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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
«Біомедична обробка цифрових сигналів» – це дисципліна 

поглибленого вивчення, що викладається фахівцям з біоінженерії 
на останньому етапі навчання, тобто при підготовці магістрів. 
Вона має чітку професійну спрямованість, оскільки хоплює 
теоретичну і практичну підготовку в області аналогової і 
цифрової обробки біомедичних сигналів і даних, а також 
використання біомедичної апаратури, в якій застосовуються 
алгоритми обробки сигналів і даних. 

Мета дисципліні полягає в формуванні загального уявлення 
про принципи побудови, сучасний стан і перспективи розвитку 
алгоритмів аналогової і цифрової обробки біомедичних сигналів 
і даних, реалізованих в сучасній біомедичної апаратури, а також 
які використовуються в наукових дослідженнях 

Основна задача вивчення курсу полягає в наданні студентам 
базових знань щодо основ теорії сигналів та цифрової обробки 
сигналів і даних; принципів побудови сучасних алгоритмів 
цифрової обробки біомедичних сигналів і даних в біомедичній 
інженерії. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати 
основні алгоритми обробки сигналів, характеристики і принцип 
роботи сучасних аналогових і цифрових пристроїв обробки 
сигналів і даних використовуваних (одержуваних, що 
спостерігаються) в біомедичному обладнанні 

Студенти повинні  набути компетенції з аналізу роботи 
аналогових і цифрових пристроїв обробки біомедичних сигналів, 
моделювати роботу пристроїв обробки сигналів; 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути 
практичних умінь використовувати стандартну термінологію, 
визначення, позначення й одиниці виміру, що застосовуються 
техніці обробки біомедичних сигналів і даних. 
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1. ВВЕДЕННЯ 
 
Живі організми складаються з багатьох взаємопов'язаних систем. 

Тіло людини, наприклад, включає нервову, серцево-судинну і 
м'язово-скелетні та інші системи. Методи дослідження 
фізіологічних процесів, які використовуються в сучасних 
приладах клінічного моніторингу, повинні забезпечувати 
безперервність реєстрації біологічних сигналів при високій 
діагностичної цінності одержуваних показників. Цим вимогам 
задовольняють ряд методів досліджень біомедичних сигналів, 
широко використовуваних у функціональній діагностиці. Нижче 
наведено короткі відомості про деякі поширені біомедичних 
сигналах. 

Сигнали електрокардіограми 
Електрокардіографія - методика реєстрації та дослідження 

електричних полів, що утворюються при роботі серця. Результатом 
електрокардіографії є отримання електрокардіограми, яка є 
електричним проявленям скорочувальної активності серця. 

Сигнали фонокардіограмми 
Фонокардиограмма є записом вібрацій і звукових сигналів, 

видаваних при діяльності серця і кровоносних судин. 
Фонокардиограмма дозволяє оцінювати загальний стан серця і 
кровоносних судин. 

Сигнали електроенцефалограми 
Електроенцефалографія забезпечує реєстрацію електричної 

активності головного мозку. Її зміни визналяють функціональними 
змінами центральної нервовій системи, а за даними потужних і 
просторових характеристик ритмів головного мозку можна 
визначити його дисфункції. 

Сигнали потенціалу дії 
Потенціал дії - різновид биопотенциала, візНіка на мембрані 

Електровозбудімость клітин у відповідь на подразнення 
електричним полем, хімічним або іншим стимулом. Потенціал дії 
є фізіологічною основою нервового імпульсу. 

Сигнали шкірно-гальванічної реакції 
Метод дослідження шкірно-гальванічної реакції об'єднує 
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цілий ряд показників: рівень потенціалу шкіри, реакцію 
потенціалу, спонтанну реакцію потенціалу, рівень опору, реакцію 
опору, спонтанну реакцію опору. Виникнення електричної 
активності шкіри обумовлено, головним чином, активністю 
потових залоз в шкірі людини, які в свою чергу знаходяться під 
контролем симпатичної нервової системи. 

Сигнали реограми 
Реографія - метод дослідження центральної і периферичної 

гемодинаміки, заснованої на вивченні опору тканин змінному 
електричному струму. Сигнал реограми дозволяє оцінювати 
пульсуючу складову опору тканин, яка виникає внаслідок зміни 
інтенсивності кровотоку. 

Сигнали фотоплетізмограмми 
Фотоплетізмографія в якості вимірюваної характеристики 

використовує коефіцієнт світлопропускання або світловідбивання 
тканин. Реєстрована плетизмограммой відображає зміни в обсязі 
кінцівки або органу, викликані змінамикількості знаходиться в них 
крові. 

Сигнали електроміограми 
Електроміографія - це реєстрація електричних процесів в 

м'язах, т. Е. Запис потенціалів дії м'язових волокон, які змушують 
її скорочуватися. Поверхнева електроміограма сумарно 
відображає розряди рухових одиниць, що викликають 
скорочення. Крім цього, миограмма виступає як індикатор 
м'язового напруги. 

Мовний сигнал 
Найчастіше мовний сигнал розглядається як сигнал для 

спілкування. Однак він може використовуватися як 
діагностичний, для дослідження порушень звукового і мовного 
трак- тов. Звук мови утворюється за рахунок проходження 
повітря, що видихається з легких в голосовий тракт. 

Методи аналізу біомедичних сигналів 
Математичні методи аналізу біомедичних сигналів поділяють 

на такі групи: 
 статистичні; 
 варіаційні; 
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 спектральні; 
 кореляційні; 
 нелінійної динаміки. 
Статистичні методи застосовуються для безпосередньої 

прямої кількісної оцінки ВР сигналів ВСР. Варіаційні методи 
вивчають закон розподілу (RR) інтервалів як випадкових 
величин. Кореляційні методи вивчають внутрішню структуру ВР 
шляхом аналізу послідовних пар (RR) інтервалів. 

Спектральний аналіз застосовується для точної количественної 
оцінки періодичних процесів в серцевому ритмі. Фізіологічний 
сенс спектрального аналізу полягає в тому, що з його допомогою 
оцінюється активність окремих рівнів управління ритмом серця. 
Спектральний метод дозволяє якісно і кількісно оцінити 
співвідношення частотних компонент сигналу. 

незважаючи на всі наявні гідності методів спектрального 
аналізу для отримання кількісних співвідношень між частотними 
компонентами досліджуваних ВР, ці методи не дозволяють 
якісно охарактеризувати динаміку нелінійних процесів, що 
формуються складними системами. Сигнал ВСР залежить від 
багатьох параметрів: навіть в стані функціонального спокою 
характеристики флуктуацій відповідають стану динамічного 
хаосу. Це дозволяє використовувати для дослідження ВСР 
методи, що застосовуються в теорії хаотичних систем. 

Методи нелінійної динаміки 
В кінці XX століття, ґрунтуючись на ідеях нобелівського 

лауреата І. Пригожина, М. Шальдо запропонував розглядати 
серце як відкриту нелінійну нерівноважну систему. Наявність 
істотних нелінійностей в системі регуляції серця визначає 
хаотичну природу серцевого ритму, коли кожний наступний (RR) 
інтервал відрізняється від інших і є унікальним і неповторним. 
Причини виникнення хаотичних електрокардіосигналів пов'язані 
з хаотичністю процесів, що протікають в серце. 

Методи нелінійної динаміки 
У загальному випадку сигнал ВСР є випадковим і 

нестаціонарним, що має як періодичні, так і хаотичні складові. 
ВНС можна розглядати як складну динамічну систему з 



8 
 

самоорганізацією ієрархії досить автономних підсистем, в якій 
виходять від верхнього рівня сигнали управління не мають 
характеру жорстких команд, що підпорядковують собі активність 
всіх індивідуальних елементів більш низьких рівнів. Тому для 
оцінки інформаційних характеристик внутрішньої організації 
ВСР доцільно використовувати методи нелінійної динаміки і 
синергетики систем з хаотичним поведінкою. 

Витяг інформації про фрактальних властивостях систем на 
підставі тільки лише одновимірного ряду стало можливим 
завдяки теоремі Такенса і його методу відновлення аттрактора в 
псевдофазовом просторі. Застосування різних методів нелінійної 
динаміки дозволяє оцінити характеристики процесів для 
розуміння принципів самоорганізації: 

 розмірності Рен `ї - оцінки самоподібності аттрактора 
фазової траєкторії, що характеризують відповідно структурну 
неоднорідність, інформаційну складність і динамічну 
неоднорідність досліджуваного сигналу; 

 показники Ляпунова - характеристики хаотичних 
пульсацій досліджуваного сигналу як ступеня експоненціального 
розбігання двох спочатку близьких траєкторій; 

 ентропія Колмогорова- показник швидкості втрати 
інформації про процеси, що протікають в біомедичному сигналі з 
плином часу; 

 показник Херста ступінь довготривалої стійкості процесів, 
що протікають в біомедичному сигналі. 
багатомасштабного оцінки 

Серед різноманіття застосовуваних методів нелінійної динаміки 
при аналізі біомедичних сигналів особливий інтерес представляють 
методи отримання оцінки їх масштабної інваріантності. Введення 
для характеристики ВСР додаткових нелінійних показників дає 
можливість нової оцінки якісних і кількісних властивостей ВСР і 
розширює можливість клінічної інтерпретації. 

Монофрактальний процес є одноріднимв тому сенсі, що він 
має одні й ті ж масштабні властивості, які як локально, так і 
глобально можна характеризувати єдиним масштабним 
показником, наприклад, показником Херста або кореляційним 
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показником детрендового флуктуаційного аналізу. На противагу 
цьому, мультифрактальний сигнал «розпадається» на велику 
кількість однорідних фрактальних підмножин, сингулярні 
властивості яких можна характеризувати цілим спектром 
локальних експонент Хелдера. 

оскільки підмножиниз одним і тим же значенням локальних 
експонент Хелдера є фракталами, сукупність відповідних їм 
фрактальних розмірностей статистично характеризується 
спектром сингулярностей мультифрактала. Таким чином, на 
відміну від монофрактального сигналу для повної 
характеристики мультифрактального процесу потрібно безліч 
різних локальних експонент. Мультифрактальний підхід 
дозволяє описувати широкий клас структурно більш складних 
сигналів в порівнянні з тими, які повністю характеризуються 
єдиною фрактальної розмірністю. 

