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На сьогодні актуальною є проблема розроблення і використання найбільш 

інформативних і неінвазивних методів діагностики в кардіології. Розв’язання цієї задачі 

неможливе без сучасної медичної техніки, яка базується на нових фізичних ефектів і 

передових технологіях. До числа таких напрямків можна віднести магнітокардіографію 

(МКГ) – метод, який дає інформацію про магнітне поле міокарда серця людини. В 

загальному системи для їх реєстрації на основі надпровідникових квантових 

інтерферометрів (НКВІД) мають високу чутливість, що відкриває принципово нові 

перспективи розвитку МКГ. 

 В клінічній кардіології застосування магнітокардіографії забезпечує ряд переваг: 

 1. Магнітокардіографія не вимагає прямого контакту із об’єктом. 

 3. Має високу чутливість при реєстрації сигналів. 

 3. Зручна для спостереження за плодом в тілі матері. 

 Аналіз магнітного поля серця є перспективним при детальному дослідженні 

процесів реполяризації; метод дає змогу здійснити діагностику найбільш ранніх 

порушень коронарного  кровообігу. Аналіз структури ізомагнітних карт дає змогу 

отримати інформацію про патологічні зміни в міокарді. На сьогодні очевидним є те, що 

необхідність вивчення і розроблення методології використання потенціальних переваг 

мігнітокардіографії в порівнянні із ЕКГ і іншими неінвазивними методами діагностики 

патології серцево-судинної системи. 

 Ефективність  діагностики серця людини залежить від виду математичної моделі 

магнітокардіосигналу (МКС) (рис.1), яка і визначає методи його аналізу, які дають 

змогу визначати його інформативні параметри сигналу. 

 Оскільки МКС є випадковим процесом, із періодичними характеристиками 

(кореляційна функція, математичне сподівання) то адекватною математичною моделлю 

є модель у вигляді періодичного корельованого випадкового процесу (ПКВП) [1], яка 

має методи та засоби поєднання цих властивостей (періодичності із випадковістю), що 

є важливим при дослідженні фазово-часових змін в сигналу із метою виявлення ранніх 

змін у сигналі. 
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Рис.1. Реалізація МКС 

 

 Тому розроблення математичної моделі та методу синфазного аналізу МКС є 

актуальною науковою задачею, що дасть змогу розробити програмне забезпечення для 

підвищення інформативності магнітокардіографічних систем шляхом впровадження в 

область кардіології нового класу інформативних ознак. 

Математичну модель МКС подано у вигляді виразу: 
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Для аналізу МКС застосовано синфазний метод у вигляді кореляційних 

компонент [1]: 
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Узагальнену схему методу аналізу МКС на базі моделі ПКВП та синфазного 

методу зображено на рис.2. 

 
Рис.2. Узагальнена схема методу аналізу МКС 

 

Розроблена схема (рис.2) уможливлює процедуру аналізу МКС з метою 

виділення нових інформативних ознак як показників стану ССС в області кардіології. 
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