась 

розробка, а також першочерговим заходам із забезпечення необхідного 

рівня пожежної безпеки. 

В даному розділі запропоновані відповідні технічні рішення та 

організаційні заходи щодо створення комфортних та безпечних умов праці 

користувачів ВДТ ПЕОМ, а також розглянуті питання безпеки в 

надзвичайних ситуаціях. 

5.1 Визначення основних потенційно шкідливих виробничих 

факторів при виконанні науково – дослідницької роботи 

При роботі на ПК людина піддається впливу іонізуючого, 

інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань екрана монітора, рівні 

яких повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні 

санітарні правила і норми роботи з ВДТ ПЕОМ» та ДНАОП 0.00-1.31-99. 

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно-

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

 наявність електромагнітного випромінювання; 

 можливість ураження електричним струмом; 
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 невідповідність освітлення санітарним нормам; 

 несприятливі мікрокліматичні умови; 

 розумове навантаження 

 можливість виникнення пожежі. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи щодо створення 

комфортних та безпечних умов праці користувачів ВДТ ПЕОМ 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні норми і правила роботи з 

візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 

машин» встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів 

ПК. Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки 

несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які 

супроводжують роботу з відео-дисплейними матеріалами, зокрема 

можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних 

захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в 

зоні найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена 

перпендикулярно нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість 

переміщення монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа 

наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому 

положенні. Клавіатура розміщена на поверхні столу на відстані 300 мм від 

краю. Кут нахилу клавіатури до столу обрано в межах від 5 до 15° так, що 

зап’ястя на долонях рук розташовуються горизонтально до площини столу. 

Таке положення клавіатури зручне для праці обома руками. 

Робочі місця з ПК розташовано відносно від стіни з вікнами на 

відстані не менше 1.5м, від інших стін – на відстані 1 м, відстань між 

собою – не менше ніж 1.5 м. Причому так, щоб природне світло падало 

збоку, переважно зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які 

створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачені 

сонцезахисні жалюзі. 
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Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється 

системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного 

освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

 освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру 

зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об’єктом 

розрізнення – найменшим розміром об’єкта, що розглядається на 

моніторі ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом 

відбиття; контрастом об’єкта і фону; 

 необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення 

яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах 

навколишнього простору; 

 на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

 в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 

поверхонь, які світяться та викликають осліплення); 

 величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи. 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі 

доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, 

які передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

5.2.1 Електробезпека 

Згідно ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія 

відноситься до приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування 

належить до приладів до 1000 В. Устаткування, що використовується, 

відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до устаткування класів 0І, І та 

ІІ за електрозахистом. 
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У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання 

людина може доторкнутися до частин електроустаткування, які 

перебувають під напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих 

частин відноситься до визначення сили струму, що протікає через тіло 

людини, і порівняння його із допустимим значенням відповідно до ГОСТ 

12.1.038-88. У загальному випадку допустима величина струму, що протікає 

через тіло людини, залежить від схеми підключення електроустаткування 

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

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався 

персональний комп’ютер – І (системний блок) і II (ВДТ ПЕОМ) клас за 

електрозахистом, що живиться напругою 220 В. Для правильного 

визначення необхідних засобів та заходів захисту від ураження електричним 

струмом необхідно знати допустимі значення напруг доторкання та струмів, 

що проходять через тіло людини. 

Напруга доторкання – це напруга між двома точками електричного 

кола, до яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі 

значення напруги доторкання та сили струму для нормального 

(безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при проходженні 

струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – ноги» 

регламентуються ГОСТ 12.1.038-88. 

Таблиця 5.1. Гранично допустимі значення напруги доторкання 𝑈доп 

та сили струму 𝐼л, що проходить через тіло людини при нормальному 

режимі електроустановки 

Вид струму 𝑈доп, В(не більше) 𝐼л, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0.3 

Змінний, 400 Гц 3 0.4 

Постійний 8 1.0 

 

Гранично допустимі значення сили струму (змінного та постійного), 

що проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 
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порогів невідпускаючого струму, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Таблиця 5.2. Гранично допустимі значення напруги доторкання 𝑈доп 

та 𝐼л, що проходить через тіло людини при аварійному режимі 

електроустановки 

Вид струму 
Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 

Гц 

𝑈доп, В 500 250 100 70 50 36 

𝐼л, мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
𝑈доп, В 500 400 250 230 200 40 

𝐼л, мА 500 400 250 230 200 15 

 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт 

(згідно ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі 

трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у 

науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: 

надійна ізоляція струмоведучих частин електроустаткування відповідно до 

ГОСТ 12.1.009-76 і занулення відповідно до ПУЕ (з’єднання елементів, що 

перебувають під напругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для 

заземлення переносних частин обладнання застосовують спеціальне 

з’єднання. 