Мультифрактальний підхід дозволяє отримувати 
нелінійніхарактеристики сигналів в певних частотних областях, 
фізіологічний сенс яких для сигналів ВСР був визначений 
«класичними» спектральними методами. Цей підхід розглядає 
інтегральні і безрозмірні оцінки особливостей самоорганізації і 
кореляції між окремими компонентами одного ВР. У порівнянні 
з класичними методами мультифрактальний підхід дозволяє 
отримувати нові оцінки, що дають уявлення про внутрішні 
нелінійних динамічних процесах в досліджуваних сигналах. 
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2. ЦИФРОВА ФІЛЬТРАЦІЯ БІОМЕДІЧНІХ СИГНАЛІВ 
 

Нехай є безперервний сигнал x (t), заданий на інтервалі 
.При переході до оцифрування відбувається наступна 

операція. Вибирається крок дискретизації T, і замість вихідного 
сигналу виходить послідовність M. Далі, 
вибирається формат оцифровки r. Зазвичай він буває кратним 8, 
хоча це не обов'язково. Припустимо, що існує таке число М, що 
виконані нерівності: для всіх n. Інтервал [-M, M] 
розбивається на частин. Після цього кожне значення y [n] 
замінюється номером інтервалу, в який потрапило відповідне 
значення. В результаті послідовність y [n] замінюється нової 
послідовністю z [n], але тепер кожен член нової послідовності 
приймає значення з інтервалу . При бажанні замість 
зазначеного подання можна перейти до подання сигналу цілими 
числами зі знаком. 

На кожному зі згаданих кроків відбувається огрубіння 
сигналу. Перше завдання цифрової обробки полягає в оцінці 
спотворення вихідного сигналу. Подальша обробка полягає в 
вилученні з отриманого сигналу потрібної інформації і 
придушенні шумів. Це здійснюється за допомогою цифрової 
фільтрації. Навіть оцифрований сигнал займає багато місця, і 
наступний крок обробки полягає в стисненні сигналу. Зазвичай 
мається на увазі стиснення з втратою інформації. Тут важливо 
встановити критерії допустимої втрати інформації. Залежно від 
обраного критерію вибирається спосіб стиснення. Хоча 
послідовність нескінченна, в реальних умовах ми маємо справу 
лише з кінцевими послідовностями. У зв'язку з цим потрібна 
оцінка втрат, пов'язаних з урізанням послідовностей. 

2.1. Перетворення Фур'є 
Найважливішою характеристикою вихідного сигналу є його 

перетворення Фур'є. Якщо вихідний сигнал заданий функцією f 
(t), заданої на всій осі дійсних чисел, то його перетворення Фур'є 
задається формулою: 

    (2.1) 
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Функція або її модуль трактується як інтенсивність 
вихідного сигналу на частоті . Зворотне перетворення задається 
аналогічною формулою: 

   (2.2) 
Справедливість зазначених формул можлива лише при 

певних обмеженнях на вихідні функції. Залежно від накладених 
обмежень даними формулами надають різний зміст. Ми не 
будемо уточнювати дану обставину, припускаючи, що всі 
виконувані операції типу зміни порядку інтегрування законні. 
Однак в будь-якому випадку при звичайному розумінні 
інтегрування необхідною умовою є спадання функцій на 
нескінченності. В реальних умовах це обмеження не має місця, 
тому попередньо потрібно ознайомитися зі спеціальним 
математичним апаратом, що дозволяє в деяких випадках обійти 
це обмеження. 

Перш, ніж переходити до викладу цього апарату, нагадаємо 
основні властивості перетворення Фур'є. Для стислості зв'язок 
між функцією і її перетворенням Фур'є будемо позначати

. 
якщо , то , 

 
Сверткой двох функцій називається функція , 

Задана формулою: 

   (2.3) 
Має місце співвідношення . Двоїсте 

співвідношення має вигляд . Взагалі кажучи, 
не передбачається, що функція - матеріальна. Якщо ж це так, 
то , 

. Ця формула виходить формальним 
дифференцированием під знаком інтеграла в (5.4). 

2.2. Дискретне перетворення Фур'є 
Встановимо властивості дискретного перетворення Фур'є 

аналогічні властивостям безперервного перетворення. Як завжди, 
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перетворення типу почленного інтеграції ряду, перестановки 
порядку підсумовування і тому подібні будуть проводиться без 
будь-якого обґрунтування. 

Передбачається, що відповідні функції володіють 
необхідними властивостями. 

Основне визначення дискретного перетворення Фур'є: 

   (2.5) 

Як уже зазначалося, ДПФ є періодичною 
функцією. Надалі при викладі властивостей ДПФ будемо 
припускати, що . У цьому випадку період ДПФ дорівнює 1. 
Зворотне перетворення виходить почленного інтеграції ряду. 
якщо , То зворотне перетворення задається формулою

. Дана формула випливає зі співвідношення: 

інтеграл дорівнює 0 при і 1 інакше. 
Згортка двох послідовностей визначається формулою: 

  (2.6) 
ДПФ від згортки двох послідовностей дорівнює добутку з 

перетворень Фур'є, а ДПФ від добутку двох послідовностей є 
згортка їх перетворень Фур'є. 

Знайдемо перетворення від твору послідовностей. маємо: 

 
В силу періодичності подинтегральних функцій, отримаємо: 
Знайдемо ДПФ від згортки. За визначенням ДПФ

, . Перемножая ці ряди збираючи 
коефіцієнти при однакових ступенях, одержимо

 
Відзначимо очевидні слідства матеріальність вихідної 

послідовності: . 
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2.3. Лінійні інваріантні системи 
розглядаються послідовності . Очевидним чином 

визначаються сума послідовностей і твір на число. В результаті 

зсуву виходить нова послідовність . Подальше 
робота з послідовністю, отриманої в результаті дискретизації, 
полягає в перетворенні за допомогою різних пристроїв. 

 
Рис. 2.5. перетворююча система 

Система T здійснює це перетворення: . 
Відзначимо, що вихідна послідовність є функцією від всієї 
вхідної послідовності, тобто кожен член вхідної послідовності 
залежить, взагалі кажучи, від всіх членів вхідної послідовності. 

Система T називається інваріантної, якщо
для будь-якого a. 

Точкові системи: , Де f - довільна функція, є 
інваріантними. 

Для довільного фіксованого M, інваріантна система

НЕ буде інваріантної. приймемо . Згідно з 
визначенням: 

. (**) 
Таким чином, система називається лінійної інваріантної 

(ЛИС), якщо вона лінійна і інваріанта. 
2.4. цифрові фільтри 
Цифрові фільтри є окремим випадком лінійних 

інваріантних систем (ЛІС). Істотне обмеження пов'язане з 
фізичної товарність системи. 

Система називається фізично реалізованої, якщо сигнал на 
виході в момент часу t залежить від вхідних сигналів в моменти 
часу t. 

Нехай є ЛИС T. Розглянемо зосереджену в одній точці 
послідовність : . нехай , А за 
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визначенням . Для довільної послідовності

справедливо розкладання . В силу лінійності, а в 
силу інваріантності . Остаточно, якщо 

, то 
 

 
Іншими словами, реакція на будь-яку послідовність 

виходить за допомогою згортки цієї послідовності і послідовності 
{h [n]}, званої імпульсної реакцією або функцією відгуку. 

Якщо є дві послідовно з'єднаних ЛИС, то в силу 
асоціативності операції згортки, результуюча функція відгуку 
виходить як згортка функцій відгуку окремих систем. Звідси 
випливає несподіваний висновок про коммутативности 
послідовного з'єднання. При паралельному з'єднанні в якості 
функції відгуку отримуємо суму функцій, що відповідають 
окремим доданком. 

Взагалі кажучи, сума в (2.5) нескінченна. Щоб вона мала 
сенс, треба ввести додаткові обмеження. 

Система (2.15) називається стійкою, якщо вона переводить 
будь-яку обмежену послідовність в обмежену. 

Система стійка тоді і тоді і тільки тоді, коли достатність 
умови очевидна. Для доказу необхідності зауважимо, що функція 
відгуку обмежена, оскільки це реакція на обмежену послідовність. 

Візьмемо в якості вхідної послідовності , якщо
. Реакція в нулі на цю послідовність має вигляд

. 
Нехай є ЛИС з функцією відгуку {h [n]}, на вхід якої 

подається {X [n]}, а на виході виходить 
послідовність {y [n]}. Переходячи в (2.15) до перетворень Фур'є, 
отримаємо 
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Рівняння (2.17) є основним в теорії фільтрації. Функція H 

(w) називається функцією передачі фільтра. Якщо вибірка велася 
з частотою 1 / T, то H (w) буде періодичною функцією з періодом 
1 / T. Якщо послідовність {h [n]} - речова, то H (w) = H (-w). 
Звідси випливає, функція | H (w) | є симетричною. У зв'язку з цим 
цю функцію 

 
розглядають лише на інтервалі і зображують модуль, 

так як він визначає коефіцієнт посилення на кожній з частот. 
2.5. КИХ фільтри 
Припустимо, що в послідовності лише кінцеве число 

елементів відмінні від нуля. У цьому випадку фільтр називається 
фільтром з кінцевою імпульсною характеристикою (КИХ, FIR). В 
цьому випадку 

 
Переходячи до перетворень Фур'є і враховуючи, що 

, Отримаємо, що

. Іншими словами, передавальна функція фільтра 
має вигляд 

(2.18) 
2.6. Z-перетворення. Фільтри першого порядку 
Іноді замість перетворення Фур'є використовують z-

перетворення. Воно визначається формулою 

(2.19) 
У формулі (2.19) ряд є формальним, якщо ж він сходиться, 

то визначає аналітичну функцію. Для z-перетворення справедливі 
аналоги властивостей, доведених для перетворення Фур'є. Це 
саме можна сказати і до передавальної функції фільтра. У разі 
фільтра з нескінченним часом відгуку 
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(2.20) 
Формула (2.20) зручна в тому випадку, коли змінна z може 

приймати будь-які значення на комплексній площині. Ще раз 
звернемо увагу на те, що у формулі (2.20) передбачається, що ряд 
для X (z) має лише кінцеве число ненульових коефіцієнтів при 
позитивних ступенях. У цьому випадку ми можемо в явній формі 
отримати члени вихідний послідовності. 

Під ідеальним фільтром розуміється фільтр, у якого 
передавальна функція має прямокутну форму. Покажемо, що 
такий фільтр не є фізично реалізованим. Дійсно, якщо 

, то , Звідки випливає, що нескінченне 
число доданків відмінні від нуля як з негативними, так і з 
позитивними індексами. Це означає, що в передавальної функції 
присутні складові, як до моменту вимірювання, так і після. Якби 
число доданків "після" було б кінцевим, то справа звелася б лише 
до тимчасової затримки. 

