
ГЛАВА 3. ВЪРХУ НЯКОИ  МЕТОДИ  ЗА  ПРЕМАХВАНЕ  НА  

СМУЩЕНИЯТА В ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИЯ СИГНАЛ 

 

3.1 Увод 

 

      В  тази  глава са разгледани проблеми, свързани с премахването 

на мрежови смущения, свръхнискочестотни (СНЧ)  смущения  (известни 

още като дрейф) и смущения от електромиографски сигнали (тремор). 

      При  представянето на материала първо се описва основната идея 

или алгоритъма, след това се прави теоретичен  анализ  и  накрая  се 

дават резултатите от експерименталните изследвания с реални ЕКС. 

      Основно  изискване  при  обработката  на  ЕКС  е  да се запази 

формата   на   сигнала.    Честотните,   фазовите    и    импулсните 

характеристики  на  са  достатъчни  за предсказване на промените във 

входен сигнал със силно изменяща  се  форма.   Наложително  е  всяка 

процедура  да се изследва експериментално с набор от най-различни по 

форма реални ЕКС, за да се получи достоверна представа за възможните 

грешки.   Частичната проверка с ограничен брой еталонни сигнали не е 

особено достоверна, особено за нелинейни процедури от типа описан  в 

п.3.4.   Затова  при  подготовката  на  тази  глава включихме повече 

фигури с реални и разнообразни ЕКС, илюстриращи както ефективността, 

така и ограниченията на предложените от нас процедури. 

 

3.2  Хибриден двупосочен филтър за премахване на СНЧ смущения в 

ЕКС 

 

      Премахването на голяма част от СНЧ смущенията в ЕКС с  помощта 

на  линейна филтрация е възможно благодарение на факта, че в ЕКС има 

много малко спектрални съставящи  с  честота  под  1  Hz  (Даскалов, 

1974).   Използуването на филтър с гранична честота 0.2 - 1 Hz, имащ 

линейна  фазова  характеристика,  ще  премахне  значителна  част  от 

бавните  изменения  на  изолинията,  без да повлияе съществено върху 

ЕКС. 

      Двупосочният във времето цифров филтър се реализира най-просто 

според блокова схема, показана на фиг.  3.1а (Banta et  al.,  1985). 

Този  тип  филтри ще наричаме кратко двупосочни .  Това са физически 

нереализуеми филтри (неказуални). 

 

 

 



 

 

                                     Фиг. 3.1 

 

      Ако  приемем,  че дискретната предавателна   характеристика на 

филтриращото звено е H(z), на входния сигнал - X(z) и  на  обърнатия 

във  времето  сигнал  -  X(z-1),  то  филтрацията  на сигнала веднъж 

направо във времето и  след  това  обратно,  ще  е  еквивалентна  на 

филтриращо  звено със следната честотна характеристика (заместваме z 

с еjωT в предавателната функция за Y4): 

 

   HT = H(е
jωT)H(еjωT) = |H(еjωT)|2                     (3.1)   

 

Тук ω е ъгловата честота, а T е периодът на дискретизация. 

      Друга форма за реализация на двустранен филтър (Hammer et al., 

1985) е според блоковата схема на фиг.  3.1б, и тя ще  има  следната 

характеристика: 

 

   HT = H(е
jω)+ H(е-jω)= 2|H(еjω)|cos[φ(ω)]           (3.2)   

 

където  φ(ω) е  фазовата  характеристика  на  филтриращото  звено. 

Поради  това,  че  амплитудната  характеристика  зависи  от cosφ на 

фазовата характеристика,  вторият  вид  реализация  дава  по-особени 

характеристики и затова няма да се спираме на него. 



      Важно  свойство  на  този  тип  филтри  е,  че   фазовата   им 

характеристика  е  константна  и  следователно  не  се внасят фазови 

изкривявания.  Като филтриращи звена се използуват рекурсивни филтри 

с  безкрайна  импулсна  характеристика  (БИХ).  При този метод не се 

използуват филтриращи звена с крайна импулсна  характеристика  (КИХ) 

тъй  като  при  тях фазовата характеристика обикновено е линейна или 

константна при еднопосочна във времето филтрация. 