Розрахуємо ланцюг захисного відключення фазного проводу при 

аварійному режимі роботи електрообладнання. Струм КЗ можна обчислити 

за формулою: 

𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅0 + 𝑅Ф + 𝑍ТР

 

де 𝑈Ф = 220 В - напруга фазного проводу; 

𝑅0 = 3 Ом - опір нульового проводу; 
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𝑅Ф = 7 Ом - опір фазного проводу; 

𝑍ТР ≅ 0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 

𝐼КЗ =
220

3 + 7 + 0.1
= 21.78 А 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним 

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання 

(при 𝐼КЗ  ≤ 100 A). 

𝐼СПР =
21.78

1.4
= 15.6 А 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 

15,6 А. Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-

дослідницбкій лабораторії задовольняють цим умовам, оскільки мають 

𝐼СПР = 10 А. Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання 

при короткому замиканні: 

𝑈ДОТ=𝐼КЗ𝑅0 = 21.78 ∙ 3 = 65.34 В 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для 

людини, необхідно використовувати автомати максимально струмового 

захисту у яких час спрацьовування менше 0.8с (автомати встановлені в 

лабораторії мають 𝑡СПР < 0.1 с). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій 

лабораторії основним захистом від поразки електричним струмом є 

занулення та застосування пристроїв максимального струмового захисту. 

5.2.2 Освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 

Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла 

й ламп накалювання біологічно активної ультрафіолетової складової при 

тривалому впливі може призвести до ультрафіолетової недостатності, при 

якій знижуються бактерицидні властивості шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, 

підвищення продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на 

робочому місці. Величина освітленості регламентується нормами ДБН 
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В.2.5-28-2006. Робоче приміщення належить до І групи – приміщення, у 

яких розрізнення об’єктів зорової роботи здійснюється при фіксованому 

напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН 

В.2.5-28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином 

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

𝛷 =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝑁 ∙ 𝐶
 

де 𝛷 – світловий потік; 𝐸– нормована мінімальна освітленість; К– 

коефіцієнт запасу; S– освітлювана площа; Z– коефіцієнт нерівномірності 

освітлення; С– коефіцієнт використання випромінюваного світильниками 

світлового потоку на розрахунковій площі; N– число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості: 

𝐸 =  300 лк;  𝐾 =  1,5;  𝑆 =  5 ∙ 4 =  20 м2;  𝑍 =  1.2. 

 Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

𝑁 =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝛷 ∙ 𝐶
 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД 

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи 

ЛД- 40 дорівнює 𝛷 =  2340 лм. Величиною i, індексом приміщення можна 

встановити залежність від площі приміщення й висоти підвісу: 

𝑖 =
𝐴 ∙ 𝐵

ℎ ∙ (𝐴 + 𝐵)
 

де: 𝐴 = 5м – довжина приміщення; 𝐵 = 4м – ширина приміщення; 

ℎ – висота підвісу; 

ℎ =  𝐻 −  ℎр −  ℎс, 

де: 𝐻 = 3.5м – висота приміщення; ℎр = 0,8м – висота робочої 

поверхні; 

ℎс = 0.4м – висота від стелі до нижньої частини лампи; 

ℎ =  3.5 −  0.8 −  0,4 =  2.3 м; 
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𝑖 =
4 ∙ 5

2.3 ∙ (4 + 5)
= 0.97 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі 

𝐶 =  0.3. У підсумку число світильників вийде рівним: 

𝑁 =
300 ∙ 1.5 ∙ 20 ∙ 1.2

2340 ∙ 0.3
= 1.5 

Для штучного освітлення в робочому приміщенні достатньо 

використати 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим 

потоком 𝛷 =  2340 лм кожна. 

5.2.3 Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними 

параметрами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, 

швидкістю руху повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на 

робочому місці, температурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 

встановлюють оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату 

залежно від періоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й 

припустимі значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт 

(роботи, виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті 

енергії не більше 120 ккал/година). 

Таблиця 5.3. Оптимальні й допустимі параметри (для постійного 

робочого місця) мікроклімату в приміщенні 

 

Параметри 

Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура 0С 22-24 21-25 23-25 22- 28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
0.1 0.1 0.1 0.1-0.2 
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У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в 

холодну пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної 

температури в приміщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна 

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка – відкривається в 

холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не 

використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

5.2.4 Технічні рішення та організаційні заходи щодо створення 

комфортних та безпечних умов праці користувачів ВДТ ПЕОМ 

На підставі проведеного аналізу рівня електроживлення у виробничому 

приміщенні можна зробити висновок про доцільність застосування 

повторного заземлення нульового проводу електромережі, що дозволяє 

зменшити напругу дотику, як при нормальному так і при аварійному 

режимах роботи електрообладнання. 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші 

опори заземлення, 𝑅Д: при сумарній потужності генераторів або 

трансформаторів в мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом; 

в інших випадках – 4 Ом; 

При використанні штучного заземлення повинна виконуватись умова 

𝑅 < 𝑅Д. 

Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 

4 м і діаметром d = 0.01м. Питомий опір ґрунту ρ – 100Ом ∙ м (для суглинку). 

З урахуванням кліматичного коефіцієнта Ф = 2, маємо: 

𝜌РОЗРАХ = 𝜌 ∙ Ф = 200 Ом ∙ м 
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Визначимо опір розтікання струму заземлювачів: 

𝑅1в =
𝜌

2𝜋𝐿
∙ [ln (

2𝐿

𝑑
) + 0.5 ∙ ln (

4𝑡 + 𝐿

4𝑡 − 𝐿
)] 

де 𝜌 = 200 Ом ∙ м; 𝐿 = 4 м; 𝑑 = 0.01 м; 𝑡 = 4 м. 

Підставивши числові значення, маємо: 

𝑅1в =
200

2𝜋4
∙ [ln (

2 ∙ 4

0.01
) + 0.5 ∙ ln (

4 ∙ 4 + 4

4 ∙ 4 − 4
)] = 55.2 Ом 

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого 

значення, тому необхідно паралельно з’єднати декілька однотипних 

заземлювачів: 

𝑅звƩ
=

𝑅1

𝑛∙𝜂Е
, 

де 𝜂Е ≈ 0,5– коефіцієнт, що враховує взаємне екранування 

заземлювача; п = 20; 𝐿 𝑎 = 1⁄  (𝑎– відстань між заземлювачами), заземлювачі 

розташовані по контуру. 

𝑅зв = 5.52 Ом 

Довжина сполучної смуги: 

𝐿СПОЛ = 𝑎 ∙ 𝑛 = 4 ∙ 20 = 80 м 

Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді 

опір розтікання струму сполучної смуги: 

𝑅П =
𝜌

2𝜋 ∙ 𝐿СПОЛ

∙ ln (
2 ∙ 𝐿СПОЛ

2

𝐵СПОЛ ∙ 𝐻СПОЛ

) =
200

2𝜋 ∙ 80
∙ ln (

2 ∙ 802

0.01 ∙ 1
) = 5.32 Ом 

З урахуванням коефіцієнта використання смуг 𝜂П = 0.8:  

𝑅П =
𝑅П

𝜂П

= 6.65 Ом 

Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених 

𝑅П і 𝑅зв: 

𝑅ЕКВ =
𝑅П ∙ 𝑅звƩ

𝑅П + 𝑅зв

=
5.52 ∙ 6,65

5.52 + 6.65
= 3.1 Ом 

Отримане значення опору заземлювача менше гранично допустимого 

𝑅Д.  
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5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими ПЛАС є розробки технічних рішень та організаційних заходів 

щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу у надзвичайних ситуаціях, а 

також визначення основних заходів з пожежної безпеки. 

5.3.1 Вимоги щодо організацій ефективної роботи системи 

оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним 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; 

 ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»; 

 ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації; 

 дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, 

який формується системою пожежної сигналізації або системою 
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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. 

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

можливість прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд 

через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або 

порушення нормальних умов евакуації виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за 

допомогою світлових та/або звукових оповіщувачів – обладнуються всі 

виробничі приміщення. 

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не 

пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС. 

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні 

пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в 

разі його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 

1.6.13, 1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-13 «Інженерне обладнання будинків і 

споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд». 

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які 

працюють у режимі спалахування, у таких випадках: 

 у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному 

спорядженні; 

 у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ. 

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про 

початок оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні 

живлення робочого освітлення. 
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Вимоги до світлових покажчиків «Вихід» приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення». 

СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, 

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин. 

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до 

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

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно 

з ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного – від мережі змінного 

струму, резервного – від акумуляторних батарей тощо. 

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого 

електропостачання повинен бути автоматичним. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому 

режимі має бути не менш 24 годин. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі 

«Тривога» має бути не менше 15 хвилин. 

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-

3:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні 

звукові». Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, 

повинні бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц 

до 5 Гц та розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих 

місць. 

5.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен: 

 негайно повідомити про це засобами зв’язку органи Державної 

Служби з НС (ДСНС), вказати при цьому адресу, кількість 
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поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє 

прізвище; 

 повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

 організувати оповіщення людей про НС; 

 вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

 вжити заходів щодо ліквідацій наслідків НС з використанням 

наявних засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні: 

 перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

 вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

 у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та 

їх рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, 

які не беруть участь у ліквідації НС; 

 перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

 забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС ; 

 організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, 

надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.3.3 Пожежна безпека 

Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 та ОНТП24-86 робоче 

приміщення лабораторії відноситься до категорії В по вибухопожежній і 

пожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ-87 та ДНАОП 0.00-1.32-01 клас 

робочих зон приміщення лабораторії по пожежонебезпеці – П-IIа. 

