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Проаналізовано характеристики пульсового сигналу судин людини з позицій детермінованого та стохастич-

ного (методами теорії стаціонарних випадкових процесів) підходів. Отримані методами гармонічного аналізу у 

рамках детермінованого підходу результати підтвердили, що амплітудні спектри пульсового сигналу є мінли-

вими, тобто містять випадкову складову. Розглядаючи сигнал у рамках стаціонарної моделі, помічено, що фун-

кції густини розподілу трансформуються в часі, а кореляційна функція пульсового сигналу є періодичною. Вра-

ховуючи результати аналізу та механізм породження пульсового сигналу обґрунтовано вибір його математич-

ної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу для задачі своєчасної (ранньої) діагности-

ки стану судин людини. Для аналізу властивостей пульсового сигналу використано пакет прикладних програм 

MATLAB. 
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Проанализированы характеристики пульсового сигнала сосудов человека с позиций детерминированного и 

стохастического (методами теории стационарных случайных процессов) подходов. Полученные методами гар-

монического анализа в рамках детерминированного подхода результаты подтвердили, что амплитудные спек-

тры пульсового сигнала являются изменчивыми, то есть содержат случайную составляющую. Рассматривая 

сигнал в рамках стационарной модели, замечено, что функции плотности распределения трансформируются во 

времени, а корреляционная функция пульсового сигнала является периодической. Учитывая результаты анали-

за и механизм порождения пульсового сигнала, обоснован выбор его математической модели в виде периоди-

чески коррелированного случайного процесса для задачи своевременной (ранней) диагностики состояния сосу-

дов человека. Для анализа свойств пульсового сигнала использован пакет прикладных программ MATLAB. 
Ключевые слова: пульсовой сигнал, фазово-временная структура, математическая модель, периодически 

коррелированный случайный процесс, Matlab. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За даними ВОЗ, все-
світньої федерації серця і всесвітньої організації 
інфаркту (станом на кінець 2014 р.) у всьому світі 
смертність від серцево-судинних захворювань (CCЗ) 
займає перше місце (31 % від усіх захворювань), про 
що і свідчать високі показники розподілу смертності 
від ССЗ як для чоловіків так і жінок [1]. В розподілі 
захворювань ССС, які є першопричинами смертнос-
ті людей, значна частка належить інсультам (29 % та 
33%) та інфарктам (45 % та 37 %) в основі яких 
лежить такий патологічний процес як змінна елас-
тичності судин, що зумовлена змінною їх ригідності 
(жорсткості). 

Тому основною проблемою сучасної кардіології 

є задача зменшення статистики смертності від ССЗ 

(ригідність (зміна еластичності) судин, атероскле-

роз, варикоз і т.д.) шляхом своєчасного діагносту-

вання захворювання із використанням діагностич-

них систем та запобігання розвитку хвороби ефек-

тивним лікуванням або профілактикою. 
Актуальність діагностування стану судин люди-

ни за пульсовим сигналом (ПС), який відображає 
періодичне об’ємне коливання стінок судин під дією 
артеріального та венозного кровотоку, підтверджено 
авторами багатьох праць медичного (Айвар Ю.П., 
Буничева А.Я., Мухин С.И., Лебедев П.А. та інші) та 
технічного (Михайлов Н.Ю., Павлов С.В., Рибін, О. І., 
Шарпан О.Б., Кожем'яко В.П., Сторчун Ю.Є., Тим-
чик Г.С., Савицький М.М., Webster, J.G. та ін.) 
спрямувань. Оскільки авторами установлено, що 

регулярна діагностика стану судин людини за ПС, 
дає змогу відстежити динаміку розвитку хвороби 
судин на початкових стадіях її розвитку. 

Одним із методів, який уможливлює реєстрацію 

ПС є фотоплетизмографічний метод (ФМ). Перевага-

ми цього методу є:  неінвазивність; висока точність та 

роздільна здатність; можливість подальшої обробки; 

візуалізація; добовий моніторинг [2]. ФМ базується 

на вимірюванні фотоприймачем інтенсивностей від-

биття від вени I21 та артерії I22 розсіювання світлового 

потоку з інтенсивністю I1 (з урахуванням законів 

відбивання та заломлення світла) (рис. 1). 