 
Рис. 2.6. Передавальна функція ідеального фільтра 

Розглянемо фільтр виду: 

   (2.21) 
Це загальний вигляд фільтра першого порядку. Його 

передавальна функція має вигляд: 

   (2.22) 
Перше питання пов'язаний зі стійкістю фільтра. Переходячи 

до z- перетворення бачимо, що все зводиться до збіжності ряду
при , Яка має місце тоді і тільки тоді, коли . У 
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найпростішому випадку при L = M = 0 передавальна функція 

фільтра набирає вигляду . Залежно від знака графік 
модуля має вигляд фільтра низьких або високих частот (фільтр 
низьких частот пропускає низькі частоти). 

 
Рис. 2.7. Передавальні функції фільтрів першого порядку 
2.7. Фільтри другого і вищих порядків 
Прикладом фільтра другого порядку є фільтр: 

.   (2.23) 
Розглядаємо тільки матеріальний випадок. Переходячи до 

z- перетворення, отримаємо: . Знайшовши 
коріння многочлена в знаменнику, перепишемо: 

.     (**)  
Це означає, що фільтр є послідовне з'єднання двох фільтрів 

першого порядку. Для стійкості досить зажадати, щоб все коріння 
були по модулю менше одиниці. Це означає, що 

. Розглянемо речовинний випадок:

. 
Це область під параболою. Умова на модуль першого 

кореня має вигляд 
. Зводячи друга нерівність в 

квадрат, отримаємо . Для виконання першого з 
нерівностей досить щоб . Аналогічне розгляд умови на 
другий корінь дає . Остаточно, область має форму. Для 
комплексних коренів . Крім того, квадрат модуля кореня 
дорівнює a2, звідки випливає, що . Об'єднуючи обидві 
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області, отримуємо трикутник стійкості (рис. 2.8). Іншими 
словами, якщо точка з координатами (a1, a2) потрапляє всередину 
трикутника, відповідний фільтр буде стійким. 

 
Рис. 2.8. Трикутник стійкості фільтра 
 
Припустимо, що передавальна функція фільтра має вигляд: 

, (**) де в чисельнику і знаменнику стоять речові 
многочлени, причому має ступінь вище двох. 

У цьому випадку має місце розкладання на 
многочлени першого та другого ступенів з речовими 
коефіцієнтами, а сам фільтр можна замінити послідовним 
з'єднанням s фільтрів. якщо і співмножники 
взаємно прості, то для деяких многочленів . 

Звідси слідує що . Іншими словами, фільтр можна 
уявити як паралельне з'єднання двох фільтрів. Побудувавши 
базисні фільтри другого і першого порядку, можна з їх 
допомогою реалізувати фільтр будь-якого порядку. 

Смуговий фільтр 
Смугасто-проникний фільтр - фільтр, який пропускає 

частоти, що знаходяться в деякій смузі частот. 
Смуговий фільтр - лінійна система і може бути 

представлений у вигляді послідовності, що складається з фільтра 
нижніх частот і фільтра верхніх частот. 

Ідеальні смугові фільтри мають дві характеристики: 
- нижня частота зрізу; 
- верхня частота зрізу. 
У свою чергу, реалізація смугового фільтра 

характеризується шістьма характеристиками: 
- нижня межа частоти пропускання; 
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- верхня межа частоти пропускання; 
- нижня межа частоти затримання; 
- верхня межа частоти затримання; 
- максимальне придушення в смузі пропускання; 
- мінімальне придушення в смузі придушення. 
Режекторний фільтр (режекторний) - електронний або будь-

який інший фільтр, що не пропускає коливання деякої певної 
смуги частот, і пропускає коливання з частотами, що виходять за 
межі цієї смуги. Ця смуга придушення характеризується 
шириною смуги загородження і розташована приблизно навколо 
центральної частоти ш0 (рад / с) придушення, або fo = ®0 / 2n (Гц). 
Фільтр, що загороджує, призначений для придушення однієї 
певної частоти, називається вузькосмуговим фільтр, що 
загороджує. 

Гребінчастий фільтр - електронний фільтр, при 
проходженні сигналу через який до нього додається він сам з 
деякою затримкою. В результаті виходить фазова компенсація. 
АЧХ гребенчатого фільтра складається з ряду рівномірно 
розподілених піків, так що вона виглядає як грати. 

У цифрових системах, фільтр задається наступним 
рівнянням: 

, (5.24) 
де т - запізнювання. 
Гребінчастий фільтр являє собою лінійну стаціонарну 

систему. Його передавальна функція визначається як: 

.   (2.25) 
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3. МЕТОДИ АНАЛІЗУ БІОМЕДІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Природа біомедичних сигналів 
Живі організми складаються з багатьох взаємопов'язаних 

систем - людське тіло, наприклад, включає нервову, серцево-
судинну і м'язово-скелетні системи, а також деякі інші. Кожна 
система побудована з кількох підсистем, які відповідають за 
численні фізіологічні процеси. Наприклад, серцево-судинна 
система виконує важливу задачу ритмічного прокачування крові 
через тіло для забезпечення доставки поживних речовин, а також 
похитування крові через дихальну систему для насичення киснем 
самої крові. 

Фізіологічні процеси є складними явищами, що включають в 
себе нервову або гормональну стимуляцію і управління; вхідні і 
вихідні потоки, які можуть бути представлені у формі фізичних 
речовин, нейротрансмітерів або інформації; дії, які можуть бути 
механічними, електричними і біохімічними. Більшість 
фізіологічних процесів або супроводжуються сигналами, або 
проявляють себе у вигляді сигналів, що відображають природу і 
перебіг цих процесів. Самі по собі сигнали можуть бути багатьох 
типів, в тому числі біохімічні в формі гормонів і 
нейротрансмітерів, електричні в формі потенціалу або струму і 
фізичні в формі тиску і температури. 

Хвороби або дефекти будь-якої біологічної системи 
викликають зміни в нормальних фізіологічних процесах, що 
призводять до патологічних процесів, які впливають на 
ефективність роботи, стан і загальне благополуччя системи. 
Патологічні процеси зазвичай пов'язані з сигналами, які в деяких 
відносинах відрізняються від відповідних нормальних сигналів. 
Якщо ми добре розуміємо досліджувану систему, то існує 
можливість спостереження відповідних сигналів і оцінки стану 
даної системи. Це завдання не занадто складна, коли сигнали є 
простими і можуть реєструватися на зовнішній поверхні тіла. 

Зовсім інше питання стає при вимірюванні сигналів, які не 
мають зовнішніх проявів і вимагають наявності складної 
вимірювальної апаратури. Крім вимог до точної фіксації змін 
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сигналу в часі, які накладаються на вимірювальну систему, 
виникає необхідність і в точної інтерпретації отриманих даних. З 
урахуванням всіх складних взаємозв'язків в системі біологічного 
об'єкта, найменші перешкоди, що виникають в процесі 
вимірювань, можуть істотно ускладнити діагностику і навіть 
привести до невірних висновків. 

Більшість медичних досліджень вимагає проведення 
тривалого моніторингу стану пацієнта, що пов'язано з 
необхідністю застосування автоматизованих систем реєстрації та 
обробки даних. Процедура зняття сигналу може здійснюватися 
декількома методами: інвазивними або неінвазивними, 
активними або пасивними. Інвазивні процедури припускають 
приміщення всередину тіла датчиків або інших пристроїв, 
неінвазивні процедури з використанням електродів, мікрофонів 
або акселерометрів, більш кращі, а також дозволяють 
мінімізувати ризик для пацієнта. Активні процедури знімання 
даних вимагають додатки до суб'єкта зовнішніх стимулів або 
виконання суб'єктом певних дій з метою стимулювання 
досліджуваної системи, для того щоб вона виробила необхідний 
відгук або сигнал. 

Особливості біомедичних сигналів 
Доступність параметрів для вимірювання. Досліджувані 

системи і органи знаходяться всередині людського тіла. Вид 
дослідження (інвазивний або неінвазивний) дослідник повинен 
вибирати з великою обережністю і заздалегідь визначати 
мінімальний рівень втручання, абсолютно необхідний для 
отримання даних. 

Мінливість джерела сигналу. Біомедичні сигнали показують 
динамічну активність фізіологічних систем і несуть інформацію 
про їх параметрах. Динамічна природа біологічних систем 
призводить до того, що більшість біомедичних сигналів є за своїм 
характером випадковими і нестаціонарними. Це означає, що такі 
характеристики сигналів, як середнє значення, дисперсія і 
спектральна щільність потужності, змінюються в часі. З цієї 
причини сигнали динамічних систем слід аналізувати протягом 
великих періодів часу, що включають різні можливі стани 
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системи, а результати повинні оцінюватися в контексті 
відповідних станів. 

Зв'язок і взаємодія між фізіологічними системами. Різні 
системи людського тіла взаємопов'язані і взаємодіють між собою. 
Ігнорування цих взаємодій може привести до неправильної 
інтерпретації сигналу. 

Вплив обладнання та процедури на об'єкт дослідження. 
Накладення перетворювача сигналу або підключення системи, 
що вивчається до обладнання може впливати на результат, 
змінювати поведінку системи і викликати помилкові зміни 
досліджуваних параметрів. 

Фізіологічні артефакти і перешкоди. Біомедичні сигнали 
забруднені шумами і перешкодами різної природи, наприклад, 
при проведенні дослідження, випадкове рух кінцівок або кашель 
може викликати відповідні сигнали, які відіграють роль 
небажаних артефактів. 

Обмеження енергії. Більшість біомедичних сигналів 
генерується на рівні мілівольт або мікровольт. Запис таких 
сигналів вимагає високої чутливості перетворювачів, а також 
використання обладнання з низьким рівнем шумів. У випадках, 
коли для отримання певної реакції системи необхідний зовнішній 
стимул, рівень стимуляції обмежується міркуваннями безпеки і 
фізіологічними межами. 

Безпека пацієнта. У разі, коли можливий вибір між різними 
процедурами, необхідно визначити, якою рівні пов'язаних з ними 
ризиків і зіставити з досягати результату Захист пацієнта від 
небезпеки ураження електричним струмом або радіації - це 
безумовна вимога першорядної важливості. 

Приклади біомедичних сигналів 
потенціал дії 
Потенціал дії (ПД) - це електричний сигнал, який 

супроводжує механічне скорочення одиничної клітини, що 
стимулюється електричним струмом (нейронного походження 
або зовнішнім). ПД викликається потоком іонів натрію (Na +), 
іонів калію (К +), іонів хлору (Сl-) і інших іонів через мембрану 
клітини. Потенціал дії є базовою компонентою всіх 
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біоелектричних сигналів. Він дає інформацію про природу 
фізіологічної активності на рівні одиничної клітини. Запис 
потенціалу дії вимагає ізоляції одиничної клітини і використання 
мікроелектродів товщиною порядку декількох мікрон для 
стимуляції клітини і записи відгуку. 

