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Серцево-судинна система людини (ССС) як гемодинамічна стохастична 

вібраційна [1] є основним адаптогенним засобом організму, що забезпечує його 
гомеостаз, мінімізуючи впливи екзогенних та ендогенних дестабілізуючих негативних 
чинників. Важливим аспектом цього процесу є протікання одночасно механічних та 
електричних процесів, розділених в просторі-часі на два потоки, що мають спільний 
генез – робота сино-атріального вузла, як водія ритму. В термінах системно-сигнальної 
концепції оті два потоки можуть реєструватися як, відповідно, фонокардіосигнал 
(ФКС) та електрокардіосигнал (ЕКС), що переносять відомості про роботу структур 
серця. Причому ЕКС є важливим джерелом доповняльних відомостей (шунтом [1]) для 
аналізу роботи ССС засобами енергетичної теорії стохастичних сигналів, що відносить 
кардіосигнали до класу процесів зі T , і потребує процедури попереднього 
опрацювання та позбавлення від шумів. Застосування класичних технік (фільтрація, 
регресія) вносять фазові та нелінійні спотворення. Тому запропоновано використати 
процедуру звуження енергетичного динамічного діапазону у вигляді  
такого рекурентного співвідношення [2], що описує процес згладжування: ..  
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       , де: ( )y n  – вихідна 

згладжена послідовність, ( )x n N  – відліки вхідної послідовності відносно поточного 
( )x n  в діапазоні [1: ( 1)]N windowSize  . Результат згладжування зображено на 

рисунку 1: 

 
Рисунок 1. Зашумлений та згладжений ЕКГ 

Такий підхід дає змогу провести процедуру згладжування, оптимальну з 
енергетичної точки зору, що вносить мінімальні фазові та нелінійні спотворення, не 
обмежуючи частотний діапазон. 
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