 

3.2.1  Хибриден филтър 

 

      Идеята е следната:  да се  синтезира  двустранен  хибриден  ВЧ 

филтър,  при  който  правата  филтрация  да  се извършва от аналогов 

филтър  (в  реално  време),  а  обратната  филтрация  -  от  напълно 

еквивалентен нему цифров филтър (фиг. 3.1в). 

      Тук се формулира един теоретичен проблем:   синтез  на  двойки 

аналогови  -  цифрови  филтъри  с  еквивалентни  амплитудни и фазови 

характеристики.   Този  проблем,  сам  по  себе  си   интересен   от 

теоретична  гледна  точка,  почти  не  е  разработван  в обобщен вид 

(Tiberghien et al., 1976, Peper et al., 1982) и неговото решаване би 

могло  да  постави основите на нов клас хибридни филтри с произволна 

амплитудна и линейна  фазова  характеристика.   За  съжаление,  едно 

такова изследване излиза извън рамките на настоящия труд и затова ще 

се задоволим с прилагането на вече развити теории за частно решаване 

на поставения от нас проблем. 

      Аналоговият ВЧ филтър от  първи  ред  има  следната  нормирана 

предавателна характеристика: 

             s                                           
   H(s) =                                        (3.3)                                       
           s + 1                                         

      Ще  приложим  метода на билинейната трансформация за синтез на 

еквивалентния цифров филтър (Константинидис, 1976).  s  в  (3.3)  се 

замества с: 

 

                              

 1 - z -1                                  
          s = ctg(ωcT/2)               ,            (3.4) 
                         1 + z -1                                  

 

където ωC е ъгловата честота на  срез  на  цифровия филтър, T е 

периодът на дискретизация на ЕКС.  След  няколко  преобразувания  се 

получава: 



 

                         z -1                                         
             H(z) =  A                              (3.5) 
                        z - B                                        

където: 

 

             А = [1 + tg(ωcT /2)] 
-1                 (3.6) 

 

 

                   1 - tg(ωcT /2)                                     
             В =                                    (3.7) 
                   1 + tg(ωcT /2)                                      

 

Това е предавателната характеристика на прост цифров ВЧ филтър. 

 

3.2.2   Еквивалентност  на  характеристиките на аналоговото и 

        цифровото звено 

 

      Билинейната  трансформация  не  осигурява  автоматично   пълна 

еквивалентност  на  честотните  и  фазовите  характеристики на двата 

филтъра.  Според  Оппенгейм,  Шафер,  1979;   Кайзер,  1973;   Голд, 

Райдер, 1973,  поради  особеностите  на  апроксимацията, която лежи в 

основата на билинейната трансформация, има  известна  деформация  на 

честотните и особено на фазовите характеристики.  Теоретично е доста 

трудно да се оцени тази деформация, а и в наличната литература не бе 

намерена  конкретна  разработка  на  този въпрос (виж напр.  Кайзер, 

1973).  Затова, за да се оцени точността на апроксимацията  в  нашия 

конкретен  случай,  амплитудните  и фазовите характеристики на двата 

филтъра бяха изчислени с  точност  до  9-ия  знак  след  десетичната 

точка.   На  фиг.   3.2  са  разпечатани стойностите на АЧХ и ФЧХ на 

двата филтъра.  Честотата на срез и на двата филтъра  е  fC = 2πωc = 

=0.5  Hz, а честотата на дискретизация е 250 Hz.  С начупена линия е 

прекарана  границата  на  разряда,   където   настъпва   разлика   в 

стойностите.    

 

 



 

фиг. 3.2 

 

Аналитичните  формули за честотните характеристики на аналоговия филтър 

(получаването им е тривиално) са: 

 

               1                                  1     
  F(ω) = (1 +     )-1/2   (3.8)     φ(ω) = arctg         (3.9)            
              ω2τ2                                                ωτ 

 

където τ = RC, а на цифровия филтър са: 



 

 

           (B + 1)2 (1 – cosωT)2 + (B - 1)2 sin2ωT   
F(ω) = A [                                          ]1/2 (3.10) 
                         B2 - 2BcosωT + 1                              

 

 

 

               - sinωT (B - 1)                                  
φ(ω)= arctg[                      ]                (3.11) 
              (B + 1)(1 - cosωT)                               

 

      Формулите  са  получени  след  заместване  на  z  с еjωT в z - 

уравнението (3.5) и след опростяване. 

