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На сьогоднішній день дослідження біомедичних сигналів здійснюється за 

допомогою сучасних комп’ютерних систем та інформаційних технологій. Досить часто 

стоїть задача як тестування комп’ютерних діагностичних систем на предмет 

коректності представлення результатів їх роботи, так і моделювання різних типів 

біомедичних сигналів з метою дослідження їх характеристик і параметрів, а також змін 

у них під впливом різних факторів, що діють на організм людини.  

Для діагностики клапанних уражень серця людини використовують тонові 

сигнали. Тому і постає науково-технічна задача розробки програмного генератора для 

моделювання та опрацювання тонових сигналів. Такі програмні системи виконують у 

вигляді спеціалізованого комп’ютерного програмного забезпечення на основі 

обґрунтованої математичної моделі. 

В залежності від типу сигналу, який досліджується, створюється математичний 

опис (модель), як база обґрунтування алгоритмів для оцінювання характеристик 

(інформативних ознак) сигналу. У даному випадку, як математичне забезпечення 

програмного генератора тонових сигналів, використано математичну модель у вигляді 

релаксаційного мультипульсатора [1].  

Програмний генератор тонових сигналів – це програма, яка генерує тоновий 

сигнал серця людини за алгоритмом, побудованим на базі математичної моделі у 

вигляді релаксаційного мультипульсатора. Таку модель можна представити за 

допомогою наведеної формули [2]: 

 
де H – функція Гевісайда; T – період серцевого циклу;  – хвильовий пакет окремого 

тону (описується за допомогою групи хвиль з близькими значеннями імпульсів); k –

 номер тону в серцевому циклі; - залишковий фоновий шум від усіх попередніх 

серцевих циклів.  

Для реалізації програмного генератора тонових сигналів запропоновано 

використати безкоштовне інтегроване середовище розробки програмного забезпечення 

з відкритим вихідним кодом NetBeans. 
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