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Резюме: Този доклад има за цел да представи реализацията на специализирано LabView приложение 

разработено за обучението на студенти по дисциплини свързани с цифровата сигнална обработка и цифрови 
системи за  запис и обработка на биоелектрически сигналли. Софтуерът реализира някои стандартни методи 
за нискочестотна, лентова и високочестотна филтрация на ЕКГ сигнали, предварителна нормализация на 
сигналите, статистическа еквализация на сигналите, методи за детекция на базовата линия на ЕКГ сигнала, 
имплементиране на разнообразни алгоритми за детекция на QRS комплекси. Приложението позволява на 
потребителите да могат да манипулират както параметрите на отделните модули за филтрация и обработка, 
така и да изследват самите методи под формата на LabView блок диаграми.   

Ключови думи: – LabView учебно приложение за обработка на ЕКГ 

1. Увод
Развитието на биомедицинските прило- 

жения представлява един обещаващ пазар, 
ко йто предполага масовото внедряване на раз- 
нообразни системи за мониторинг на здрав- 
ния статус на пациентите, а също така и персонал- 
ната употреба за спортни приложения и т.н. 
Масовизацията на редица  платформи базирани 
върху специализирани микроконтролери и 
възможността за интегра ция в вече съществу- 
ващите мобилни телефони и таблети [1] 
прави този пазарен сегмент на мониторингово 
медицинско оборудване съвсем обоснован. 
Едновременно с товя разработката на биоме- 
дицински приложения, като: ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ 
и др. предполага, че разработчиците на те- 
зи приложения трябва да имат и редица специали- 
зирани познания в областта на цифровата 
сигнална обработка, сигурността на цифро- 
вите данни,  биомедицинските информационни 
приложения, произхода начините на реги- 
страция, първична аналогова обработка, цифро- 
ва регистрация и обрабботка на биоелектрически 
сигнали [2, 3]. Болшинството от софтуерните 
разработчици нямат тези задълбочени позна- 
ния, като за да могат опти мално да работят 
по реализацията на подобни приложения се 
налага да преминават специализиран курс 

на обучение в областта на биомедицинските 
приложения [4]. За разнообразяване на този 
учебен процес и по вишаване на неговата 
ефективност пред ла га ната тук разработка 
представлява концептуален отворен учебен 
framework базиран на LabView блокови 
диаграми и стандартни софтуерни модули 
имащ за цел едно детайлно онагледяване на 
процесите и методите за цифрова обработка на 
биомедицински сигнали. Налични са редица 
платени и свободно раз пространявани работни 
пакеети на LabView чрез които е възможна 
обработката на ЕКГ сигнали, но не всички са 
удобно разработени за обучение по цифрова 
сигнална обработка [6].  Конкретният разработен 
и представен тук модул позволява цифровата 
обработка на вече записани цифрови ЕКГ 
сигнали, тяхната филтарция, нормализация, 
детекция на базовата линия на сигнала,  
QRS детекция чрез няколко стандартни алго- 
ри тъма, употреба на фурие филтрация за 
разпознаване на QRS комплекси и други 
емелементи на сигнала, ползване на теорията 
за малките вълни за разпознаване на QRS ком - 
плекси и др. Тъй като framework модула е оттво- 
рен той предполага въвеждането на допъл- 
нителни модули за пълно онагледяване про- 
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цесите на обработка и анализ на други биоме- 
дицински сигнали, както и откриването на 
определени техни специфични особенос- 
ти и параметри базирано върху стандарт- 
ни методи за цифрова сигнална обработ- 
ка. Чрез разработеният модул се цели подобря- 
ване на учебния процес на студентите по спе- 
циализирани курсове за цифрова сигнална 
обработка, а също така и на студенти в 
специалности по цифрова обработка на 
биомедицински сигнали и изображения, 
и разработката на персонални и мобилни 
биомедицински измервателни системи с 
компютърно управление. Естествено подобни 
приложения могат да бъдат разрабо тени чрез 
различни софтуерни методи, но приложението 
на LabView е особено удобно за студенти 
от неинженерни специалности, където 
фокусът на проблематиката на обучението 
се поставя върху решаването на конкретния 
проблем и неговата реалиация, а не над 
детайлите за това как точно се програмира 
даден тип цифрова система на езици, като  
C/C++, Python, Java и др. Нещо повече 
графичния интерфейс прави разработката 
и внедряването на подобни приложения 
осъществими и постижими дори за меди- 
цински специалисти, нямащи почти никаква 
инженерна подготовка.

3. функции на учебното приложение
Разработеното приложение позволява 

имплементацията на различни методи 
за първоначаллна цифрова филтрация и 
детекция на определени времеинтервали 
от анализира ния сигнал отговарящи на 
специфични критерии, имплемментация на 
субстракционен метод за обработка на ЕКГ 
[5], в конкретния случай детекция на QRS 
комплекси в ЕКГ сигнал. Приложението 
предполага, че потребителите могат да 
зареждат предварително записани сигнали и 
да избират разнообразни опции за добавяне на 
шумове принципно присъщи в ЕКГ  сигнала, 
като наблюдават времевите, честотните 
и статистическите им разпределения на 
конкретния времеви интервал.

Фиг. 1 Блок диаграма на субстракционен 
алгоритъм за отстраняване на смущения 

предшестващ QRS детекция.

3.1. Възможности за визуализация

За онагледяване на функциите на различни 
цифрови филтри и алгоритми за обработка 
на ЕКГ сигналите, както и резултатите от 
обработката на входния зашумен и филтриран и 
обработен ЕКГ сигнал се предлага възможност 
за активна визуализация, които особено удобно 
се постигат чрез употреба на LabView, а 
студентите сравнително леснои интерактивно 
могат да модифицират и ползват разнообразни 
методи за обработка на сигналите.

Фиг. 2 Визуализация на ЕКГ сигналите, честотни 
и статистически разпределения.

3.2. Възможности за развитие

Настоящото  приложение предполага след- 
ващо развитие и добавяне на нови алгоритми, 
като Heart Rate Variability (HRV) анализ, 
обработка на други биомедицински сигнали, 
като ЕЕГ,  ЕМГ и др. Освен това софтуерния 
модул за обработка може да бъде свързван към 
разнообразни и професионални системи за сбор 
на данни, в частност реализация на студентски 
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разработки за регистрация на биомедицински 
сигнали и др. сигнали регистрирани от разно- 
образни сензори (налягане, PH, скорост на 
въздушен поток и др.).
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IMpLEMENTATION Of AN EDUCATIONAL AppLICATION  
fOR vISUALIzATION Of DIGITAL pROCESSING  

AND ANALYSIS Of ELECTROCARDIOGRAMS
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Abstract: – This report aims to present the realization of a specialized LabView application designed to train students 
in disciplines related to digital signal processing and recording of bioelectric signal. The software implements some 
standard methods for low band and high frequency filtering of ECG signals prior normalization of signals, statistical 
equalization of signals, methods for detection of baseline ECG signal and variety of algorithms for QRS complexes 
detection. The application allows users to manipulate both the parameters of individual modules for filtration and 
treatment, as well to explore methods themselves as LabView block diagrams. 

Key-Words:  – Lab View, medical signal, signal processing
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