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У даній роботі удосконалено алгоритм та створено віртуальний прилад для автоматичного визначення пара-

метрів апроксимуючих несиметричних кривих Гауса в програмному середовищі Labview для аналізу електро-

кардіографічних сигналів при наявності відхилень та спотворень форми зубців. В результаті збільшена впевне-

ність апроксимації зубців при наявності: сплесків протилежної полярності; широкої пласкої вершини зубця при 

зміщеному максимальному значенню на крайні відліки; значного порушення симетрії зубців; вузьких фрагмен-

тів зубців. Аналіз визначених коефіцієнтів апроксимації біологічних сигналів (зокрема відведень ЕКГ сигналів, 

обвідних дихальних шумів та фонокардіосигналів) дозволить використовувати їх в якості усереднених критері-

їв для діагностики відповідних захворювань. Апроксимацію Гаусовими імпульсами можна використовувати для 

синтезу стандартних відведень за скороченим набором відведень ЕКГ сигналу за розрахованою поверхнею ко-

ефіцієнтів апроксимації. 

Ключові слова: електрокардіографічний сигнал, функції Гауса, віртуальний прилад, апроксимація сигналів. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У даний час в меди-

цині все більш широке застосування знаходить ме-

тод математичного аналізу різних біологічних сиг-

налів. Більшість з них є випадковими та квазіперіо-

дичними процесами, що значно ускладнює можли-

вість використання автоматизованого процесу обро-

бки даних. До сигналів такого типу можна віднести 

дихальні шуми, фонокардіографічні та електрокар-

діографічні сигнали. 
Форма зубців ЕКГ сигналу досить точно опису-

ється несиметричними імпульсами Гаусса. При цьо-
му можна досягти необхідну точність апроксимації, 
шляхом введення додаткових імпульсів для опису 
діагностично важливих неоднорідностей сигналу [1]. 

У роботах описана методика розрахунку і підбору 
коефіцієнтів функцій Гауса [2, 3]. Також в [4] реалі-
зований простий алгоритм підбору коефіцієнтів не-
симетричних функцій у вигляді віртуального прила-
ду Labview. Але для випадків накладення різнополя-
рних зубців і нестандартних форм імпульсів, резуль-
тат застосування даного алгоритму дає значну похи-
бку. 

Мета роботи – удосконалення алгоритму роботи 

віртуального приладу для автоматичного визначення 

параметрів апроксимуючих несиметричних кривих 

Гауса в програмному середовищі Labview. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Апроксимацію обвідної проведено за допомогою 

несиметричних гаусових імпульсів: 
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де А – коефіцієнт верхівки зубця; tm – момент часу, 
що відповідає максимуму кривої; σ1, σ2 – коефіцієн-
ти, за допомогою яких можна пристосувати дану 
залежність до експериментальної кривої; мають сенс 
середньоквадратичного відхилення. Основою для 
визначення параметрів імпульсу був узятий вбудова-
ний віртуальний прилад (ВП) для симетричних фун-
кцій Гауса. Для переходу до несиметричною функції 
використовувався наступний алгоритм. 

Для знаходження коефіцієнтів кривої (А, tm, σ) 
скористаємося вбудованим ВП «Gaussian Peak Fit» 
(Апроксимація кривою Гауса) [5, 6]. Оскільки крива 
є симетричною, необхідно знайти максимальне зна-
чення обвідної даної ділянки, що і буде граничним 
відліком для лівої та правої частини кривої Гауса. 
Оскільки апроксимація зростаючого та спадаючого 
фронтів розраховуються незалежно один від одного, 
то значення середини tm та амплітуди А можуть від-
різнятися. Тому при стикуванні протилежних частин 
кривої необхідно усереднити отримані значення. 
Відповідна послідовність дій виконується окремо 
створеним ВП. Блок діаграма ВП зображена на 
рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Реалізація апроксимації обвідної  

несиметричним гаусовим імпульсом 

 
Створений алгоритм використовується для апро-

ксимації зубців ЕКГ сигналу. Якщо використовувати 
загальну сумарну апроксимацію, то необхідно дода-
ти всі отримані функції Гауса. При цьому відбува-
ється накладання «хвостів» сусідніх функцій, що 
спричиняє виникнення похибки на межі двох хвиль, 
де значення буде завжди завищеним. Для уникнення 
цього ефекту, необхідно корегувати швидкість наро-
стання фронту наступної хвилі. Амплітуду загальної 
обвідної необхідно зменшити на величину спадаючої 
частини функції Гауса попередньо розрахованої хви-
лі. Реалізація даної вказаної послідовності дій реалі-
зована фрагментом блок діаграми на рис. 2. Коефіці-
єнти несиметричних кривих Гауса потрапляють до 
кластерів і виводяться на лицьову панель з відповід-
ними заголовками. 