Можливими причинами пожежі в приміщенні є несправність 

електроустаткування, коротке замикання проводки, і порушення 
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протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних приладів, 

паління). 

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно 

передбачити наступні заходи: 

 Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих 

місць, періодичний огляд та перевірку ізоляції. 

 Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочих 

місцях. 

 Відповідні організаційні заходи (заборона паління, інструктаж). 

Для гасіння пожежі в робочому приміщені лабораторії (клас пожежі 

«Е» – наявність електрообладнання під напругою) використовуються 

вогнегасники ОП-1 –– «Момент» (2 шт.). Додатково в коридорі розташовані 

вогнегасники ОХП-10. Також на сходовій клітці розташований пожежний 

кран. Така кількість первинних засобів пожежогасіння відповідає вимогам 

ДСТУ 3675-98 ISO3941-77, якими передбачене обов’язкова наявність двох 

вогнегасників до 100 м2 площі підлоги для приміщення типу 

конструкторське бюро. 

Згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014 робоче приміщення лабораторії 

необхідно оснастити системою автоматичної пожежної сигналізації. 

У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку 

виникнення пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від 

евакуаційних виходів і ширина евакуаційних проходів відповідають 

вимогам ДБН В.1.1-7-2002. 

Значення основних параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці 

5.4. 

Табл.5.4. Характеристики і норми еваковиходів 

Параметр Фактичне значення  Норма 

Висота дверних прорізів 2.0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 0.8 м Не менше 0.8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1.5 м Не менше 1 м 
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Ширина коридору 2 м Не менше 2 м  

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходового маршу 1.2 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0.9 м 

 

У приміщенні є план евакуації. Мінімальний час евакуації в разі 

виникнення пожежі, максимальне видалення робочих місць від 

евакуаційних виходів відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002. 

У робочому приміщенні виконуються всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 

«Правил пожежної безпеки України». 
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6 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ 

Стартап як форма малого ризикового (венчурного) підприємництва 

впродовж останнього десятиліття набула широкого розповсюдження у світі 

через зниження бар’єрів входу в ринок (із появою Інтернету як інструменту 

комунікацій та збуту стало простіше знаходити споживачів та інвесторів, 

займатись пошуком ресурсів, перетинати кордони між ринками різних 

країн), і вважається однією із наріжних складових інноваційної економіки, 

оскільки за рахунок мобільності, гнучкості та великої кількості стартап-

проектів загальна маса інноваційних ідей зростає. 

Проте створення та ринкове впровадження стартап-проектів 

відзначається підвищеною мірою ризику, ринково успішними стає лише 

невелика частка, що за різними оцінками складає від 10% до 20%. Ідея 

стартап-проекту, взята окремо, не вартує майже нічого: головним завданням 

керівника проекту на початковому етапі його існування є перетворення ідеї 

проекту у працюючу бізнес-модель, що починається із формування 

концепції товару (послуги) для визначеної клієнтської групи за наявних 

ринкових умов. 

Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок передбачає 

здійснення низки кроків, в межах яких визначають ринкові перспективи 

проекту, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та 

аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів. Узагальнено 

етапи розроблення стартап-проекту можна подати таким чином. 

Етапи розроблення стартап-проекту 

1. Маркетинговий аналіз стартап-проекту В межах цього етапу: 

 розробляється опис самої ідеї проекту та визначаються 

загальні напрями використання потенційного товару чи 

послуги, а також їх відмінність від конкурентів; 

 аналізуються ринкові можливості щодо його реалізації; 
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 на базі аналізу ринкового середовища розробляється 

стратегія ринкового впровадження потенційного товару в 

межах проекту. 

2. Організація стартап-проекту В межах цього етапу: 

 складається календарний план-графік реалізації стартап-

проекту; 

 розраховується потреба в основних засобах та 

нематеріальних активах; 

 визначається плановий обсяг виробництва потенційного 

товару, на основі чого формулюється потреба у матеріальних 

ресурсах та персоналі; 

 розраховуються загальні початкові витрати на запуск 

проекту та планові загальногосподарські витрати, необхідні 

для реалізації проекту. 