      От направения анализ става  ясно,  че  аналогова  филтрация  в 

реално  време  с  просто  ВЧ звено от първи ред и последваща цифрова 

филтрация обратно във времето с просто ВЧ цифрово БИХ звено от първи 

ред е просто и ефективно решение на поставената задача. 

      Ако  се  вземе  предвид (3.1) и освен това еквивалентността на 

(3.8)  и  (3.10),   предавателната   характеристика   на   хибридния 

двупосочен филтър ще бъде: 

 

             F(ω) = (1 + ωc
2
/ ω

2)                             (3.12) 

 

където ωc e  честотата  на  срез  на  първичното  звено.   Това е ВЧ 

филтър от втори ред със  стръмност  40  dB/dec  и  константна фазова 

характеристика. 

      На  фиг.  3.2 се вижда, че съвпадението на честотните и фазови 

характеристики при аналоговото и цифровото звено  е  много  добро  и 

разликите са несъществени от практическа гледна точка.  Трябва да се 

отбележи следния благоприятен момент -  честотата  на  стробиране  е 

много  по-голяма от честотата на срез на филтъра (ωcT << 1) и поради 

тази причина  взаимната  деформация  на  честотните  характеристики, 

предизвикана от билинейната трансформация е минимална. 

 

3.2.3  Филтър с квантовани коефициенти 

 

      Изчислителното (разликово) уравнение при филтриране в  обратна 

на времето посока ще бъде: 

          Y(n) = A [ X(n) - X(n-1)] + B * Y(n+1)              (3.13) 



      С Y(n) е означена дискретната поредица на изхода на филтъра, с 

X(n)  -  дискретната поредица на входящия ЕКС, n е поредния номер на 

дискретата. 

      Константата  А  определя  усилването  на  филтъра,   а   В   - 

положението  на  неговия полюс, т.е.  честотата на срез.  Предполага 

се, че ЕКС е запаметен и X(n) е стойност на дискрета с пореден номер 

n,  където  n нараства с времето.  Реализацията на този филтър в общ 

вид изисква две умножения с рационални числа,  по-малки  от  1,  със 

значителна  точност.   Ще  покажем  как, чрез използуването на някои 

особености на ЕКС, може да  се  синтезира  максимално  бърз  филтър, 

изпълняван  с  целочислена  аритметика.  Ще използуваме два момента, 

които облекчават поставената задача: 

      а) честотата на срез на (3.13) трябва да бъде между 0.3 и  0.5 

Hz (това изискване ще бъде обосновано по-късно); 

      б) не е необходимо да се спазва точна честота на срез. 

      Представянето  на  рационалните числа с целочислена аритметика 

изисква по едно целочислено умножение и деление за всяко  рационално 

умножение на число, по-малко от 1 (ако ЕКС е представен с цели числа 

в паметта).  Ако числото, на което се дели, е равно на 256, то  това 

се  свежда  да преместване на един байт надясно - процедура, която е 

изключително бърза (изпълнява се с няколко машинни команди). 

      В табл.  3.1 са показани поредица от квантовани  стойности  на 

коефициента  В  (във  вид  на дроби със знаменател 256), които дават 

приемливи честоти на срез за потискане на дрейф в ЕКС.  Изчисленията 

са  извършени  по  формулите (3.6) и (3.7) за две най-разпространени 

честоти на квантоване на ЕКС - 250 Hz и 400 Hz.  Коефициентът А не е 

квантован  (не  е възможно едновременно да се квантова и А, и В), но 

това не е необходимо, защото този коефициент е много  близък  до  1. 

Грешката,  която  се  прави, когато този коефициент се замени с 1, е 

под 1%, като  най-същественото  е,  че  това  се  отразява  само  на 

усилването  на филтъра.  В четвъртата колона на табл.  3.1 е  дадена 

относителната грешка в проценти, ако А се замести с 1. 

         



Таблица 3.1. 