 Отже для масиву даних, що аналізується, аналі-
тичний вираз загальної обвідної можна представити 
у вигляді: 
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де n – номер відліку за часом; nm – номер відліку, що 
відповідає середині зубця. 
 

 
Рисунок 2 – Фрагмент блок діаграми  

для знаходження аналітичної загальної  

обвідної дихального цикла 
 

Розроблений віртуальний прилад було викорис-
тано для аналізу біологічних сигналів (зокрема диха-
льних шумів та фонокардіосигналів). На рис. 3 пока-
зано окремий карідоцикл з апроксимацією обвідною 
1-го та 2-го тонів двома несиметричними функціями 
Гауса. Точність апроксимації можна збільшити до 
необхідного значення шляхом сегментації сигналу на 
більшу кількість ділянок і, відповідно, використан-
ням більшої кількості функцій Гауса. 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент лицьової панелі віртуального 

приладу при отриманні обвідної основних тонів  

фонокардіосигнала 

 
При використанні запропоновано алгоритму для 

апроксимації більш складних комбінацій послідов-

ності біологічних сигналів були виявлені значні не-
доліки при ускладненні форми імпульсів. 

При аналізі зубців негативної полярності, прису-
тність додатного сплеску навіть незначної величини, 
призводить до повного ігнорування негативного зуб-
ця. Для усунення цього недоліка необхідно визначи-
ти максимальне та мінімальне значення амплітуд 
відліків даної ділянки та порівняти їхні абсолютні 
значення. Більше значення буде визначати поляр-
ність зубця, що надходить для аналізу до віртуально-
го приладу. Для подальшого використання ця інфор-
мація за допомогою структури Case кодується сим-
волами: 0 – додатній зубець та 1 – від’ємний зубець. 

Наступне ускладнення – це наявність широкої 
пласкої вершини зубця при зміщеному максималь-
ному значенню на крайні відліки. При цьому відбу-
вається суттєве зміщення симетрії зубця і, як наслі-
док, некоректне визначення параметрів для широкої 
частини імпульсу. Для усунення цього недоліка про-
понується визначити усі впливові екстремуми, та 
змістити центр симетрії на середину пласкої верши-
ни зубця. Вбудований ВП «Peak Detector» видає зна-
чення та розташування усіх екстремумів масиву від-
ліків. Уведення порогової межі на рівні 0,9 від мак-
симального значення дозволяє відсіяти випадкові 
сплески та виділити відліки вершини. Далі визнача-
ється середина вершини. Округлення отриманого 
значення до найближчого цілого і є номером відліку, 
що відповідає центру вершини зубця. Якщо ж зубець 
має форму з плавним зростанням фронтів на загост-
рену вершину з одним піковим значенням, то даний 
алгоритм не виконується. 

Блок діаграма віртуального приладу, що реалізує 
зазначену послідовність дій наведена на рис. 4. 

У випадку, коли зубець має значне порушення 
симетрії, то можливий випадок, що ВП «Gaussian 
Peak Fit» визначає середини та амплітуди лівих на 
правих частин зі значним відхиленням від реального 
пікового значення. Це спричинено тим, що до ВП 
для аналізу надходить лише та частина відліків, що 
відповідає наростаючому або спадаючому фронту до 
пікового значення. Причому аналіз та апроксимація 
двох частин виконується незалежно. Усереднення 
амплітудних значень та їх положень за відліками 
спричиняє зсув реального зубця та функції апрокси-
мації. Для запобіганню зсуву вершин функцій Гауса 
відносно реального максимума nm було запропоно-
вано дзеркально дублювати масиви даних, що відпо-
відають лівій YL[n] та правій YR[n] частинам зубця, 
як показано на рис. 5. 

 

 
Рисунок 4– Фрагмент блок діаграми для апроксимації зубців при наявності сплесків протилежної полярності 
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Рисунок 5– Дзеркальне дублювання масиву даних 

зубця 
 
При цьому на ВП «Gaussian Peak Fit» надходять 

масиви даних повноцінних симетричних імпульсів з 
явним положенням вершини зубця, що створює умо-
ви для співпадання вершин лівих та правих частин 
автоматично визначених Гаусових функцій. Даний 
алгоритм наведено на частині блок схеми на рис. 6. 

