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Вступ. Характеристики ритміки серця оцінюють за послідовністю значень відстаней 

між R-зубцями попередньо опрацьованої електрокардіограми (за ритмокардіограмою — 

РКГ). Оцінювання характеристик варіабельності (мінливості) серцевої ритміки (ВСР) 

виконують в рамках математичної моделі РКГ — стаціонарної випадкової послідовності. [1]  

Мета. Для оцінювання ВСР застосовують різноманітні методи, які відрізняються 

способом параметризації стаціонарної моделі. При цьому не враховуються випадки появи 

нестаціонарності РКГ, а це не дає змоги адекватно оцінити варіабельність при застосуванні 

ознак стаціонарних процесів до фактично нестаціонарних. [1] 

Матеріали і методи. Покладено, що основний ритм електрокардіосигналу (ЕКС) 

описує періодично-корельований випадковий процес (ПКВП), та враховано його 

поліімпульсність, причому синфазними щодо циклів серцевої діяльності будуть однойменні 

R- зубці. Застосовано метод усереднення, аналогом якого є відомий  синфазний метод 

статистики ПКВП [1,2]: ∑
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),( , де ( )⋅ϕ  — функція від значень РКГ; 

0t  — початкова фаза відбору ЕКС, ),0[0 Tt ∈ ; T  — період корельованості — параметр цієї 

моделі, N  — кількість ураховуваних значень RR-інтервалів [1].  

Результати. Отримано модель ритмокардіосигналу (РКС), який є ритмічним у своїй 

структурі, у її характеристиках і параметрах: )()( Θ−ξ=Θξ iti i , де Θ  — ритм як випадкова 

величина, it  — значення часу появи і-го R-зубця, ...3,2,1=i [1,4].  

Обговорення. Ритм, як параметр оцінювання визначено за критерієм: 
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 [3], де T  — множина значень періоду ритму, Н — множина значень 

функцій гільбертового простору, f — спектральна густина потужності, ∞<ξ=
2
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d-варіація функції [4], 
2

h
•  — норма у варіанті гільбертового простору h , наприклад, 

потужність РКС. 

Висновки. Застосовані методологічні засади для оброблення біосигналу при 

визначенні метрологічних характеристик його ритму уможливили використання властивості 

екстремальності варіацій шуканих оцінок та характеристик ВСР для визначення невідомих 

параметрів опрацювання експериментальних даних.  
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