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Показники артеріального тиску у медицині використовують як один із 
початкових параметрів діагностики стану пацієнта, зокрема при діагностуванні 
серцево-судинних захворювань. Відповідно актуальною медичною задачею є 
розроблення нових методів визначення значення артеріального тиску. 

В медицині використовуються прямі та непрямі методи вимірювання 
артеріального тиску. Враховуючи неінвазивність, перевага віддається непрямим 
методам. Серед цих методів виділяють оклюзійні та неоклюзійні, що відповідно 
характеризуються наявністю та відсутністю додаткової компресійної манжети, тиск в 
якій урівноважує артеріальний тиск. При цьому перспективними є неоклюзійні методи, 
зокрема електрореографічний, що ґрунтується на вимірюванні та оцінюванні зміни 
провідності тканин залежно від степені їх кровонаповнення (відбір і опрацювання 
електрореографічних сигналів). При цьому в самому електрореографічному сигналі 
будуть міститися відомості і про поточне значення тиску крові в судинах. Однак 
неоклюзійні методи, в тому числі і електрореографічний, є чутливі до впливів 
зовнішніх завад і артефактів. Тому, для визначення артеріального тиску необхідно 
обґрунтувати або розробити новий метод опрацювання електрореографічних сигналів, 
який давав би можливість виділення інформативних ознак таких сигналів, що були б 
індикаторами значення артеріального тиску.  

В роботі пропонується застосувати до опрацювання електрореографічних 
сигналів методи спектрально-кореляційного аналізу, а як інформативні ознаки значення 
артеріального тиску використати оцінки розподілу спектральної густини потужності 
таких сигналів. При цьому пропонується проводити опрацювання диференціальних 
електрореографічних сигналів. 
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