 

          |                                |            Грешка %   

          |        В                А      |  fc [Hz]   (1-А)/А   

 

    250 Hz 

           251/256 = 0.9804687   0.9902343     0.7848       0.98% 

           252/256 = 0.9843750   0.9921875     0.6265       0.8 % 

           253/256 = 0.9882812   0.9941407     0.4690       0.6 % 

           254/256 = 0.9921875   0.9960937     0.3120       0.4 % 

           255/256 = 0.9960937   0.9980468     0.1557       0.2 % 

    400 Hz 

           252/256 = 0.984375    0.99219       1.002        0.8 % 

           253/256 = 0.9882812   0.99414       0.7504       0.6 % 

           254/256 = 0.9921875   0.99609       0.4992       0.4 % 

           255/256 = 0.9960937   0.99804       0.2491       0.2 % 

 

      Окончателното  разликово  уравнение  за  обратната във времето 

цифрова филтрация е: 

 

        Y(n)  =  X(n) - X(n+1) + k/256 Y(n+1)          (3.14) 

 

където k е цяло число, по-малко от 256 избрано от табл. 3.1. 

      В този филтър има само едно умножение с цяло число с дължина 1 

байт.   Доколкото  ни  е  известно,  предложеният  хибриден филтър е 

най-бързата процедура за потискане на дрейф в ЕКС. 

 

3.2.4  Краеви ефекти 

 

      Неопределеното начално  условие  при  започване  на  филтрация 

според (3.14)  може да доведе до нежелана реакция на филтъра  (Y(m) 

е неопределено, където m е последната дискрета на  ЕКС).   На  фиг. 

3.3а  е  показан  ЕКС,  записан  в паметта, на фиг.  3.3б е показана 

кривата  след  филтрация  с  (3.14)  при  нулеви  начални   условия. 

Причината за явлението е наличието на разлика между приетото начално 

условие и действителното начално условие.  Това  е  еквивалентно  на 

подаване  на стъпален импулс на входа на филтъра, при което неговата 

реакция ще бъде спадаща експонента с показател  1/τc (където  τc = 

1/ωc). Големината на импулса е равна на разликата между приетата и 

действителната, но неизвестна, стойност за Y(m). Приемането на начално 



условие  Y(m)  =  X(m)  също  не  е  решение на проблема, защото при 

наличие  на  дрейф,  X(m)  може  да  се  различава   значително   от 

филтрираната  стойност  Y(m),  което  ще  доведе  до същата реакция. 

Началното  условие  трябва  да  се  съобрази  със   резултатите   от 

филтрацията на следващата (или предишна) епоха ЕКС, която обикновено 

не е известна.   Изказаните  съображения  са  общи  за  двустранните 

филтри.  За щастие, този проблем не стои толкова остро при хибридния 

филтър.  Аналоговото звено предварително потиска  до  голяма  степен 

отклоненията  на  изолинията  от  0,  така  че приемането на начално 

условие Y(m) = X(m) e оптимална стратегия.  Аналоговото звено работи 

непрекъснато,  в реално време, и краеви ефекти при него отсъствуват. 

Резюмирайки трябва да кажем, че неподходящите начални условия  водят 

до появяването на експоненциални "опашки" - примерно до 3τc s. 

 

 

 

                                Фиг. 3.3 

 

3.2.5. Текущо време. Реализация на хибриден филтър в текущо 

       време 

 

      Реализацията  на  хибриден  двустранен филтър в реално време е 

невъзможна.   Ще  предложим  един  наш  подход,  позволяващ  да   се 

реализира  филтрация  в  текущо време.  Ще обясним по-подробно какво 

имаме предвид. 

      Нека  имаме  ЕКС,  подаван  непрекъснато  на  входа на някакъв 

процесор на сигнал.   На  изхода  на  този  процесор  ще  получаваме 

стойностите  на  обработения  сигнал  с  някакво закъснение Td.  Тук 

трябва да се отбележи, че  всяко  физическо  устройство,  независимо 

дали  е цифрово или аналогово, за което се казва, че работи в реално 

време, забавя изходния сигнал.  Очевидно е, че режим истинско реално 

време  е  една  идеализация.   По-нататък  под  текущ процесор ще се 

подразбира устройство, което непрекъснато приема  сигнал,  обработва 

го и го извежда на изхода си след някакво време Td,  без  да  го 



р а з т е г л я   във времето. Този тип обработка ще наричаме текуща. 