3. Фінансово-економічний аналіз та оцінка ризиків проекту В 

межах цього етапу: 

 визначається обсяг інвестиційних витрат; 

 розраховуються основні фінансово-економічні показники 

проекту (обсяг виробництва продукції, собівартість 

виробництва, ціна реалізації, податкове навантаження та 

чистий прибуток) та 

 визначаються показники інвестиційної привабливості 

проекту (запас фінансової міцності, рентабельність продажів 

та інвестицій, період окупності проекту); 

визначається рівень ризикованості проекту, визначаються основні ризики 

проекту та шляхи їх запобігання (реагування на ризики). 

4. Заходи з комерціалізації проекту 

Цей етап спрямовано на пошук інвесторів та просування інвестиційної 

пропозиції (оферти). Він передбачає: 
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 визначення цільової групи інвесторів та опису їх ділових 

інтересів; 

 складання інвест-пропозиції (оферти): стислої характеристики 

проекту для попереднього ознайомлення інвестора із проектом; 

 планування заходів з просування оферти: визначення 

комунікаційних каналів та площадок та планування системи 

заходів з просування в межах обраних каналів; 

 планування ресурсів для реалізації заходів з просування оферти. 

Означені етапи, реалізовані послідовно та вчасно – створюють 

передумови для успішного ринкового старту. Проте фахівці зі створення та 

розвитку стартап-проектів окремо відзначають, що відсутність 

маркетингових знань та умінь, що уможливлюють розробку ринково 

затребуваного проекту із вихідної ідеї, є основною причиною високого рівня 

банкрутств стартап-компаній, і ця проблема може бути вирішена за рахунок 

навчання винахідників.  

Розділ магістерських дисертацій «Розроблення стартап-проекту» 

присвячено реалізації першого етапу розроблення стартап-проекту, а саме 

висвітленню маркетингових аспектів створення стартапу: відбору ідей, 

створенню концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації 

проекту та розроблення маркетингової стратегії. 

Метою розділу є формування інноваційного мислення, 

підприємницького духу та формування здатностей щодо оцінювання 

ринкових перспектив і можливостей комерціалізації основних науково-

технічних розробок, сформованих у попередній частині магістерської 

дисертації у вигляді розроблення концепції стартап-проекту в умовах 

висококонкурентної ринкової економіки глобалізаційних процесів. 

Завдання розділу полягає в маркетинговому аналізі перспектив 

реалізації запропонованих магістрантом науково-технічних рішень та 

пропозицій, оцінювання можливостей їх ринкового впровадження [13].  
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6.1 Опис ідеї проекту 

Таблиця 6.1. Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Портативний 

монітор серцево-

судинної системи 

пацієнта на базі 

мікрокомп’ютера 

1. У закладах МОЗ ціна, універсальність, 

портативність, 

незалежність від 

джерела змінного 

струму 

2. У приватних закладах 

охорони здоров’я 

ціна, універсальність, 

портативність, 

незалежність від 

джерела змінного 

струму 

3. Приватне 

користування 

ціна, універсальність, 

портативність, 

незалежність від 

джерела змінного 

струму 

 

Портативний монітор серцево-судинної системи пацієнта на базі 

мікрокомп’ютера, розроблений в ході даної магістерської дисертаційної 

роботи відрізняється від існуючих аналогів та замінників: 

 ціною готового продукту, яка є набагато меншою від існуючого 

аналогу на ринку (ціна розробленого продукту – 300 у.о. на противагу ціні 

аналогу, яка складає – 450 у.о.); 

 спроможністю працювати від вбудованої батареї, яка підтримує 

пристрій у робочому стані не менше 15 годин; 

 можливістю знімати показники серцево-судинної системи не 

лише одноразово, а й досліджувати стан протягом деякого періоду часу; 

 розмірами та вагою готового продукту. 

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із 

пропозиціями конкурентів передбачає: 
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 визначення переліку техніко-економічних властивостей та 

характеристик ідей; 

 визначення попереднього кола конкурентів або товарів-

замінників / товарів-аналогів, що вже існують на ринку; 

 проведення порівняльного аналізу показників. 

Таблиця 6.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних 

характеристик ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко- 

економічні 

характерис-

тики 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

 

W 

(слаб

ка 

сторо

на) 

 

N 

(нейт

ральн

а 

сторо

на) 

 

S 

(силь

на 

сторо

на) 