Процеси відбивання у своїй залежності від часу 

містять дві складові: пульсуючу компоненту, яка 

обумовлена зміною об’єму артеріальної та венозної 

крові при кожному серцевому скороченні і "постій-

ну" компоненту, яка визначається часткою світла, 

що поглинається у вимірюваному пульсовому циклі 

під час діастоли, і оптичними характеристиками 

крові, кісток та біологічної тканини. 

Застосування діагностичних систем (ЭЛДАР 

(Росія), Endo-Pat2000, (Ізраїль), PulseTrace PCA2 

(США), Senzio (Голандія), оптоелектронний 

дiагностичний комплекс (патент України №  6871) 

та інші), які реалізовані на ФМ, для задачі діагнос-

тування стану судин людини дають позитивні ре-

зультати, які відображаються у вигляді інформатив-

них ознак  (амплітуди, тривалості хвиль ПС, індекс 

відбивання, швидкість поширення ПС, індекс жорс-
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ткості, показник функції ендотелію, оцінка матема-

тичного сподівання і амплітудно-частотної характе-

ристики) як індикаторів стану судин. Ефективність 

та кількість інформації, яку видають діагностичні 

системи про стан судин людини визначаються адек-

ватністю математичної моделі ПС.  

 
Рисунок 1 – Принцип реєстрації ПС методом 

фотоплетизмографії: (а) – процес відбивання 

світлового потоку від судин; (б) – процес зміни 

інтенсивностей I2=I21+I22 відбивання світлового 

потоку від судин в часі t 

 

Аналіз відомих математичних моделей ПС пока-

зав, що вони побудовані на базі детермінованого та 

стохастичного підходах, зокрема: 

 детерміновані моделі: лінеаризовані рівняння 

Нав’є-Стокса в циліндричних координатах (Благіт-

ко Б., Заячук І., Пирогов О.) [3]; синусоїда з експо-

ненційним затуханням (Акулов В.А.) [4]; гармонічна 

трифазна модель (В.В. Гніліцький, Н.В. Мужицька) 

[5]; гармонічний осцилятор (Михайлов Н.Ю., Тол-

мачев Г.Н.) [6]); 

 стохастичні моделі: стаціонарний випадковий 

процес (Баєвский P.M., Кирилов О.И., Клецкін С.З.) 

[7]; адитивна суміш детермінованої і випадкової 

складових (Самков C.B., Черненко А.И.) [8]; ліній-

ний випадковий процес (Марченко Б.Г., Млинко Б.Б., 

Фриз М.Є) [9]; лінійний періодичний випадковий 

процес (Млинко Б.Б., Пастух О.А., Фриз М.Є.) [10]) 

підходах. 

Неврахування у структурі відомих моделей взає-

мозв’язків між періодичністю та випадковістю, що є 

властивим для даного типу сигналу, не уможливлює 

дослідження фазово-часової структури ПС з метою 

виявлення змін у функціонуванні стану судин лю-

дини на початкових стадіях розвитку хвороби. 
Метою статті є обґрунтування структури мате-

матичної моделі ПС та розробленні на її основі ме-
тодів аналізу для підвищення інформативності сис-
тем діагностики стану судин людини шляхом впро-
вадження в область кардіології нових інформатив-
них ознак. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ін-

формацію, яку видають відомі діагностичні системи 

про стан судин, є малоінформативною при відсте-

женні динаміки розвитку хвороби судин на початко-

вих етапах її розвитку, оскільки вони не відобража-

ють кількісно зміни у фазово-часовій структурі 

пульсового сигналу, яку зображено на рис. 2. 

 

 
 

ξ(t)={ξ1(t+φ1) ξ2(t+T+φ2) ξ3(t+2T+φ3) ξ4(t+3T+φ4)…ξn(t+(n-1)T+φn)} 
φn – зсув початку коливання n-ої складової ξn(t+(n-1)T+φn) 

із загальної реалізації пульсового сигналу ξ(t) із періодом Т 

 

Рисунок 2 – Фазово-часова структура реалізації 

експериментального пульсового сигналу 

 

Аналізом цієї структури (рис. 2) встановлено, що 

при кожному серцевому циклі, який рівний періоду 

сигналу Т, відмічається змінна фаз φ1–φ10 складових 

ξ1(t)–ξ10(t) із суцільної реалізації ПС ξ(t) від t, які її 

утворюють. Такі зсуви фаз складових ПС відносно 

періоду коливань відбуваються за рахунок мініма-

льних змін у стані судин, зокрема при змінні їх ела-

стичності. 