Текущата  обработка  на  ЕКС  е напълно приемлив за практиката метод, 

стига Td да е в разумни граници (няколко секунди или по-малко). 

      Основното  изискване,  за  да  може  да  се  осъществи   текущ 

процесор,  е  времето  за  обработка  на  една епоха от сигнала да е 

по-кратко от подължителността на епохата.   Логическо  следствие  от 

дефиницията  е,  че текущият процесор има краен обем памет.  Основен 

параметър на текущия процесор  е  времето  Td,  с  което  се  забавя 

сигнала на изхода. Td ще се нарича "време на закъснение". 

      Ще  бъде  описан  един  нов метод за текуща обработка на ЕКС с 

хибриден   филтър   според   блоковата   схема   (фиг.3.4) и 

времедиаграмата, показана на фиг. 3.5. 

      ЕКС  се  подава  на  аналогов  филтър от I ред и след това се 

дискретизира.   Данните  от   АЦП   се   подават   непрекъснато   на 

микропроцесора.   Системата  има  обособени  три  равни  по големина 

 

 

 

                               Фиг. 3.4 

масива за данни М1, М2 и М3, които се запълват в такт с честотата на 

стробиране.   ЦАП  със  същия такт извежда обработените данни навън. 

Ще опишем алгоритъма на работа на системата в установен режим. 

      Дискретите  на  ЕКС  в М1, М2 и М3 са подредени последователно 

във времето, като М1 е запълнен  с  филтрирани  дискрети,  които  се 

извеждат навън с ЦАП, в М2 е следващата по време нефилтрирана епоха, 

а М3 се запълва с текущи дискрети на  ЕКС  от  АЦП.   В  средата  на 

момента  Td започва  обратна  филтрация  Н(z
-1)   (виж ф-ла 3.14) от 

средата на М3 назад до края на М2. Една  особеност е, че филтрацията 

данните  в   M3 е    ф и к т и в н а,  т.е.  обработените  данни 

не  се  заместват  в  масива   M3,  а  само   се   пази   текущата 

филтрирана стойност Y(n+1).  Когато филтрацията навлезе в масива М2, 

изчислените филтрирани стойности вече се заместват в масива М2. 

      В  края  на  цикъла  състоянието  на  системата  е   следното: 



съдържанието  на  М1  е  изведено навън от ЦАП;  следващата по време 

епоха в М2 е филтрирана;  М3 е запълнен с нови данни.  Сега за много 

кратко  време  следва  операцията  преместване  (SHIFT),  при  която 

съдържимото на М3 отива в М2, а на М2 в М1  и  отново  достигаме  до 

същото състояние, както в началото на цикъла. 

      Чрез описания метод  се  избягват  ефектите  от  неподходящите 

краеви  условия (виж Фиг.3.3). Тук става така нареченото "съшиване" 

на филтрираните епохи.  Ако Td /2 > 3τc, може да се счита, че при 

каквото и да е начално условие, преходният процес ще затихне над 95%. 

      Този метод може да се  приложи  за  всяко  устойчиво  филтрово 

звено  с произволна предавателна характеристика (стига да съществува 

еквивалентна двойка звена), като времето за закъснение Td ще  е 

два  пъти  по-дълго  от времето на затихване на преходните процеси в 

звеното.  Действително, както  се  вижда  от  Фиг.   3.5,  цифровата 

 

 

                               Фиг. 3.5 

 

филтрация  винаги  се  извършва върху епоха и половина, като първата 

половина от епохата служи само  за  определяне  на  коректно 

начално  условие  за  филтрация  на  епохата  в  М2.   В началото на 

"фиктивната" филтрация опималната стратегия е да се приеме, че  Y(m) 

= X(m). 

      На Фиг.  3.5.1.а е показан двуканален продължителен  запис  на 

ЕКС.   На  Фиг.   3.5.1б  е показан същия ЕКС, филтриран обратно във 



времето на части (епохи с дължина 2.88  s)  с  филтър  (3.14),  като 

началните  условия  преди всяка филтрация са Y(m) = X(m).  Границите 

на всяка епоха са  маркирани  със  стрелки.   Виждат  се  значителни 

отскоци  при прекъсване на епохите, дължащи се на некоректни начални 

условия. 