Була виявлена низька точність апроксимації у ви-
падку вузьких фрагментів зубців, при цьому масиви 
даних половини зубців, що надходять для аналізу до 
ВП не перевищують 10-ти відліків. Для збільшення 
кількості відліків запропоновано доповнювати виді-
лені фрагменти масивів даних нульовими відліками. 
Прийнятні результати були отримані при симетрич-

ному доповненні фрагментів зубців п’ятьма нульо-
вими відліками з кожної сторони.  

 

    0 0 0 0 0, , , 0 0 0 0 0L LY n Y n  

    0 0 0 0 0, , , 0 0 0 0 0R RY n Y n . 

 
Відповідний алгоритм показаний на рис. 6 в 

структурах «Case», які виконуються у випадку, коли 
кількість відліків фрагменту не перевищує 10-ти. 

Подальша обробка даних зводиться до роботи 
вбудованих ВП «Gaussian Peak Fit», співставленню 
згенерованих функцій апроксимації частин зубців, 
шляхом усереднення значень коефіцієнтів амплітуд 
та середин імпульсів, групування розрахованих кое-
фіцієнтів до кластеру даних та видаленню надлиш-
кових допоміжних значень відліків, що додавалися 
раніше за необхідності. Відповідна послідовність дій 
наведена на блок-схемі на рис. 7. 

Описаний вище алгоритм апроксимації даних не-
симетричним гаусовим імпульсом зведений до окре-

мого ВП . Він має два входи: y – вхі-

дний масив даних з відповідним масивом нумерації 
відліків x за часом. Виходи: Claster – містить розра-
ховані чотири коефіцієнти апроксимації (А, nm, σ1, 
σ2), yout  – розрахований вихідний масив даних за 
отриманими коефіцієнтами. 

 
Рисунок 6 – Фрагмент блок діаграми для апроксимації зубців з широкою пласкою вершиною  

при зміщеному максимальному значенню 
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Рисунок 7 – Фрагмент блок діаграми для отримання вихідних параметрів апроксимації 

 

 
Рисунок 8 – Фрагмент блок діаграми для аналізу декількох відведень ЕКГ сигналу 

 
Запропонований алгоритм було апробовано для 

аналізу шести грудних відведень кардіоциклу 
(V1…V6) ЕКГ сигналу [7]. Для цього було створено 
ВП, зображений на рис. 8. Попередньо масиви вхід-
них відліків Yin[n] були оброблені, в результаті чого 
були виділені межі основних п’яти зубців (P, Q, R, S, 
T) у кожному відведенні. З отриманих граничних 
значень був сформований 2D масив 5×6, який також 
подається до входу ВП. 

Як вже зазначалося раніше, для усунення ефекту 
накладання «хвостів» кривих Гауса в даному ВП 
реалізовано послідовне віднімання синтезованих 
функцій з попередньо отриманих масивів даних. От-
же вхідними даними для аналізу і-го зубця (у нашо-
му випадку і = 0…5) буде масив даних: 

 

         
1

0

1

,
i

in i in k

k

Y n Y n Y n Y n Y n




   , 

 

де k – номер масиву даних зубця після апроксимації. 
Це реалізовано у внутрішньому циклу рис. 8. До-

давання зубців одного кардіоциклу проводиться у 
зовнішньому циклі ВП. Також в ньому формується 
масив кластеру даних з коефіцієнтами розрахованих 
параметрів зубців. Фрагмент такого кластеру наве-
дено на рис. 9. Рядок відповідає одному з шести гру-

дних відведень, а кожна колонка відповідному зуб-
цю: P, Q, R, S, T. 

 

 
Рисунок 9 – Фрагмент масиву кластеру даних  

з коефіцієнтами параметрів зубців 

 
Результати проведеної апроксимації наведені на 

рис. 10. Тонкими білими лініями показані вхідні дані 
масивів грудних відвідень, а товстими лініями – ре-
зультати апроксимації несиметричними функціями 
Гауса. 
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Рисунок 10 – Результати апроксимації  

шести грудних відведень ЕКГ сигналу 

 
Для кожного відведення було розраховано коефі-

цієнт кореляції (correlation coefficient r), значення 
яких є близькими до 1 (рис. 11). Це вказує на прийн-
ятний загальний результат апроксимації. 

 

 
Рисунок 11 – Розраховані значення коефіцієнту  

кореляції для кожного відведення 

 

Візуально можна спостерігати локальні недоліки, 

особливо в місцях пологих фронтів зубців при наяв-

ності добре виражених точок перегину та положення 

сегменту ST. Розташування останнього відносно ізо-

лінії містить діагностичну інформацію [8]. Це відпо-

відно потребує подальшого доопрацювання алгори-

тму апроксимації. 