Потенціал спокою. Нервові і м'язові клітини укладені в 
напівпроникну мембрану, яка дозволяє деяким певним 
речовинам проходити наскрізь, в той час як інші речовини 
затримуються. Фізіологічні рідини, що оточують клітини, є 
провідними розчинами, що містять заряджені атоми, відомі як 
іони. Нездатність іонів Na + проникати через клітинну мембрану 
створює такі умови: 

 концентрація Na + всередині клітини набагато нижче, 
ніж зовні; 

 зовнішня середу клітини є набагато більш позитивною, 
ніж внутрішня; 

 для того щоб врівноважити заряд, в клітку проникають 
додаткові іони К +, викликаючи всередині клітини більш високу 
концентрацію іонів К +, ніж зовні; 

 баланс заряду не може бути досягнутий через різницю в 
проникності мембрани для різних іонів; 

 стан рівноваги встановлюється при наявності різниці 
потенціалів, при цьому внутрішня сторона клітини заряджена 
негативно по відношенню до зовнішньої. 

Клітка в стані спокою називається поляризованою. До тих пір 
поки деякий зовнішній вплив або стимул не порушать рівноваги, 
більшість клітин підтримують потенціал спокою, який становить 
від -60 до -100 мВ. 

Коли клітина збуджується іонним струмом або зовнішнім 
стимулом, мембрана змінює свої характеристики і починає 
дозволяти іонів Na + проникати всередину клітини. Це рух іонів 
Na + створює іонний струм, який далі знижує мембранний бар'єр 
для іонів Na +, що веде до лавиноподібного ефекту: іони Na + 
вриваються всередину клітини. Іони К + намагаються покинути 
клітку, оскільки їх концентрація всередині клітини в 
попередньому стані спокою була вище, але вони не можуть 
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рухатися так само швидко, як іони Na +. Сумарним результатом 
цих процесів є встановлення позитивного заряду всередині 
клітини по відношенню до зовнішнього середовища через 
порушення балансу іонів К +. Стан рівноваги знову досягається 
після завершення прориву іонів Na +. Ця зміна є початком 
потенціалу дії з піковою величиною, рівною для більшості клітин 
приблизно +20 мВ. 

Після деякого періоду перебування в стані деполяризації 
клітина знову поляризується і повертається до потенціалу спокою 
за допомогою процесу, відомого як реполяризация. Реполяризації 
відбувається приблизно аналогічно процесу деполяризації, за 
винятком того, що замість іонів Na + основними залученими в 
реполяризацию іонами є іони К +. Під час реполяризації домінує 
мембранна проникність для іонів К +. Оскільки концентрація 
іонів К + всередині клітини набагато вище, ніж зовні, виникає 
результуючий потік іонів К + з клітини, який робить внутрішнє 
середовище клітини більш негативною, викликаючи таким чином 
реполяризацию до рівня потенціалу спокою. 

Слід зазначити, що залежне від напруги зміна проникності 
для іонів К + пов'язано з абсолютно іншим класом іонних каналів, 
ніж ті, які відповідальні за встановлення потенціалу спокою. 
Механізм, відомий як Na + / K + -насос, виштовхує іони Na + в 
обмін на переміщення іонів К + назад всередину клітини. Однак 
цей механізм переміщення створює дуже маленький струм в 
порівнянні з іонними каналами, і, отже, вносить незначний 
внесок в процес реполяризації. Na + / K + -насос важливий для 
відновлення балансу Na + / K + в клітці, але цей процес протікає 
набагато довше, ніж існує потенціал дії. 

Нервові і м'язові клітини реполяризуется швидко з 
тривалістю існування потенціалу дії приблизно 1 мс. Клітини 
серцевого м'яза реполяризуется повільно з тривалістю існування 
потенціалу дії приблизно 150 - 300 мс. 

Потенціал дії (рис. 3.1 і рис. 3.2) завжди постійний для даної 
клітини, незалежно від методу збудження і інтенсивності 
стимулу, що перевищує поріг: це явище відоме як феномен все 
або нічого (all-or-none). 
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Рис. 3.1. Схематичне зображення ідеалізованого потенціалу 

дії 
 

 
 
Рис. 3.2. Реальний потенціал дії пірамідного нейрона 

гіпокампа щура 
 
Слідом за існуванням потенціалу дії є період, протягом якого 

клітина не здатна відповідати на новий стимул. Він відомий як 
абсолютний рефрактерний період (близько 1 мс для нервових 
клітин). За ним слідує відносний рефрактерний період (кілька мс 
для нервових клітин), коли новий потенціал дії може бути 
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викликаний набагато сильнішим стимулом, ніж у звичайній 
ситуації. 

За неміелінізірованнимі волокну ПД поширюється 
безперервно. Проведення нервового імпульсу починається з 
поширенням електричного поля. Виниклий ПД за рахунок 
електричного поля здатний деполярізовать мембрану сусідньої 
ділянки до критичного рівня, в результаті чого на сусідній ділянці 
генеруються нові ПД. Головну роль у виникненні нового ПД 
відіграє попередній. 

Якщо внутрішньоклітинним електродом дратувати аксон 
посередині, то ПД буде поширюватися в обох напрямках. 
Зазвичай же ПД поширюється по аксону в одному напрямку (від 
тіла нейрона до нервових закінчень), хоча деполяризація 
мембрани відбувається по обидва боки від ділянки, де в даний 
момент виник ПД. Одностороннє проведення ПД забезпечується 
властивостями натрієвих каналів - після відкривання вони на 
деякий час инактивируются і не можуть відкритися ні при яких 
значеннях мембранного потенціалу (властивість 
рефрактерности). Тому на найближчому до тіла клітини ділянці, 
де до цього вже «пройшов» ПД, він не виникає. 

За міелінізірованних волокну ПД поширюється 
стрибкоподібно (сальтаторного проведення). Для 
міелінізірованних волокон характерна концентрація 
потенціалзавісімих іонних каналів тільки в областях перехоплень 
Ранвье; тут їх щільність в 100 разів більше, ніж в мембранах 
безміелінових волокон. ПД, що виник в одному перехопленні 
Ранвье, за рахунок електричного поля деполяризує мембрану 
сусідніх перехоплень до критичного рівня, що призводить до 
виникнення в них нових ПД, тобто збудження переходить 
стрибкоподібно, від одного перехоплення до іншого. У разі 
пошкодження одного перехоплення Ранвье ПД збуджує другий, 
третій, четвертий і навіть п'ятий. Це збільшує швидкість 
поширення ПД по міелінізірованним волокнам в порівнянні з 
неміелінізірованнимі. Крім того, міелінізірованние волокна товщі, 
а електричний опір більш товстих волокон менше, що теж 
збільшує швидкість проведення імпульсу по міелінізірованним 
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волокнам. Іншою перевагою сальтаторного проведення є його 
економічність в енергетичному плані, так як порушуються тільки 
перехоплення Ранвье, площа яких менше 1% мембрани, і, отже, 
необхідно значно менше енергії для відновлення 
трансмембранних градієнтів Na + і K +, расходующихся в 
результаті виникнення ПД, що може мати значення при високій 
частоті розрядів, що йдуть по нервовому волокну. 

Електронейрограмма (Енг) 
Енг є електричний сигнал, який спостерігається в той момент, 

коли стимул і пов'язаний з ним потенціал дії нерва поширюються 
уздовж нерва. Енг може бути використана для вимірювання 
швидкості поширення (або швидкості проведення) стимулу або 
потенціалу дії в нерві. Для запису ЕНГ можуть застосовуватися 
концентричні голчасті електроди або хлоросрібні електроди (Ag- 
AgCl), що розташовуються на поверхні тіла. 

Швидкість проведення в периферичному нерві може бути 
виміряна шляхом стимулювання рухового нерва і вимірювання 
викликаної стимулом активності в двох точках, розташованих на 
певній відстані уздовж шляху поширення імпульсу. Для того щоб 
зменшити м'язове скорочення і інші небажані ефекти, кінцівка 
повинна перебувати в розслабленому стані. Стимул подається у 
вигляді сильного, але короткого імпульсу з амплітудою 
приблизно 100 В і тривалістю в діапазоні 100-300 мкс. Різниця в 
затримках сигналів ЕНГ, записаних з різних залучених в процес 
м'язів, дає час проведення. Знаючи відстань, що розділяє точки 
подачі імпульсу і реєстрації ЕНГ, можна визначити швидкість 
проведення в нерві. Енг має амплітуду близько 10 мкВ і тому 
сильно піддається впливу мережного наведення і шумів 
апаратури. 

Електроміограма (ЕМГ) 
Вважається, що скелетні м'язи складаються з скорочуються 

волокон, які дають характерний відгук на одиночний стимул у 
формі механічного скорочення і генерують поширюється 
потенціал дії. Скелетні м'язи являють собою сукупність рухових 
одиниць (ДЕ), кожна з яких складається з передньої роговий 
клітини (рухового нейрона або мотонейрона), її аксона і всіх 
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м'язових волокон, що іннервуються цим аксонів. Рухова одиниця 
є найменшим м'язовим елементом, який може бути активізований 
зусиллям волі. Волокна, що становлять рухову одиницю, 
активізуються синхронно. Ці волокна витягнуті вільними 
пучками уздовж м'язи. 

Великі м'язи, службовці для виконання великих рухів, 
налічують сотні волокон в кожній ДЕ; м'язи для точних рухів 
мають меншу кількість волокон в кожній одиниці. Кількість 
м'язових волокон, що припадають на одне рухове нервове 
волокно, відоме як коефіцієнт іннервації (innervation ratio). 
Механічний відгук (скорочення) м'язи є сумарним результатом 
стимуляції і скорочення кількох її рухових одиниць. 

При стимуляції нейронних сигналом кожна рухова одиниця 
скорочується і викликає електричний сигнал, який представляє 
собою суму потенціалів дії всіх залучених до процесу клітин. Цей 
потенціал відомий як потенціал дії окремої рухової одиниці 
(ПДОДЕ, single-motor-unit action potential, SMUAP або MUAP). 
Він може бути записаний з використанням голчастих електродів, 
введених в досліджувану ділянку м'язи. У нормі ПДОДЕ зазвичай 
бувають двофазними або трифазними, мають тривалість 3 - 15 мс, 
амплітуду 100 

300 мкв і з'являються з частотою в межах від 6 до 30 разів на 
секунду. Форма реєстрованих ПДОДЕ залежить від типу 
використовуваного голчастого електрода, його положення по 
відношенню до активної рухової одиниці і від проекції 
електричного поля цієї активності на електроди (рис 1.3). 