      На Фиг.  3.5.1в е показан същия ЕКС, филтриран със "съшиване". 

Всяко  начално  условие е определено предварително, като е извършена 

фиктивна  филтрация  назад  във  времето  със  начало   средата   на 

следващата  във  времето  епоха.   Ясно  е,  че  предложеният  метод 

ефективно решава краевите проблеми. 

      Този текущ филтър  ще  забавя  данните  на  изхода  с  2Td  s. 

Условието  за  изпълнимост  е  процедурата  обратна филтрация Н(z-1) 

върху ЕКС с дължина 1,5Td да се извършва за по-кратко време от Td/2. 

С  други думи, времето за обработка на една дискрета да не превишава 

1/3 от интервала на дискретизация. 

      Последното условие е  лесно  изпълнимо  от  съвсем  стандартни 

процесори  поради голямата бързина на филтриращата процедура (3.14). 

Например с процесор МС6800 една дискрета се обработва  приблизително 

за 200 µs. Изчисленията показват, че при честота на стробиране 250 Hz 

могат да се обработват едновременно до 10 канала! 

      В предложения от  нас  вариант  дължината  на  епохата  Td се 

определя от условието: 

         Td > 6τc                                               (3.15) 

      Ако   честотата  на  срез  на  филтриращото  звено  е  0,5  Hz 

(обосновка за това ще дадем по-нататък), то τc = 0,3 s и Td > 1,8 s.  

Времето за забавяне на изхода на текущия процесор ще е 3,2 s. 

Прецизирането  на  процедурата и подбора на оптимално време на 

"съшиване" биха могли да скъсят  времето  за  забавяне  на  изходния 

сигнал. 

      Описаният метод за двупосочна филтрация в текущо време може да 

се реализира и само в цифров вид, като правата във времето филтрация 

също е цифрова процедура. 

 



    

  

                                 фиг. 3.5.1 

 

3.2.6  Експериментално изследване на хибридния филтър 

 

 

                                                            Фиг. 3.6 

      Реакцията на двупосочен изцяло цифров филтър от типа (3.14) на 

правоъгълен импулс е показана на фиг.  3.6в.  Граничната честота  на 

звеното  е  fc  =  0.469  Hz  (виж  Табл.  3.1).  Фиг.  3.6б показва 

реакцията при филтриране само в права посока.   Фиг.   3.6е  показва 

разликата  между  нефилтриран  и  двупосочно  филтриран  правоъгълен 

импулс, представляваща гаусова крива  (между  другото  това  е  един 



много  удобен  и  бърз  метод за генериране по цифров път на гаусови 

криви). Показани са и реакциите на филтри с по-ниски fc (фиг 3.6г,д) 

      Ще  демонстриране  идентичността на хибридната система с чисто 

цифровата чрез подаване на правоъгълен импулс на входа на хибридната 

система.   На  фиг.  3.7 е показан резултатът.  Записът е направен с 

кардиограф  ЕКГ1222А,  в  който  е   внедрена   описаната   хибридна 

 

 

 

                                                          Фиг. 3.7 

филтрация.   На  входа на II и III канал   са подадени правоъгълни 

импулси  (I канал  представлява  разликата  между  II  и  III). 

Аналоговата  RC група във входните стъпала на електрокардиографа е с 

fc = 0.469 Hz.  Сигналът е филтриран цифрово в обратна  посока  и  е 

изписан   от   микроточковия   принтер.    Ясно   се  вижда  пълната 

симетричност на получения импулс съвпадащ по форма с  този  от  фиг. 

3.6в. 

      В   производствени   условия   представлява  несъмнен  интерес 

чувствителността  на  процедурата  при  неравенство  на   граничните 

честоти  на  аналоговия  и  цифровия филтър.  На Фиг.  3.8 е показан 

запис, където в III канал аналоговият филтър има 5 пъти по-ниска,  а 

във  II канал - с 10% по-висока гранична честота от тази на цифровия 

обратен филтър.  Явната несиметрия на кривите е удобен производствен 

метод  за  контрол  на  точността  на  елементите.   На  Фиг.  3.9 е 

показана  реакцията  при  подаване  на   триъгълен   импулс,   който 

най-близко  наподобява  QRS комплекса в електрокардиограмата.  В III 

канал аналоговият филтър има с 20% по-висока гранична честота, а  II 

канал  е  компенсиран  точно  (±  2%).  Вижда се слабото снижение на 

участъка след импулса в  III  канал.   Това  ще  предизвика  фалшиво 



снижаване    на   ST   сегмента   при   реална   електрокардиограма. 