Мій 

проект 

Конку-

рент 1 

Конку-

рент 2 

Конку-

рент 3 

1. Економія на 

масштабах 

Малі 

масшт

аби 

Великі 

масшт

аби 

Великі 

масшта

би 

Великі 

масштаб

и 

 +  

2. Гнучка ціна Дешев

ий 

виріб 

Дороги

й виріб 

Дороги

й виріб 

Дорогий 

виріб 

  + 

3. Розмір 

капіталовкл

адень 

Власні 

капітал

овклад

ення 

Капіта

ловкла

дення 

інвесто

рів 

Капіта

ловкла

дення 

інвесто

рів 

Капітало

вкладен

ня 

інвесторі

в 

+   

4. Контроль 

якості 

Відсут

ній 

контро

ль 

якості 

Гарний 

контро

ль 

якості 

Гарний 

контро

ль 

якості 

Гарний 

контрол

ь якості 

+   

5. Концентраці

я 

постачальни

ків 

Закорд

онні 

постач

альник

и 

Локаль

ні 

постач

альник

и 

Закорд

онні 

постач

альник

и 

Закордо

нні 

постачал

ьники 

 +  

6. Прибутки Середн

і 

прибут

ки 

Великі 

прибут

ки 

Великі 

прибут

ки 

Середні 

прибутк

и 

 +  

 



97 

 

Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик 

та властивостей портативного монітору серцево-судинної системи пацієнта 

на базі мікрокомп’ютера є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності не тільки на ринку України, а й на світовому 

ринку моніторів пацієнта. 

6.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

При проведенні аудиту технологій, за допомогою яких можна 

реалізувати ідею проекту, визначено технологічну здійсненість, при якій 

проведено аналіз таких складових: 

Таблиця 6.3. Визначення сильних, слабких та нейтральних 

характеристик ідеї проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1. Портативний 

монітор серцево-

судинної системи 

пацієнта на базі 

мікрокомп’ютера 

моделювання наявні доступні 

2. проектування наявні доступні 

3. збірка програмних 

продуктів на 

раніше створених 

компонентах 

наявні доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: всі вище зазначені технології були 

застосовані під час реалізації ідеї проекту. 

 

Технологічна реалізація проекту можлива наступним шляхом:  

 моделювання; 

 проектування; 

 збірка програмних продуктів на раніше створених компонентах. 
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6.3 Опис ідеї проекту 

Шляхом визначення ринкових можливостей, які можна використати 

під час ринкового впровадженні проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкодити реалізації проекту, можна спланувати напрям розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Таблиця 6.4. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-

проекту 

№ 

п/п 

Показники ринку (найменування) Характеристика 

1. Кількість головних гравців, од Стангує 

2. Загальний обсяг продаж, грн/ум. од Зростає 

3. Динаміка ринку (якісна оцінка) Стангує 

4. Наявність обмежень для входу  Зростає 

5. Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Зростає 

6. Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку),% Стангує 

 

В результаті аналізу ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

«Портативний монітор пацієнта на базі мікрокомп’ютера», можна прийти 

до висновку, що ринок за попередніми оцінюваннями є привабливим для 

входження. 

Таблиця 6.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що формує 

ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці 

різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

1 Державне замовлення Заклади охорони 

здоров`я 

Відмінностей 

не виявлено 

Наявність 

достовірних 

результатів 

вимірювань 
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2 Рекомендації лікаря Люди з вадами 

серця 

Відмінностей 

не виявлено 

Низька 

собівартість, 

універсальність 

 

Таблиця 6.6. Фактори загроз 

 

№ 

п/п 

Фактори Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1. Наявність більш 

універсального і 

різностороннього 

пристрою у 

конкурентів 

Кількісне зменшення 

реалізованого продукту 

Покращити 

функціонал пристрою 

2. Відсутність 

постачальника 

Неможливість 

виробляти продукт при 

відсутності необхідної 

елементної бази 

Налагодження бізнес-

відношень з іншими 

постачальниками 

 

Таблиця 6.7. Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактори Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1. Використання 

якіснішої 

елементної бази 

Більш точні результати 

вимірювань 

Підвищення реалізації 

продукту 

2. Використання 

зовнішньої батареї 

іншого складу 

Більший час роботи від 

акумулятора без 

підзарядки 

Підвищення 

автономності 

продукту 

 

В ході аналізу пропозицій визначено загальні риси конкуренції на 

ринку. 

Таблиця 6.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства(можливі дії 

компанії щоб бути 

конкурентоспроможним) 

1. Тип конкуренції - Олігополія Зменшити ціну готового 
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продукту 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби -  

Національний Спонукати до придбання 

продукту внутрішнього 

виробництва 

3. За галузевою ознакою - Внутрішньогалузева Удосконалити структуру 

виробництва 

4. Конкуренція за видами 

товарів -  

Товарно-видова Удосконалити пристрій 

додатковими 

можливостями 

5. За характером 

конкурентних переваг -  

Цінова Зменшення ціни готового 

продукту не втрачаючи 

при цьому його якості 

6. За інтенсивністю -  Не марочна Створити власний 

марочний знак 

 

Більш детальний аналіз конкуренції: 

Таблиця 6.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

 

 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти 

в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачаль- 

ники 

Клієнти Товари- 

замінники 

Біомед Haeco Китайський 

ринок 

Заклади 

охорони 

здоров’я, 

пацієнти з 

вадами 

серця 

ProtoCentral 

Healthy PI 

Висновки: Рівень 

інтенсивнос

ті – великий 

Є 

потенційні 

конкуренти, 

що вже 

готові вийти 

на ринок 

Постачальн

ики не 

диктують 

умови 

роботи на 

ринку 

Диктують: 

 якість; 

 ціна; 

 універсал
ьність 

Не буде 

обмеженості 

роботи 

через товари 

замінники 

 

У власного виробу існує принципова можливість роботи на ринку з 

огляду на конкурентну ситуацію. 