Основною задачею від якої залежить коректність 

результатів аналізу властивостей ПС є задача визна-

чення його періоду. 

Для знаходження періоду зареєстрованого ПС у 

часовій області використано метод знаходження 

періоду періодичних сигналів, який базується на 

усередненні інтервалів часу між його максимальни-

ми значеннями (C. Gazanhez) [11]. 

З реалізації ПС видно, що максимальними зна-

ченнями по амплітуді є піки кровонаповнень артерій 

(серцевих циклів). Для знаходження піків викорис-

тано метод екстремальних значень.  

На рис. 3. зображено реалізацію ПС із позначен-

нями періодів, які використано для пошуку періоду. 

 

 
Рисунок 3 – Реалізація пульсового сигналу із позна-

ченнями періодів 
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На рис. 3 спостерігається незначна зміна відста-

ней між кожним наступним піком кровонаповнення 

артерій, що в свою чергу призводить до зміни періоду 

пульсового сигналу Tn. На підставі усереднення інте-

рвалів часу між його максимальними значеннями 

ПС записано вираз для обчислення середньостатис-

тичного періоду: 

n

TTT
T n
 21 , (1) 

де nTTT ,...,, 21  - періоди ПС, які рівні відстані між 

n-ми піками артеріального кровонаповнення; n – 

номер циклу кровонаповнення судин (серцевого цик-

лу). 

Для обґрунтування структури математичної мо-

делі ПС проаналізовано його характеристики мето-

дами, які базуються на детермінованому та стохас-

тичному підходах щодо їх побудови. 

Результати аналізу ПС методами гармонічного 

аналізу у рамках детермінованого підходу при по-

передньо визначеному періоду сигналу Т підтвер-

джують факт наявності в сигналі стохастичної скла-

дової за мінливістю амплітудних спектрів різних 

періодів ПС (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Графік реалізації амплітудних спектрів 

пульсового сигналу (норма) 

 

Розглядаючи ПС у рамках стаціонарної моделі зі 

сторони стохастичного підходу, помічено, що функ-

ції густини розподілу (рис. 5) трансформуються в 

часі      nknk ttpttp ...,......,... 1111 , що свід-

чить про факт не стаціонарності сигналу. 

 

 
Рисунок 5 – Густини розподілу ймовірностей 

 реалізацій пульсового сигналу  nk tp ,  

 

За результатами кореляційного аналізу ПС вста-

новлено, що кореляційна функція ПС  utr ,  як 

ансамблю реалізацій є періодичною (рис. 6) та пері-

одично-затухаючою (рис. 7) як суцільної реалізації 

 uR , що свідчить про періодичність сигналу та 

його скінченність. 

 

 
 

Рисунок 6 – Реалізації кореляційних функцій 

 від ансамблю реалізацій пульсового сигналу 

    kTTktkTtTttt k ,1,)(),...,(),()( 21    
 

 
 

Рисунок 7 – Реалізація автокореляційної функції 

пульсового сигналу  
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З метою пошуку шляхів обґрунтування матема-

тичної моделі ПС на підставі проведеного аналізу 

властивостей ПС з позицій детермінованого та сто-

хастичного підходів сформульовано основні вимоги 

до математичної моделі, які наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Сформульовані основні вимоги 

 до математичної моделі 

№ Вимога Підстава 

1 Врахування випад-

кової природи ПС, 

а саме нестаціона-

рності 

1) Амплітудні спект-

ри різних періодів ПС 

є мінливими (рис. 4) 

2) Функції густини 

розподілу ПС транс-

формуються в часі 

(рис. 5) 

2 Врахування повто-

рності (періодич-

ності) у структурі 

реалізації ПС 

Періодичність коре-

ляційної функції ПС 

(рис. 6) 

3 Належність до класу 

скінченних процесів 

Заникання кореляцій-

ної функції (рис. 7) 

4 Врахування взає-

мозв’язків між 

періодичністю та 

випадковістю 

Аналіз фазово-

часової структури 

ПС (рис. 2) 

 

У термінах енергетичної теорії цим вимогам за-

довольняє модель у вигляді періодично корельова-

ного випадкового процесу (ПКВП), яка має засоби 

врахування як пов’язаності гармонічних складових, 

так і зміни імовірнісних характеристик в часовій 

області. 