 
 
Рис. 3.3. Електроміограми при різних способах відведення 

потенціалів: 
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а - голчастий електрод; потенціали рухової одиниці при 
слабкому скорочення м'язи; б - нашкірні електроди; 
интерференционная електроміограма при помірному скороченні 
м'яза 

Деякі захворювання впливають на форму ПДОДЕ. 
Нейропатія, на приклад, призводить до повільного проведення та 
/ або десинхронизированное активності волокон, що 
проявляється в поліфазних ПДОДЕ з більшою, ніж в нормі, 
амплітудою. При цьому можна спостерігати, що одна і та ж 
рухова одиниця збуджується з більшою частотою, ніж повинно 
бути в нормі, і до того, як будуть залучені інші рухові одиниці. 
Під міопатією розуміють вихід з ладу м'язових волокон в рухових 
одиницях. При цьому передбачається, що нейрони залишаються 
неушкодженими. Розщеплення ПДОДЕ виникає через 
асинхронности активації в результаті часткового руйнування 
волокон (наприклад, при м'язової дистрофії), що проявляється у 
вигляді поліфазних ПДОДЕ з більшою, ніж в нормі, амплітудою. 
При цьому можна спостерігати, 

Градація рівнів м'язових скорочень. Рівні м'язових скорочень 
управляються двома способами: 

просторовим охопленням шляхом активізації нових рухових 
одиниць в міру зростання зусилля; 

тимчасовим охопленням шляхом збільшення частоти 
розряду (частоти збудження) кожної рухової одиниці в міру 
зростання зусилля. 

Рухові одиниці активізуються в різні моменти часу і з 
різними частотами, викликаючи асинхронне скорочення. 
Скоротливі руху окремих рухових одиниць підсумовуються і 
зливаються, формуючи тетаническое (tetanic) скорочення зі 
зростаючою силою. Слабкі вольові зусилля змушують рухові 
одиниці збуджуватися приблизно 5 - 15 разів в секунду. При 
зростанні напруги формується інтерференційний тип ЕМГ, при 
якому складові активні рухові одиниці порушуються з частотою 
25 - 50 разів на секунду. У міру стомлення м'язи спостерігається 
групування MUAP, що веде до зниження частки високочастотних 
складових і підвищеної амплітудою ЕМГ. 
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Просторово-тимчасове підсумовування ПДДЕ всіх активних 
рухових одиниць призводить до зростання ЕМГ м'язи. Сигнал 
ЕМГ, записаний з використанням поверхневих електродів, являє 
собою складний сигнал, що включає интерферирующие складові, 
викликані декількома серіями ПДДЕ, і дуже важкий для аналізу. 

Електрокардіограма (ЕКГ) 
ЕКГ є електричним проявом скорочувальної активності 

серця і може бути досить легко записана за допомогою 
поверхневих електродів, поміщених на кінцівки або на груди. 
ЕКГ, можливо, є найбільш широко відомим, визнаним і 
використовуваних біомедичних сигналом. Частота серцевого 
ритму, яка вимірюється в ударах в хвилину (уд. / Хв), може бути 
легко оцінена підрахунком добре помітних хвиль. Більш 
важливим є той факт, що форма хвиль ЕКГ змінюється під дією 
серцево-судинних захворювань і патологій, та- ких як ішемія 
міокарда та інфаркт, гіпертрофія шлуночків, а також порушення 
провідності. 

Серце являє собою чотирикамерний насос з двома 
передсердями для збору крові і двома шлуночками для 
виштовхування крові. Фаза відпочинку або наповнення серцевої 
камери називається диастолой, фаза скорочення називається 
систолой. 

Праве передсердя (ПП або atrium) збирає забруднену кров з 
головною і порожнистої вени (vena cavae). За час скорочення 
передсердя кров проходить через праве передсердя до правого 
шлуночка (ventrium) через тристулковий клапани. У період 
шлуночкової систоли забруднена кров виштовхується з правого 
шлуночка (ПШ) через легеневий клапан до легких для очищення 
(оксигенації). 

Ліве передсердя (ЛП) приймає очищену кров з легких, що 
проходить при скороченні передсердь до лівого шлуночка (ЛШ) 
через мітральний клапан. Лівий шлуночок є найбільшою і 
найбільш важливою камерою серця. Скорочення лівого 
шлуночка є найбільш сильним у порівнянні з усіма іншими 
камерами серця, так як він повинен прокачувати насичену киснем 
кров через клапан аорти в аорту, долаючи тиск всієї іншої 
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судинної системи тіла. В силу того, що рівень важливості 
скорочень шлуночків найвищий, терміни систола і діастола за 
замовчуванням використовуються по відношенню до шлуночків. 

Серцевий ритм або частота серцевих скорочень (ЧСС) 
управляється спеціальними клітинами водія ритму, які 
утворюють синоатріальний (СА) вузол, розташований в місці 
з'єднання головної вени і правого передсердя [23]. Частота 
спрацьовування СА-вузла управляється імпульсами від 
вегетативної і центральної нервової системи, приводячи до 
вироблення нейротрансмиттерами ацетилхоліну (для вагусной 
стимуляції, що викликає зниження серцевого ритму) або 
адреналіну (для симпатичної стимуляції, що викликає 
підвищення серцевого ритму). Нормальна ЧСС в спокої 
становить близько 70 уд. / Хв. Серцевий ритм знижується під час 
сну, але занадто низька ЧСС, менше 60 уд. / Хв в період 
активності, може означати порушення, зване брадикардією. В 
ході інтенсивних вправ або занять спортом миттєве значення 
ЧСС може досягати 200 уд. / Хв; 

Координовані електричні процеси і спеціалізована провідна 
система, властива тільки серцю, грають головну роль в ритмічної 
скорочувальної активності серця. СА-вузол є основним 
природним водієм ритму, який виробляє власну послідовність 
потенціалів дії. Потенціал дії СА-вузла поширюється по всьому 
об'єму серця, викликаючи особливий вид збудження і скорочення. 

У серцевому циклі в нормі спостерігається наступна 
послідовність подій і хвиль (рис. 1.4). 
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Рис. 3.4. серцевий цикл 
Порушення СА-вузла. 
Електрична активність поширюється по м'язах передсердя з 

порівняно невеликою швидкістю, викликаючи повільно 
просувається деполяризацию (скорочення передсердя). Це 
призводить до появи Р-зубця в кардіограмі. З огляду на 
повільного скорочення передсердь і їх невеликого розміру, Р-
зубець являє собою повільну низькоамплітудні хвилю з 
амплітудою близько 0,1 - 0,2 мВ і тривалістю приблизно 60-80 мс. 

Хвиля збудження наштовхується на затримку поширення в 
артріовентікулярном (АВ) вузлі, що, як правило, проявляється в 
ЕКГ у вигляді ізоелектричного сегмента тривалістю 60-80 мс, 
наступного після Р-зубця і відомого як PQ-сегмент. Ця пауза 
допомагає завершення переміщення крові від передсердь до 
шлуночків і закінчуватися порушенням АВ-вузла. 

Пучок Гіса, ніжки пучка Гіса і система спеціалізованих 
провідних волокон Пуркіньє з великою швидкістю поширюють 
стимул по шлуночках. 

Стимулююча хвиля з великою швидкістю поширюється від 
верхівки серця наверх, викликаючи швидку деполяризацію 
(скорочення шлуночків). На ЕКГ це проявляється у вигляді QRS-
комплексу - гострої двухфазной або трифазної хвилі з 
амплітудою близько 1 мВ і тривалістю 80 мс. 

Для м'язових клітин шлуночків характерна відносно велика 
тривалість потенціалу дії 300-350 мс. Плато на потенціалі дії 
викликає зазвичай ізоелектричної сегмент тривалістю 100- 120 мс, 
наступний після QRS-комплексу і відомий як ST-сегмент. 

Реполяризації (розслаблення) шлуночків проявляється у 
вигляді повільного Т-зубця з амплітудою 0,1 - 0,3 мВ і тривалістю 
120-160 мс. 

Будь-які порушення в регулярній ритмічної активності серця 
називаються аритміями. Серцева аритмія може бути викликана 
нерегулярним спрацьовуванням СА-вузла або анормальной і 
додаткової стимулюючими активностями інших відділів серця. 

Для вимірювання різниці потенціалів на різні ділянки тіла 
накладаються електроди. Так як поганий електричний контакт 
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між шкірою і електродами створює перешкоди, то для 
забезпечення провідності на ділянки шкіри в місцях контакту 
наносять струмопровідний гель. Раніше використовувалися 
марлеві серветки, змочені сольовим розчином. 

Стандартна клінічна ЕКГ (рис. 3.5) має наступні найбільш 
важливі характеристики: 

Стандартний прямокутний калібрувальний імпульс 1 мВ по 
амплітуді і 200 мс по тривалості повинен відповідати на графіку 
1 см по висоті. 

Використовувана швидкість руху паперу дорівнює 25 мм / с, 
що дає шкалу на графіку 0,04 с / мм або 40 мс / мм. У цьому 
випадку ширина каліброваного імпульсу буде відповідати 5 мм. 

Розмах сигналу ЕКГ в нормі дорівнює приблизно 1 мВ. 
Використовуваний коефіцієнт посилення підсилювача 

дорівнює 1000. 
Клінічна ЕКГ зазвичай фільтрується в смузі частот 0,05 - 100 

Гц з рекомендованою для діагностичної ЕКГ частотою 
дискретизації 500 Гц. 

Спотворення в формі каліброваного імпульсу можуть 
свідчити про неправильному налаштуванні фільтру або про 
низьку якість системи знімання сигналу. 

Для моніторингу серцевого ритму може використовуватися 
більш вузька смуга частот 0,5 - 50 Гц. 

Для ЕКГ високою роздільною здатністю вимагає більш 
широка смуга частот, 0,05 - 500 Гц. 
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Рис. 3.5. Електрокардіограма в 12 стандартних відведеннях 

у чоловіка 26 років, без патології 
 
Електроенцефалограма (ЕЕГ) 
ЕЕГ (яку часто називають хвилями мозку) являє собою запис 

електричної активності мозку. Організація мозку має кілька 
наступних важливих аспектів. Головними частинами мозку є: 
кора головного мозку, мозочок, стовбур мозку (що включає 
середній мозок, довгастий мозок і ретикулярное освіту) і таламус 
(між середнім мозком і напівсферами). 