 

Таблиця 6.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор конкурентоспроможності Обґрунтування 
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1 Концепція Власний виріб повністю забезпечує 

очікувані вигоди споживачів 

2 Якість Якість власного виробу відповідає 

загальним нормам, але не має 

сертифікату відповідності 

3 Ціна Ціна на власний продукт складає п’яту 

частину від ціни конкурента  

4 Універсальність Власний продукт є автономним 

завдяки використанням батарей 

живлення 

 

Таблиця 6.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін 

«портативного монітору серцево-судинної системи пацієнта на базі 

мікрокомп’ютера» 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали  

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Концепція 14      +  

2 Якість 13       + 

3 Ціна 15 +       

4 Універсальність 16   +     

 

Таблиця 6.12. SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: ціна, універсальність Слабкі сторони: якість 

Можливості: підвищення реалізації 

продукту на ринку 

Загрози: неможливість реалізації 

несертифікованого товару 

 

Таблиця 6.13. Альтернативи ринкового впровадження стартап-

проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива ринкової поведінки Ймовірність 

отримання ресурсів 

Строки реалізації 

1 Зменшення ціни готового 

продукту 

Ймовірність 

більш проста  

Стислі 
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2 Отримання сертифікату 

продукції 

Ймовірність 

складна 

Невідомі 

 

Найбільш доцільною альтернативою ринкового впровадження 

стартап-проекту є зменшення ціни готового продукту. 

 

6.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Таблиця 6.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис цільової 

групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу в 

сегмент 

1 Заклади 

охорони 

здоров’я 

Готові 100% Досить велика Складна 

2 Особи з вадами 

серця 

Готові Неможливо 

відповісти на 

дане 

запитання 

Не велика Проста 

Які цільові групи обрано: особи з вадами серця для використання у власних цілях 

 

Таблиця 6.15. Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції відповідно до 

обраної альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 Концентрація на 

потребах одного 

цільового сегменту 

Зменшення 

ціни та 

наявність 

пристрою в 

аптеках 

Дана стратегія 

покращить 

конкурентоспроможні

сть компанії 

Зменшення 

ціни 

 

Таблиця 6.16. Визначення базової стратегії конкурентоспроможної 

поведінки 
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№ 

п/п 

Чи є проект 

“першопрохідцем

” на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента, і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 ні Так Так, різні Стратегія 

наслідування 

лідера 

 

 

Таблиця 6.17. Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові конкуренто- 

спроможні позиції 

власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

(три ключових) 

1 Наявність 

сертифікату 

якості 

Зменшення 

ціни 

Цінова політика Ціна, якість 

 

6.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Таблиця 6.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед конкурентами 

1 технічні ергономічність відповідність продукту спеціальним 

особливостям 

2 економічні ціна товару дешевизна 

3 нормативні стандартизація відповідність стандартам та правилам 

4 патентно-

правові 

чистота 

продукції 

унікальність 

 

Таблиця 6.19. Опис трьох рівнів моделі товару 
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Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом Технічна потреба 

2. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характе

ристики 

М/Нм Вр/Тх/Тл/Е/Ор 

1. універсальність 

2. практичність 
+ + 

Якість: стандарти та нормативи, параметри відповідно до 

ДСТУ EN 60601-1:2015, ДСТУ EN 60601-2-. 27:2015. 

Пакування присутнє 

Маркування: «Моя компанія» та «Ми всі помремо» присутні на 

упаковці 

3. Товар із 

підкріпленням 

До продажу 

Після продажу 

Товар буде захищено від копіювання за рахунок унікальності ПЗ. 