Енергетична теорія систематично викладена у 

монографії [12], внаслідок осмислення потреб та 

багатьох результатів досліджень нестаціонарних 

сигналів і формування узагальненої точки зору на 

них, яка дає можливість встановлення нових фактів, 

знаходження їх справжнього значення і взає-

мозв’язку з відомими в рамках розвиненої система-

тичної і вичерпної теоретичної схеми. Теорія поєд-

нує питання зображення сигналів через елементарні 

складові, лінійних перетворень, обґрунтування ал-

горитмів опрацювання й аналізу стосовно широкого 

кола задач теорії і практики використання стохасти-

чних сигналів. 

ПС як періодично корельований випадковий 

процес (ПКВП) класу 
T  [12] - це процес, кореля-

ційна функція якого задовольняє умови періодично-

сті    strTsTtr ,,    (    stuRstr , ) 

(рис.6), 0T  для всіх t , Rs  та скінченності 

   ttrM t ,  (рис. 7).  

Означення класу   мало однією із причин ви-

вчення ПКВП у спектральній області – їхньої гар-

монізовності, вигляду спектру (типу корельованості 

гармонічних складових), закону збереження (поту-

жності в узагальненій теоремі Вінера-Хінчина) та 

зображення таких процесів через спектральні скла-

дові [12].  

Обчислення середніх характеристик ПС як 

ПКВП призводить до того, що усереднення по всій 

осі переходить в усереднення по відрізку довжини Т 

на підставі інваріантності усереднення щодо зсувів 

на відрізку  T,0 . 

Середня потужність ПС як ПКВП із урахуванням 

інваріантності щодо часових зсувів усередненням 

визначається на періоді на відрізку  T,0  згідно 

виразу: 

    

TT
T dtttr

T
dttE

T
P

00

2
,

11
 . (2) 

З урахування виразу (2) та результатів аналізу 

(рис. 6–7) додатково підтверджено, що ПС належить 

до класу 
T , оскільки задовольняється умова 

   
T

T dtttr
T

P

0

,
1

  (скінченність кореляційної 

функції ПС). 

Суттєвою властивістю ПС як ПКВП з класу 
T  є 

те, що основні задачі оцінювання їхніх характерис-

тик можна розв’язувати зведенням до статистики 

стаціонарних ВП, яка достатньо розвинута. 

На підставі такої інваріантності середні величи-

ни характеристик ПС як ПКВП числяться згідно 

виразів: 

    
T

t dttm
T

tmMm
0

1


. (3) 

         
 TT

t dtutb
T

dttutr
T

tutrMuB
00

,
1

,
1

, 

,

 
(4) 

 

де 
tM  – символ усереднення по всій осі часу; T – 

період корельованості ПС як ПКВП;  utb ,  – пара-

метрична (зсувова) коваріація центрованого ПС 

(     mtt  


) ) у момент t та зсунутої на u його 

версії. 

Параметрична коваріація  utb ,  характеризує 

розподіл потужності сигналу в часі, що є важливим 

при виявленні моменту зміни у фазово-часовій 

структурі сигналу. 

Характеристики (3) та (4) мають розклади у ряди 

Фур’є у сенсі теорії узагальнених функцій Шварца 

[13] (функції, похідні яких швидко спадають до нуля 

  0 tf з ростом аргументу t ), коли розгля-

дати ПС як ПКВП скінченої середньої потужності 
T : 

  



Zk

t
Т

ik

kemtm





2

, (5) 

   



Zk

t
Т

ik

k euButb





2

, , (6) 

де  uBk  – корeляцiйнi компоненти [12]: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0
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Корeляцiйнi компоненти  uBk  мають зображення 

у вигляді Фур’є за мiрами (загалом комплексно знач-

ними) за умови їх обмеженості 

    T
k PBuBuB ξ00   (належність до класу 

2B ) [12]: 






 )()(  dFeuB k
iu

k . (8) 

Із урахуванням виразу (8) параметрична коваріа-

ція ПС як ПКВП обчислюється виразом: 











 ),(),( )( 
 ddFeutb uti , (9) 

де   ddF ,  - спектральна біміра. 