Реєстрація ЕЕГ проводиться приладом електроенцефалограф 
через спеціальні електроди (найбільш поширені мостіковие, 
чашечково і голчасті). В даний час найчастіше використовується 
розташування електродів по міжнародним системам «10 - 20%» 
або «10 - 10%». Кожен електрод підключений до підсилювача. 
Запис потенціалів з кожного електрода здійснюється щодо 
нульового потенціалу референта, за який, як правило, 
приймається мочка вуха або соскоподібного відросток скроневої 
кістки (mastoid), розташований позаду вуха і зі тримає заповнені 
повітрям кісткові порожнини. Найменування «10 - 20» 
відображає ту обставину, що електроди розташовуються уздовж 
центральної лінії зі значеннями кроку рівними 10, 20, 20, 20, 20 і 
10% від загального відстані між носом і потилицею; інші 
ланцюжки електродів також розташовуються в позиціях, 
відповідних аналогічним часткам відстані. Міжелектродні 
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відстані рівні між собою як уздовж передньо-задній лінії, так і 
вздовж поперечної лінії. Крім того, позиції електродів 
симетричні. Сигнал ЕЕГ може бути використаний для вивчення 
нервової системи, мониторного спостереження стадій сну, 
біологічного зворотного зв'язку та управління, а також для 
діагностики таких захворювань, як епілепсія. 

Типова комплектація обладнання для ЕЕГ включає 
низькочастотний фільтр з частотою зрізу 75 Гц і пристрій для 
реєстрації сигналу на папері з масштабами по амплітуді і по часу 
100 мкВ / см і 30 мм / с відповідно. Тривалість записів зазвичай 
становить 10 - 20 хвилин одночасно по 8 - 16 каналам. 
Спостереження стадій сну і виявлення минущих подій, 
пов'язаних з епілептичними припадками, може зажадати 
багатоканального запису ЕЕГ протягом декількох годин. 
Спеціалізовані методики знімання ЕЕГ припускають 
використання голчастих електродів, носоглоткових електродів, 
записи електрокортикограми (ЕКоГ) від розкритої частини кори 
мозку і використання інтрацеребральних електродів. Методика 
реєстрації відгуку на викликані події включає первинну запис в 
спокої (очі відкриті, очі закриті), 

У сигналах ЕЕГ можуть спостерігатися кілька типів 
ритмічної або періодичної активності. Для ЕЕГ зазвичай 
використовуються такі назви діапазонів частоти (рис. 1.6): 

дельта (δ): 0,5 <f <4 Гц, складається з високоамплітудних 
(сотні мікровольт) хвиль частотою 1 - 4 Гц. Виникає як при 
глибокому природному сні, так і при наркотичному, а також при 
комі. Дельта-ритм також спостерігається при реєстрації ЕЕГ від 
ділянок кори, що межують з областю травматичного вогнища або 
пухлини; 

тета (θ): 4 <f <8 Гц, високий електричний потенціал 100 - 150 
мікровольт, висока амплітуда хвиль. Найбільш яскраво тета-ритм 
виражений у дітей (від 2 до 8 років); 

альфа (α): 8 <f <13 Гц, середня амплітуда 30-70 мкв, можуть 
проте спостерігатися високо- і низькоамплітудні α-хвилі. 
Реєструється у 85 - 95% здорових дорослих. Найкраще він 
виражений в потиличних відділах; 
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бета (β): f> 13 Гц, ритм ЕЕГ в діапазоні від 14 до 30 Гц з 
напругою 5 - 30 мкв, властивий станом активного неспання. 
Найбільш сильно цей ритм виражений в лобових областях, але 
при різних видах інтенсивної діяльності різко посилюється і 
поширюється на інші ділянки мозку. Так, вираженість β-ритму 
зростає при пред'явленні нового несподіваного стимулу, в 
ситуації уваги, при розумовій напрузі, емоційному збудженні. 
Бета-хвилі за формою близькі до трикутним внаслідок 
загостреності вершин; 

гамма (γ): 30 Гц <f <120 - 170 Гц, а за даними деяких авторів 
до 500 Гц. Амплітуда дуже низька - нижче 10 мкв і обернено 

пропорційна частоті. У разі якщо амплітуда гамма-ритму вище 15 
мкВ, то ЕЕГ розглядається як патологічна. Гамма-ритм 
спостерігається при вирішенні завдань, що вимагають 
максимального зосередженої уваги. Існують теорії, що зв'язують 
цей ритм з роботою свідомості. 

 

 
Рис. 3.6. Різні фізіологічні ритми електроенцефалограм: 1 - 

дельта (δ) -ритм; 2 - тета (θ) -ритм; 3 - альфа (α) -ритм; 
4 - бета (β) -ритм; 5 - гамма (γ) -ритм 
 
Потенціали, пов'язані з подіями (ПСС). Термін потенціали, 

пов'язані з подіями (ПСС), є більш загальним і більш предпочті- 
тельним по відношенню до терміну викликані потенціали і 
означає ЕНГ або ЕЕГ, що виникають у відповідь на світлові, 
звукові, електричні або будь-які інші зовнішні стимули. Коротко-
латентні ПСС 
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головним чином залежать від фізичних характеристик 
стимулів, в той час як на довго-латентні ПСС, в основному, 
впливають умови пред'явлення стимулу. 

Реєстрація соматосенсорних викликаних потенціалів (ССВП) 
використовується для неінвазивної оцінки нервової системи, 
починаючи від периферичних рецепторів і до кори головного 
мозку. Коротко-латентні ПСС медіанного нерва отримують 
шляхом розміщення стимулюючих електродів на відстані 2 - 3 см 
один від одного поверх медіанного нерва на зап'ясті при 
електричній стимуляції з частотою 5 - 10 імпульсів в секунду; 
тривалість кожного імпульсу менше 0,5 мс і амплітуда - близько 
100 В (це призводить до помітного здригуванню великого 
пальця). ПСС записуються з поверхні скальпа. Вимірюється 
латентність, тривалість і амплітуда відгуку. 

ПСС і ССВП є дуже слабкими сигналами, зазвичай 
прихованими серед супутньої активності інших систем. 

Електрогастрограмма (Егг) 
Електрична активність шлунка складається з ритмічних 

хвиль деполяризації і реполяризації гладких м'язових клітин, 
складових шлунок. У людини активність виникає в середній 
частині шлунка з інтервалом приблизно 20 с. Хвилі цієї 
активності завжди присутні і не пов'язані безпосередньо зі 
скороченнями; вони пов'язані з просторовою і часовою 
організацією скорочень. 

З використанням зовнішніх (шкірних) електродів можна 
записати сигнал, відомий як електрогастрограмма (Егг). Пацієнт 
нерухомо знаходиться в лежачому положенні на спині. Для 
локалізації шлунка використовується ультразвуковий сигнал з 
частотою 5 МГц, при цьому орієнтація дистальної частини 
шлунка позначається на поверхні живота. На животі вздовж 
антральной осі шлунка розміщуються три активних електрода з 
відстанню між сусідніми електродами 3,5 см. Загальний опорний 
електрод розташовується на відстані 6 см у верхньому правому 
квадранті. Знімаються три біполярних сигналу від трьох 
активних електродів по відношенню до загального опорного 
електрода. Сигнали посилюються і фільтруються в смузі частот 
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від 0,02 до 0,3 Гц з крутизною спаду частотної характеристики 6 
дБа октаву в перехідній смузі і діскретізуются з частотою 2 Гц. 

Вважається, що поверхнева Егг відображає загальну 
електричну активність шлунка, в тому числі керуючу електричну 
активність і електричний відгук на неї. Chen та ін. Показали, що 
аналіз Егг дозволяє виявити аритмію шлунка. Інші дослідники 
припускають, що діагностичний потенціал цього сигналу поки 
недостатньо обґрунтований. Точне і надійне вимірювання 
електричної активності вимагає імплантації електродів 
всередину шлунка, що обмежує практичне застосування цього 
методу. 

Фонокардиограмма (ФКГ) 
Шуми серця є, можливо, найбільш традиційним біомедичних 

сигналом, що підтверджується тим фактом, що стетоскоп є 
найважливішим інструментом, постійно носиться і 
використовуваним лікарями. Фонокардиограмма є вібрації або 
звукові сигнали, пов'язані з скорочувальної активністю серця і 
системи кровоносних судин (як серця, так і крові) і є записом 
сигналу звуків серця. Запис сигналу ФКГ вимагає наявності 
датчика для перетворення вібрації або звукового сигналу в 
електричні сигнали: для цього на поверхню грудної клітки 
можуть бути накладені мікрофони, датчики тиску або 
акселерометри. Звуки серця в нормі дозволяють оцінювати 
загальний стан серця по його ритму і скоротливості. Серцево-
судинні захворювання і дефекти викликають зміни або додаткові 
звуки і шуми, які допомагають в їх діагностиці. 

В даний час вважається загальноприйнятим, що записані з 
поверхні тіла звуки серця викликаються не самими по собі 
рухами пелюсток клапанів, як вважалося раніше, а вібраціями 
всієї серцево-судинної системи, що викликаються градієнтами 
тиску. Серцево-судинну систему можна порівняти з посудиною, 
наповненим рідиною, який, будучи стимульований в якій-небудь 
крапці, вібрує цілком. Однак зовні компоненти серцевого звуку 
найкраще прослуховуються в певних окремих позиціях на грудях, 
і ця локалізація привела до концепції вторинних джерел на грудях, 
пов'язаних з добре відомими зонами аускультації: мембранна, 
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аортальна, легенева і в області нижньої частини грудини. 
Мітральна зона знаходиться біля верхівки серця, аортальна зона 
розташована паралельно грудині в другому міжреберному 
проміжку. Зона нижньої частини грудини розташована в 
четвертому міжреберному проміжку біля правої межі грудини. 
Легенева зона лежить на лівій парастернальних лінії в другому 
або третьому міжреберному проміжку. 

Нормальний серцевий цикл містить два основних звуку (тону) 
- перший тон серця (S1) і другий тон серця (S2). На малюнку 3.7 
показаний сигнал ФКГ в нормі одночасно з кривими ЕКГ і 
каротидного пульсу. Тон S1 виникає на початку скорочення 
шлуночків і за часом відповідає QRS-комплексу в сигналі ЕКГ. 

Початкові вібрації S1 виникають, коли перші скорочення 
міокарда шлуночків переміщують кров у напрямку до передсердь, 
перекриваючи атріовентікулярние (АВ - мітральний і 
тристулковий) 

клапани. Другий компонент S1 починається в момент різкого 
напруги закритих АВ-клапанів, що уповільнюють кров. 