ВИСНОВКИ. У результаті в роботі: 

1. Удосконалено алгоритм для апроксимації біо-

логічних сигналів несиметричними функціями Гау-

са. Збільшена впевненість апроксимації зубців при 

наявності: сплесків протилежної полярності; широ-

кої пласкої вершини зубця при зміщеному максима-

льному значенню на крайні відліки; значного пору-

шення симетрії зубців; вузьких фрагментів зубців. 
2. Створено віртуальний прилад для апроксима-

ції сигналів (зокрема відведень ЕКГ сигналів, обвід-
них дихальних шумів та фонокардіосигналів) за до-
помогою несиметричних функцій Гауса. Аналіз ви-
значених коефіцієнтів дозволить використовувати їх 
в якості усереднених критеріїв для діагностики від-
повідних захворювань [9], що потребує подальших 
досліджень. 

3. Планується використовувати апроксимацію 
Гаусовими імпульсами для синтезу стандартних від-
ведень за скороченим набором відведень ЕКГ сигна-
лу 10]. За попередніми дослідженнями створена по-
верхня коефіцієнтів апроксимації, яка дозволяє син-
тезувати кардіосигнал довільного відведення. 

4. Необхідне подальше удосконалення даного 

алгоритму, зокрема при наявності пологих фронтів 

зубців з добре вираженими точками перегину та 

шляхом збільшення вибірки статистичного аналізу 

експериментальних даних. 
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USE OF GAUSS FUNCTIONS FOR APPROXIMATION OF BIOLOGICAL SIGNALS 
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Purpose. Currently, the method of mathematical analysis of various biological signals is increasingly used in medi-

cine. Most of them are random and quasi-periodic processes, which greatly complicates the possibility of using an auto-
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mated data processing process. Signals of this type include respiratory noises, phonocardiographic and electrocardio-
graphic signals. The shape of the waves of the ECG signal is quite accurately described by asymmetric Gaussian pulses. 
It is possible to achieve the required approximation accuracy by introducing additional pulses to describe the diagnosti-
cally important inhomogeneities of the signal. In the previous work of the authors the simple algorithm of coefficients 
selection of asymmetric functions in the form of the Labview virtual device is realized. But for the cases of superposition 
of waves of different polarity and non-standard pulse shapes, the result of applying this algorithm gives a significant er-
ror. Methodology. In the analysis of waves of negative polarity, the presence of a positive burst, even a small value, 
leads to a complete disregard for the negative wave. To eliminate this shortcoming, it is necessary to determine the max-
imum and minimum values of the amplitudes of the samples in this area and compare their absolute values. A larger val-
ue will determine the polarity of the wave coming to the virtual instrument for analysis. The next complication is the 
presence of a wide flat wave top with an offset maximum value by extreme samples. This is a significant shift in the 
symmetry of the wave and, as a consequence, incorrect determination of parameters for a wide part of the pulse. To elim-
inate this shortcoming, it is proposed to determine all the influential extremes, and shift the center of symmetry to the 
middle of the flat top of the wave. In the case where the wave has a significant violation of symmetry, it is possible that 
the virtual device determines the midpoints and amplitudes of the left to right parts with a significant deviation from the 
actual peak value. To prevent the vertices of the Gaussian functions from shifting relative to the real maximum it was 
proposed to mirror the data sets corresponding to the left and right parts of the wave. Results. In this article, the algo-
rithm of the virtual device operation for automatic determination of the parameters of the approximate asymmetric 
Gaussian curves in the Labview software environment is improved. It is planned to use approximation by Gaussian im-
pulses to synthesize standard leads from reduced sets of ECG signal leads. According to preliminary studies, a surface of 
approximation coefficients has been created, which allows synthesizing a cardiac signal for an arbitrary derivation. Orig-
inality. Algorithm for approximating biological signals by asymmetric Gaussian functions is improved. In this case, a 
more confident approximation of waves was obtained in the presence of: bursts of opposite polarity; wide flat top of the 
wave when the maximum value is shifted to extreme samples; significant violation of the symmetry of the waves; narrow 
fragments of waves. Practical value. A virtual device was created to approximate signals (including ECG signal leads, 
respiratory noises and phonocardiosignals) using asymmetric Gaussian functions. The analysis of certain coefficients will 
make it possible to use them as average criteria for the diagnosis of the corresponding diseases, which requires further 
research. References 10, figures 11. 

Key words: electrocardiographic signal, Gaussian functions, virtual instrument, signal approximation. 
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