Практическите изследвания показват, че разлика от ±5%  в  граничните 

честоти  е  напълно  допустима  дори  и в апаратура предназначена за 

изследователски цели. 

 

 

 

 

                          Фиг. 3.8 

 

 

 

                             Фиг. 3.9 

 

3.2.7   Определяне  на  оптималната   гранична   честота   на 

        хибридния филтър при филтрация на СНЧ смущения 

 

      В  параграфи  3.2.2  и  3.2.6.   показахме,   че   има   пълна 

еквивалентност  между  хибридната  и  чисто  цифровата реализация на 

двупосочния филтър.  Това следва както от експерименталния материал, 

така и от теоретични съображения.  Двете реализации са еквивалентни, 

както по честотни характеристики, така и по преходни характеристики. 

Това  не е тривиално заключение, тъй като в аналого-цифровата област 

може да има филтри с еквивалентни  импулсни,  но  различни  честотни 

характеристики  (виж  например  метода за синтез на цифрови филтри с 

инвариантна импулсна характеристика,  Опенгейм,  Шафер,  1979,  стр. 

142).   Ще  използуваме  пълната  еквивалентност,  за  да изследваме 



хибридния филтър с помощта на неговия цифров еквивалент.   Идеята  е 

да  се  използува  създадената вече цифрова база ЕКГ данни, за да се 

изследва влиянието на филтъра върху ЕКС.   Получените  резултати  от 

цифровата  област,  ще  се  отнасят  и  за  хибридната реализация на 

филтъра. 

      По-нататък  ще  изследваме  три  цифрови  филтъра  с  различни 

гранични честоти fc и с квантовани коефициенти от  Табл.   3.1, 

като  с  тяхна  помощ  ще  се направи оценка за оптималната гранична 

честота на филтриращото цифрово звено.  Ще се използуват реални  ЕКС 

от  цифрова  база  данни  на  98  индивида  с  най-различни сърдечни 

патологии или  клинично  здрави,  на  които  са  снети  стандартните 

12-канални  и  ортогоналните  отвеждания на Франк.  По този начин за 

всеки индивид има 14 записа от различни линейно независими ЕКС.  ЕКС 

е дискретизиран с честота 250 Hz, теглото на младшия разряд на АЦП е 

20  µV,  приведено  към  входа,  дължината  на  епохата  е  2.88  s. 

По-подробно базата данни е описана в следващата глава. 

      Описаните по-долу процедури са извършени за всички  записи  от 

базата   данни   чрез  автоматизиран  експеримент  (виж  гл.4).   Ще 

илюстрираме  по-интересните   случаи.    Използувани   са   следните 

означения: 

 E - нефилтриран ЕКС; 

  F0.46> - филтър с fc = 0.469 Hz, нормално във времето 

 <F0.46> - филтрация със същия филтър двупосочно; 

 <F0.31> - двупосочна филтрация с fc = 0,312 Hz 

 <F0.16> - двупосочна филтрация с fc = 0.156 Hz; 

 E - <F0.46> - разлика между оригинала E и филтрирания сигнал 

Оценката  на  разликовия  сигнал  E  -  <F>  е  важна,  защото 

позволява бърза и точна оценка на измененията в ЕКС.  Процедурите са 

извършени    чрез   подходящо,   създадено   за   целта,   програмно 

обезпечаване.  Фигурите са изчертани от прецизен плотер DMP - 40. 



 

 

                      Фиг. 3.10 

 

      Фиг.  3.10.  Високи QRS комплекси с дрейф.  Филтрирането  само 

в права посока F0.46> води до ясно изразени изменения в ST сегмента, 

маркирани със стрелка.  Обратната филтрация премахва тези изменения, 

като ефективно се потиска дрейфа.  Разликовият сигнал E - <F0.46> не 

съдържа корелирани с QRS комплекса изменения, което показва, че  ЕКС 

не е повлиян от филтъра <F0.46>.  Филтрите < F0.31> и < F0.16>, които са   

с  по-ниска  гранична честота, не са толкова ефективни при премахване  

на дрейфа. 