 
Рис. 3.7. Фонокардиограмма в нормі 

 
Далі відкриваються півмісяцеві (аортальний і легеневий) 

клапани і кров виштовхується з шлуночків. Третя компонента S1 
може бути викликана коливанням крові між підставою аорти і 
стінками шлуночків. 

Другий тон S2, наступний за систолічною паузою в 
нормальному серцевому циклі ФКГ, викликається закриттям 
півмісяцевих клапанів. У той час як первинні вібрації виникають 
в артеріях через уповільнення крові, шлуночки і передсердя 
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також вібрують через передачу вібрації через кров, клапани та 
кільця клапанів. S2 має дві компоненти: перша пов'язана із 
закриттям аортального клапана А2), а друга - з закриттям 
легеневого клапана (Р2). Аортальний клапан зазвичай 
закривається раніше легеневого клапана, отже, А2 випереджає Р2 
на кілька мілісекунд. Патологічні стани можуть приводити до 
розширення цього проміжку, або до зміни порядку появи А2 і Р2. 
Проміжок А2-Р2 розширюється також в нормі під час вдиху. 

У деяких випадках може бути чути третій тон серця S3, 
відповідний раптового завершення фази швидкого наповнення 
шлуночків. 

У зв'язку з тим, що в цій частині діастоли шлуночки 
наповнені кров'ю і їх стінки розслаблені, вібрація S3 має дуже 
низьку частоту. Іноді в пізньої діастолі може прослуховуватися 
четвертий тон серця (S4), викликаний скороченнями передсердь, 
які переміщують кров в розширені шлуночки. Часто на додачу до 
цих звуків чути клацання і стуки клапанів. 

Шуми серця. Інтервали між S1 і S2, а також S2 і S1 
наступного циклу (що відносяться до систоле і діастолі 
шлуночків відповідно) зазвичай не містять звуків. На цих 
інтервалах можуть виникати шуми, які викликаються різними 
дефектами і хворобами серцево-судинної системи. Шуми є 
високочастотні звуки, що нагадують перешкоди і виникають 
через те, що швидкість крові зростає при протіканні через 
нерегулярності (звуження або перешкоди). У серцево-судинної 
системи типовими станами, що викликають турбулентність 
потоку крові, є стеноз і неефективність клапанів. При стенозі 
клапанів через нестачу кальцію або інших причин пелюстки 
клапанів втрачають гнучкість і не відкриваються повністю і, 
таким чином, створюють перешкоду на шляху виштовхується 
крові. 

Систолічний шуми (СШ) викликаються такими станами, як 
дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП, VSD, ventricular 
septal defect - отвір в стінці між лівим і правим шлуночками), 
стеноз аортального клапана (AS, aortic stenosis), стеноз клапана 
легеневої артерії (PS, pulmonary stenosis), недостатність 
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мітрального клапана (MI, mitral insufficiency) і недостатність 
тристулкового клапана (TI, tricuspid insufficiency). Стеноз 
напівмісячних клапанів (стеноз аорти та легеневий стеноз) 
створюють перешкоду на шляху крові, виштовхується під час 
систоли. Недостатність АВ-клапанів (недостатність мітрального 
клапана, недостатність тристулкового клапана) викликає 
зворотний потік крові до передсердя під час скорочення 
шлуночків. 

Шум діастоли (ДШ) може бути викликана наступними 
станами: недостатність аортального або легеневого клапанів (AI, 
aortic insufficiency і PI, pulmonary insufficiency) і стеноз 
мітрального або тристулкового клапанів (MS, mitral stenosis і TS, 
tricuspid stenosis). Інші стани, що викликають шуми, це дефект 
міжпередсердної перегородки (ДМПП, ASD, atrial septal defect), 
відкрита артеріальна протока (PDA, patent ductus arteriosus), а 
також певні фізіологічні і функціональні стани, що призводять до 
підвищеного серцевого викиду або підвищеній швидкості крові. 

На параметри звуків і шумів серця (такі як інтенсивність, 
частотне зміст і тимчасові інтервали) впливають багато фізичних 
і фізіологічні чинники: позиції записи на грудях, втручання 
структур грудної клітини, скоротність лівого шлуночка, 
положення клапанів серця на початку систоли, ступінь наявних 
дефектів, частота серцевих скорочень і швидкість крові. 
Наприклад, тон S1 є гучним і затриманим при стенозі мітрального 
клапана; блокада правої ніжки пучка Гіса викликає широке 
розщеплення S2, блокада лівої ніжки пучка Гіса викликає 
реверсне розщеплення S2; гострий інфаркт міокарда викликає 
патологічний тон S3, а серйозна форма недостатності 
мітрального клапана (мітральної регургітації, MR, mitral 
regurgitation) веде до збільшення S4. 

Картоідний пульс (КП) 
Каротидний пульс - це сигнал тиску, записаний над сонною 

артерією в тому місці на шиї, де вона проходить поблизу поверхні 
шкіри. В результаті отримують пульсової сигнал, який показує 
зміни артеріального кров'яного тиску і об'єму крові з кожним 
ударом серця. Завдяки близькості точки записи до серця сигнал 
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каротидного пульсу по своїй морфології дуже нагадує сигнал 
тиску в підставі аорти, однак його не можна використовувати для 
вимірювання абсолютної величини тиску. Каротидний пульс є 
корисним доповненням до ФКГ і може надавати допомогу в 
ідентифікації тони S2 і його компонент. 

Каротидний пульс різко зростає в момент виштовхування 
крові з лівого шлуночка в аорту, досягаючи піку, званого хвилею 
перкусії. Після цього слід плато або вторинна хвиля, відома як 
приливно- відпливна хвиля (Т, tidal wave), викликана відбитим 
імпульсом, який повертається від верхньої частини тіла. Далі 
закриття каротидного клапана призводить до утворення 
невеликої западини на сигналі, відомої як Дикротичний виїмка (D, 
dicrotic notch). За дикротичної виїмкою може слідувати 
Дикротичний хвиля, пов'язана з відбитим від нижньої частини 
тіла імпульсом. На криву каротидного пульсу впливають дефекти 
клапанів, такі як недостатність мітрального клапана і стеноз 
аортального клапана; проте ця обставина не знайшло широкого 
застосування в клінічній діагностиці. 

Сигнали з катетерних датчиків 
Для найбільш детального і точного моніторного контролю 

серцевої функції безпосередньо в камеру серця можуть бути 
введені датчики, поміщені на кінчику катетера. У цьому випадку 
з'являється можливість отримати кілька сигналів: тиск в лівому 
шлуночку, тиск у правому передсерді, тиск в аорті (АТ) і 
внутрішньосерцеві звуки. Хоча такі сигнали дають точну і цінну 
інформацію, подібні процедури є інвазивними і пов'язані з 
певними ризиками. 

Мовний сигнал 
Люди за своєю природою - істоти соціальні і мають вроджену 

потребу в спілкуванні. Сама природа обдарувала нас досконалою 
голосовий системою. Мовний сигнал є дуже важливим сигналом, 
хоча найчастіше розглядається скоріше як сигнал для 
спілкування, ніж біомедичний сигнал. 

Однак у випадках, коли необхідно досліджувати порушення 
звукового і мовного трактів, мовний сигнал може 
використовуватися як діагностичний. 
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Звуки мови утворюються за рахунок проходження повітря, 
що видихається з легких в голосовий тракт (а також для деяких 
звуків - через носовий тракт). Голосовий тракт починається 
голосовими нитками або голосовою щілиною в горлі і 
закінчується губами і ніздрями. Форма голосового тракту 
змінюється, виробляючи різні типи звукових елементів або 
фонем, які, складаючись, формують мова. Фактично голосовий 
тракт діє як фільтр, який модулює спектральні характеристики 
вхідних потоків повітря. Очевидно, що ця система є динамічною 
і що даний фільтр і, отже, вироблений ним сигнал мають 
змінюються в часі характеристики, т. Е. Вони є нестаціонарними. 

Звуки мови в найзагальнішому вигляді можуть бути 
класифіковані як голосні, фрікатівние і вибухові. У формуванні 
голосних звуків бере участь голосова щілина: повітря 
проштовхується через голосові нитки, які підтримуються в стані 
деякого напруження. Результатом є серія квазипериодических 
імпульсів повітря, які проходять через голосовий тракт. Вхідний 
потік голосового тракту може розглядатися як послідовність 
імпульсів, які є майже періодичними. За рахунок згортки з 
імпульсною характеристикою голосового тракту, який постійно 
підтримується в певній конфігурації протягом всієї тривалості 
голосного звуку, формується певний квазипериодический сигнал 
з характерними повторюваними формами хвиль. На малюнку 1.8 
показано запис виголошеній фрази. 

 
Рис. 3.8. Мовний сигнал 
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Квазипериодический природа цього сигналу очевидна. 
Досліджуваними характеристиками гласного сигналу є тон 
(середній інтервал повторення імпульсної характеристики 
звукового тракту або базової хвильової форми) і резонансні або 
формантного частоти системи голосового тракту. 

Сигнали отоакустической емісії 
Сигнал отоакустической емісії (ОАЕ) являє собою акустичну 

енергію, яка випускається барабанною перетинкою або 
спонтанно, або у відповідь на акустичні стимули. Відкриття 
існування цього сигналу показує, що барабанна перетинка не 
тільки приймає звук, але також і виробляє акустичну енергію. 
Сигнал ОАЕ може давати об'єктивну інформацію про 
мікромеханічними активності перед-нейронних (preneural) або 
сенсорних компонент барабанної перетинки, які є 
периферійними по відношенню до закінчень нервових волокон. 
Аналіз сигналу отоакустической емісії може допомогти 
поліпшити методики неінвазивного дослідження системи слуху. 
Цей сигнал також може допомогти в скринінгу слухової функції 
і діагностиці порушень слуху. 
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4 КЛАСИФІКАЦІЯ СИГНАЛІВ 
 

 
4.1 Коротка класифікація сигналів 
 
Сигнали містять кількісну інформацію про вимірювану 

фізичну величину. Вимірювальні сигнали за способом подання на 
тимчасової осі діляться на аналогові, дискретні, квантові і 
цифрові. Аналоговий (безперервний) – може мати в заданому 
інтервалі часу при нескінченно великому числі моментів часу 
нескінченно велике число значень (рис. 4.1). 

 

  
 

Рисунок 4.1 – Аналоговий сигнал 
Будь який безперервний сигнал, обмежений деякими 

значеннями, може бути дискретизованим за часом і квантованим 
за рівнем. 