Встановлені властивості коваріації ПС як ПКВП 

дають підставу вивести вираз самого процесу через 

його стаціонарні складові, тобто встановити струк-

туру цього класу процесів.  

Пульсовий сигнал як ПКВП належить до класу 
T  тоді і тільки тоді, коли він має зображення: 

   



Zk

t
T

k
i

k ett





2

, Rt , Zk , (10) 

 

де  tk  – випадкова складова ПС у вигляді ста-

ціонарних та стаціонарно-пов’язаних процесів (ста-

ціонарні компоненти); T

kt
i

e

2

 – періодична складова 

ПС з періодом корельованості Т; k – номер стаціо-

нарної компоненти. 

ПКВП як модель формально описує одноперіод-

не стохастичне коливання ПС через пов'язаність її з 

теорією стаціонарних процесів, що є проявом стабі-

льності ймовірнісного режиму породження ПС, є 

індикативною внаслідок наявності періоду корельо-

ваності - характеристикою ознаки типу нестаціонар-

ності і водночас зміни в часі інтенсивності ПС, що є 

результатом когерентності його гармонічних скла-

дових, тобто сфазованості їх, і забезпечує скінчен-

ність середньої потужності сиґналу, тобто застосов-

ність енергетичної теорії для вивчення його. 

Отже, подання ПС у вигляді ПКВП (10) обґрун-

товує застосовність до нього відомих методів стати-

стичного опрацювання (синфазного, компонентно-

го) для обчислення статистичних оцінок їхніх ймо-

вірнісних характеристик (інформативних ознак), які 

є показниками стану судин людини. 

ВИСНОВКИ. Враховуючи фазово-часову струк-

туру пульсового сигналу, результати аналізу власти-

востей характеристик пульсового сигналу у рамках 

детермінованого, стохастичного підходів (методами 

теорії стаціонарних ВП) та описані властивості пе-

ріодично корельованих випадкових процесів випли-

ває, що математична модель процесу такого класу 

дає змогу адекватно описати сигнал, а саме врахува-

ти поєднання випадковості та періодичності сигна-

лу, а тому і розробити методи визначення інформа-

тивних ознак виходячи із статистики таких сиґналів 

для задач своєчасної (ранньої) діагностики стану 

судин людини. 
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THE PULSE SIGNAL MATHEMATICAL MODEL FOR THE MAN VESSELS STATE DIAGNOSTICS 
SYSTEMS INFORMATIVITY INCREASING  

L. Hvostivska, B. Yavorskyy 
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University  
vul. Ryska, 56, Ternopil, 46001, Ukraine. Е-mail: hvostivska@ukr.net 
Purpose. The pulse signal mathematical model structure for the man vessels state diagnostic systems informativity 

increasing is grounded by introduction in cardiology the new informative characteristics  as the man vessels state indi-
cators. Methodology. The man vessels pulse signal characteristics from the determine and stochastic approaches  (by 
the methods of stationary stochastic processes theory) are analyzed. For the pulse signal properties analysis the 
MATLAB application program package was used. Results. The obtained by the harmonic analysis methods within the 
determined approach results confirmed that the pulse signal peak spectrums are changeable id est contain a certain sto-
chastic component. Examining the signal by means of stationary model it was noticed that the probability density func-
tions are transforming in time and the pulse signal cross-correlation function is periodic. Originality. Taking into ac-
count the results of the pulse signal analysis, phase-time structure and generation mechanism its mathematical model as 
the periodically correlated stochastic process is grounded. Such model unlike the known ones takes into account in its 
structure the combination of signal randomnicity and periodicity, which is important for the problem of the man vessels 
state functioning detection on the illness initial stages. Practical value. The pulse signal mathematical model in the 
form of periodically correlated stochastic process makes it possible to develop practical identifying methods of the new 
informative features based on the synphase and component processing in the diagnostic systems structure for the prob-
lem of the man vessels state timely (early) diagnosis using formalized and automatic procedures. 

Кey words: pulse signal, phase-time structure, mathematical model, periodically correlated stochastic process, 
Matlab. 
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