 

 

                           Фиг. 3.11 

      Фиг.  3.11.  Много високи T вълни.  В  разликовия  сигнал  има 

корелирана  с  QRS  комплекса  компонента,  показваща,  че има слабо 

намаление на  амплитудите  на  T  вълните.   При  по-нискочестотните 

филтрации  <F0,31>  и <F0,16>, QRS корелирани компоненти почти не се 

забелязват. 

      Фиг.  3.12.  Бигеминия.  Появяват се широки камерни  комплекси 

със  значителни  спектрални  съставящи  в ниските честоти.  Визуално 



 

 

                        Фиг. 3.12 

 

няма разлика между оригинала E и филтрираните  сигнали.   Дори  и  в 

едностранната  филтрация  F0,46>  не  се забелязват промени, защото 

площите на положителните  и  отрицателните  вълни  са  приблизително 

равни.   В  разликовия  сигнал E - <F0,46> обаче, се забелязва много 

слаба корелирана компонента. 

      Фиг.3.13 Пример за много бавна U-вълна маркирана със  стрелка. 

Тя не се променя дори и при най-високата честота на срез. 

 



 

 

                       Фиг. 3.13 

 

Фиг.3.14  Бързи  изменения  на  изоелектричната линия.  Това е 

типичен  пример  за  припокриване  на  спектрите  на  дрейф  и  ЕКС. 

Линейната филтрация не може да премахне тези изменения. 



 

 

                        Фиг. 3.14 

 

      Фиг.    3.15.    Предсърдно   мъждене.   Вълнообразната  линия 

предизвикана от деполяризацията на предсърдията  е  с  нискочестотен 

спектър, но не е повлияна от филтрацията. 

      Фиг.  3.16 Отново много високи T-вълни.  Разликата при  филтър 

<F0,46> се явява в областта след T-вълната, където има тенденция към 

хоризонтално изправяне.  Тези изменения нямат диагностично значение. 

 

 

 



 

 

                      Фиг. 3.15 

 

      Фиг.  3.17 Наличие на смущения  от  мрежата.   Филтрацията  не 

променя ЕКС. 

      Фиг.  3.18 Импулсни смущения.  Няма промени в ЕКС. 

      Във  всички  фигури  се  наблюдават много малки флуктуации във 

разликовия сигнал.  Те са + 1 дискрета и се дължат  на  грешките  от 

закръгление   при   умножението.    При  изчисление  с  рекурентното 

уравнение (3.14) междинният резултат Y(n+1) трябва да се изчислява с 

точност минимум три байта. 

 



 

 

                       Фиг. 3.16 

 

      Обобщаването  на  резултатите от експериментирането на филтъра 

върху цялата база данни  (над  1500  различни  епохи  ЕКС)  води  до 

следните изводи: 

      а)  Филтрация  с  fc  на основното звено под 0.5 Hz не води до 

диагностично значими изменения  на  ЕКС.   Единствените  наблюдавани 

промени  в  ЕКС  при  филтър  с  fc  близо  до тази граница са в T-Р 

сегмента  (виж  Фиг.   3.16).   Изобщо  не  се  наблюдават   фалшиви 

изменения  в S-T сегмента.  Честотата 0.5 Hz може да се препоръча за 

внедряване в устройства, предназначени за работа в клиниката. 

      б) Филтрация с fc под 0.3 Hz може да препоръча за  устройства, 

предназначени за прецизни научни изследвания. 



 

 

                         Фиг. 3.17 

 

Хибриден   филтър  с  fc  =  0.469  Hz  е  внедрен  в  серийно 

произвеждания  кардиограф   ЕКГ1222.    Изпитанията   показаха,   че 

проблемът  за  премахване  на  дрейфа  е решен от практическа гледна 

точка.  Изследвани бяха 350 записа,  направени  рутинно  в  клинични 

условия,  без  да  са  вземани  специални  мерки  при поставянето на 

електродите.  Само в 4 случая бяха наблюдавани остатъчни смущения от 

типа "бърз дрейф" (Фиг.  3.14). 

 



 

 

               Фиг. 3.18 

_ 