 

Таблиця 6.20. Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари- 

замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільвої групи 

споживачів 

Верхня та 

нижня межі 

встановлення 

цін на товар 

1 Високий Високий Високий 1000-3000$ 

  

Таблиця 6.21. Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, 

які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 залучення сторонніх 

компаній 

зберігання, 

інформуванн

я 

звичайна через 

посередників 

 

Таблиця 6.22. Концепція маркетингових комунікацій 



105 

 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, 

обрані для 

позиціонува

ння 

Завдання 

рекламного 

повідомленн

я 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Активні Всі існуючі Ціна, якість, 

універсальні

сть 

Зацікавити у 

даному 

пристрої 

Протягом 

усього часу 

 

6.6 Висновки 

У даному розділі магістерської дисертаційної роботи було проведено 

аналіз власного виробу у якості стартап-проекту, та визначені: 

 можливість комерційної реалізації продукту, визначено рівень 

попиту на продукт та його рентабельність; 

 визначені потенційні групи клієнтів, стан конкуренції та 

конкурентна спроможність проекту; 

 визначений альтернативний варіант впровадження для ринкової 

реалізації проекту; 

У результаті проведених досліджень вважати доцільним подальшу 

імплементацію продукту. 
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7 ВИСНОВКИ 

Cерцево-судинні захворювання є соціальною проблемою, для 

розв’язання якої необхідна не тільки державна підтримка, координація 

зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади, а й 

залучення інноваційних технологій для розроблення сучасних методів у 

лікуванні та попередженні таких хвороб. 

Одним із виходів є розробка, яка представлена у даній магістерській 

дисертації – «Портативний монітор пацієнта на базі мікрокомп’ютера», 

який представляє собою систему поєднання даних Інтернету речей, 

потокового аналізу та машинного навчання. 

Основним завданням даного портативного монітору є виявлення 

серцево-судинних хвороб на їх початкових етапах, аби забезпечити швидке 

і діюче лікування для пацієнта, а також забезпечення масштабного 

контролю хронічних захворювань, що у свою чергу покращить рівень 

охорони здоров’я та зменшить витрати на нього. Варто зазначити, що 

модель на основі технології реконструкції образів може використовуватися 

не лише для медичних цілей а й в радіотехніці.Цим обумовлюється 

актуальність розроблення та впровадження «Портативного монітору 

пацієнта на базі мікрокомп’ютера». 

В ході виконання даної магістерської дисертації було виконано такі 

завдання: 

1. здійснено огляд сучасних систем портативного моніторингу 

пацієнта, визначено їх основні характеристики, а також переваги та 

недоліки, для визначення ідеї та структури власного портативного монітору 

пацієнта, на базі якого були дослідженні алгоритми машинного навчання. 

2. описано повний технологічний процес розробки портативного 

монітору пацієнта. Описано процес вибору елементної бази включаючи 

характеристики модулів. Вказано необхідні, базові налаштування 

мікрокомп’ютера, а також перелік та інструкцію зі встановлення необхідних 

додаткових бібліотек та програмного забезпечення. 
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3. спроектовано власний пристрій для портативного моніторингу 

пацієнта; 

4. розроблено програмне забезпечення для пристрою на базі 

мікрокомп’ютера; 

5. обрано оптимальний алгоритм моделі з кластеризацією та 

проведено аналіз методів кластеризації ; 

6. проведено аналіз за допомогою машинного навчання методом 

кластеризації k-means роботи серцево-судинної системи людини, та 

встановлено, що розроблена система безумовно підходить для виявлення 

аномалій та проаналізовано дані отримані у результаті дослідження 

методом Т- дайджест. 

Для виконання вище зазначених завдань було обрано неієрархічний 

метод кластеризації k-means, що об’єднує спостереження в k-кластери, в 

яких кожне спостереження належить до кластера з найближчим середнім з 

центру цього кластера, та метод T-digest для виявлення аномалій, який 

спочатку встановлює, що таке нормальна поведінка, потім порівнює її з 

спостережуваною поведінкою та створює оповіщення, якщо виявлено 

значні відхилення від норми.  

При виконанні даної магістерської роботи автор зіткнувся з рядом 

таких проблем: 

1. побудова моделі з кластеризацією для кривої змін електричних 

потенціалів, які виникають внаслідок збудження серцевого м’яза. 

2. виявлення аномалій роботи серцево-судинної системи 

Дані проблеми були вирішені шляхом: 

1. використання алгоритму кластеризації k-means для побудови 

моделі та віконної функції для розкладання ЕКГ-послідовності на сегменти. 

2. застосування та налаштування детектору виявлення аномалій T-

digest 

Тому можна зазначити, ця робота є прикладом того, як системи 

інтернету речей, потокової передачі даних та машинного навчання з 
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візуалізацією можуть пришвидшити виявлення проблем на початкових 

етапах та дозволити медичним працівникам поліпшити результати у сфері 

кардіології та серцево-судинної хірургії. 

Також в магістерській дисертаційній роботі було проведено аналіз 

власного виробу у якості стартап-проекту, та визначені можливість 

комерційної реалізації продукту, рівень попиту на продукт та його 

рентабельність. Проведено оцінювання ринкових перспектив і можливостей 

комерціалізації у вигляді розроблення концепції стартап-проекту в умовах 

висококонкурентної ринкової економіки глобалізаційних процесів. 
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