Дискретизація – фізична операція перетворення 
безперервної за часом величини в дискретну, при якій 
зберігаються її миттєві значення тільки в певні моменти часу 
(моменти дискретизації). 

Крок дискретизації – проміжок часу Δt між двома 
найближчими моментами часу t1 і t2  дискретизації. Крок може 
бути постійним або змінним. При дискретному поданні частина 
інформації втрачається. Дискретний сигнал може мати тільки 
кінцеве число значень (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Дискретний сигнал 
Квантування – фізична операція перетворення безперервної 

величини в квантовану заміною її миттєвих значень 
найближчими дискретизованими значеннями, сукупність яких 
освічена за певним законом. 

Ступінь квантування Δх – різниця між двома сусідніми 
значеннями х1 і х2 (рис. 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Квантований сигнал 
При квантуванні також втрачається частина інформації, але 

одержуване в результаті значення відомо з точністю, яка 
визначається ступенем квантування. 

Використовують при поданні сигналу в цифровій формі за 
допомогою цифрового кодування, так як рівні можна 
пронумерувати числами з кінцевим числом резервів. З цього 
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дискретний за часом і квантований за рівнем сигнал називається 
цифровим (рис. 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Цифровий сигнал 
У ньому квантовані значення сигналу замінюються числами, 

реалізованими в двійковому коді 1 або 0, що відповідає високому 
і низькому рівнях напруги. 

 
4.2 Сигнали і їх уявлення 
 
З інформаційних позицій сигнали класифікують як 

детерміновані і випадкові (недетерміновані). 
Детерміновані. До них відносяться сигнали, миттєві 

значення яких в будь-який момент відомі або можуть бути 
обчислені. Вони можуть бути безперервними за значенням і 
дискретними. Детерміновані сигнали, що змінюються в часі 
безперервно, можуть бути періодичними і неперіодичними. 
Періодичні – діляться на синусоїдальні (гармонійні) і 
несинусоїдальні (полігармонічні). До неперіодичних відносяться 
майже періодичні і перехідні. 

Синусоїдальний сигнал описується функцією часу: 
 

)2sin()( max   ftUtu ,  (4.1) 
 

де u(t) – миттєве значення U; 
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Umax – амплітуда U; 

T
f 1
  - частота; 

Ψ – начальна фаза. 
Синусоїдальний сигнал є часткою випадків 

несинусоїдального сигналу при f = f1. Знаходження сигнала 
представляється рядом Фур'є: 

 

)sin()(
1

max0   


tkUUtu
n

k
, (4.2) 

 
де U0 – среднє значення сигнала за період; 

Umax k – амплітуда сигнала k-гармоніки; 
Імпульсні сигнали – детерміновані сигнали кінцевої енергії, 

відмінні від 0 протягом обмеженого інтервалу часу. Їх поділяють 
відеоімпульси і радіоімпульси. 

Відеоімпульси – однополярні імпульси струму або напруги, 
можуть бути позитивної і негативної полярності щодо певного 
рівня, прийнятого за нульовий. 

Радіоімпульси – серія високочастотних коливань, що 
утворюється при впливі відеоімпульсів на коливання високої 
частоти. 

Випадкові (недетерміновані) сигнали. До них відносяться 
сигнали, миттєві значення яких беруть одне з безлічі можливих 
значень. 

Повний опис випадкових сигналів здійснюється за 
допомогою ряду імовірнісних характеристик, кожна з яких 
визначається або розподілених на сукупності реалізацій xk(t), або 
усередненням однієї реалізації x(t). Результати усреднениня 
можуть залежати або не залежати від часу і номера реалізації. 
Виходячи з ції залежності розрізняють стаціонарні і 
нестаціонарні випадкові сигнали. Стаціонарні сигнали можуть 
бути ергодичними (якщо він випадковий і його імовірнісні 
характеристики mx(k), Rx(τ,k) не залежать від номера реалізації) і  
є не ергодичними. 
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Стаціонарним називається сигнал, імовірнісні 
характеристики mx(t) і Rx(t1; t1+τ) не залежать від часу. 

Нестаціонарним - якщо його характеристики залежать від 
часу. 

Поряд з корисними випадковими сигналами присутні 
випадкові перешкоди – шуми. 

Перешкода – сигнал, однорідний з вимірювальним і діючий 
одночасно з ним. Присутність перешкоди призводить до появи 
похибки. За місцем виникнення перешкоди бувають зовнішні, 
внутрішні і індустріальні (з частотою 50 Гц і їх гармоніками 100, 
150 Гц). Джерело перешкоди загального вигляду включено між 
загальними точками (корпусами) схем об'єкта вимірювання і 
засобів вимірювання. Джерело перешкоди нормального вигляду 
включено послідовно у вхідні ланцюги СВ. 

По виду частотного спектра перешкоди діляться на: 
- білий шум з рівномірно розподіленою спектральною 

складовою по всьому частотному діапазону; 
- рожевий шум – перешкода з постійним спектром, а саме в 

декаді частоти. 
За основними властивостями перешкоди ділять на: 

індустріальні, зосереджені, імпульсні. 
Сигнали і їх уявлення. 
З точки зору функціонального призначення сигнал слід 

розглядати як засіб для передачі інформації в просторі і в часі, як 
якийсь матеріальний носій інформації. 

Розрізняють сигнали статичні і динамічні. Статичні сигнали 
служать для передачі інформації в часі, тобто для її зберігання з 
подальшим використанням. Динамічні сигнали служать для 
передачі інформації в просторі. Зрозуміло, ця класифікація 
умовна. 

Будь-який сигнал пов'язаний з певною матеріальною 
системою передачі інформації. На рис. 4.5, наприклад, показана 
система передачі інформації. Система складається з джерела 
інформації 1, передавача 2, каналу зв'язку 3, приймача 5 і 
користувача 6. 
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Рисунок 4.5 – Структурна схема системи передачі інформації 
 
Джерело 1 виробляє інформацію в формі повідомлень 7. Ці 

повідомлення належать до певної безлічі (дискретній, 
безперервній). Передавач 2 перетворює повідомлення в сигнал. У 
передавачі кожне з повідомлень 7 на вході перетворюється в одне 
з можливих значень сигналу на виході 8 по строго встановленим 
правилам (модуляція, маніпуляція, кодування). 

Як канал зв'язку можуть бути використані провідні лінії 
зв'язку, повітряне середовище або вакуум, водне середовище та 
ін. 

У будь-якому каналі зв'язку крім цього корисного сигналу 
часто діють і інші сигнали, а також випадкові процеси, родинні 
переданому сигналу по своїй фізичній природі. Ці сторонні 
сигнали і процеси 11 накладаються на корисний сигнал і 
спотворюють його. Тому сигнал на виході каналу зв'язку 
відрізняється від сигналу на його вході. Джерело перешкод на рис. 
4.5 показано у вигляді блоку 4. 

Приймач здійснює відновлення переданого передавачем 
інформаційного повідомлення щодо прийнятого сигналу 9. Ця 
операція можлива, якщо відомі правила перетворення 
повідомлення в сигнал. 

Внаслідок спотворень можливі помилки при відновленні 
повідомлення. 

Користувач (адресат) в системах зв'язку - це або людина, 
або технічний пристрій. 

Математичні моделі сигналів 
При використанні в якості сигналу того чи іншого 

фізичного процесу виділяються лише деякі його параметри. 
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Наближене уявлення фізичного процесу, використовуваного для 
передачі інформації, називають моделлю сигналу. 

Параметри сигналу в загальному випадку можна розділити 
на: 

- структурні; 
- ідентифікуючі; 
- інформативні. 
Структурні параметри сигналів призначені для визначення 

числа ступенів сигналу. Ідентифікуючі параметри служать для 
виділення корисного сигналу серед інших, не призначених для 
адресата. Нарешті, інформативні параметри служать для 
кодування переданої інформації. 

Для ілюстрації розглянемо наступний приклад. Нехай 
математичний опис сигналу являє собою вираз 

 
)2sin(   ftXS .   (4.3) 

 
Припустимо, що всі можливі повідомлення, що містяться в 

безлічі А перетворюються від джерела інформації передавачем в 
різні значення амплітуди Х. Величина Х повинна розглядатися як 
інформативний параметр сигналу. За частотою f сигнал 
виділяють серед інших сигналів того ж класу з іншими 
значеннями частоти. Параметр f сигналу S, таким чином, можна 
віднести до параметрів що ідентифікують.. 

Число ступенів свободи по інформативному параметру 
сигналу S в загальному випадку залежить від параметра t (час), 
тому параметр t слід розглядати як структурний параметр сигналу. 
Інформативний параметр Х може надаватися незалежно від 
параметра t. Тобто кожне повідомлення зіставляється з 
синусоїдальним коливанням нескінченної тривалості і певної 
амплітуди. В даному випадку сигнал S має лише одну ступінь 
свободи по інформативному параметрі Х. 

Якщо амплітуда Х у виразі (4.3) залежить від параметра t, то 
можливі повідомлення можна зіставляти зі значеннями сигналу в 
різні моменти часу, тобто моментів часу t1, t2 ... tn, віддаленим 
один від одного на інтервали Δt будуть відповідати значення 
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сигналу S ( t). Цей сигнал буде містити n компонентів на відрізку 
часу T (n = T / Δt), який дорівнює кількості ступенів свободи. В 
принципі сигнал S (t) може мати нескінченне число ступенів 
свободи. 

В якості інформативних в вираженні (4.3) можуть 
використовуватися параметри X, f, φ, при чому частота f, 
наприклад, може бути одночасно і ідентифікуючим параметром і 
інформативним 

Сигнали, як і повідомлення, за своїми інформативним 
параметрами поділяються на дискретні і безперервні. Якщо 
інформативний параметр не один, то сигнал може бути 
дискретним по одному і безперервним по іншому параметру. 

Іноді буває зручно користуватися поняттям «стан сигналу», 
який визначається тим, які конкретно значення візьмуть 
інформативні параметри по кожній ступені свободи. У 
загальному випадку число можливих стані сигналу визначається 
виразом: 

 
n

ki mmmmN )......( 21 ,   (4.4) 
 

де mi – число можливих значень i-го параметра сигналу; 
n – число ступенів свободи сигналу. Інформація, що 

переноситься сигналом, полягає саме в його стані. 
У деяких випадках для спрощення математичної моделі при 

описі сигналів не враховують ідентифікуютчі параметри і 
пов'язані з цими параметрами складові сигналів. Зокрема, 
математичною моделлю сигналу може служити дискретний або 
безперервний випадковий процес. У разі дискретного процесу ми 
маємо кінцеву або нескінченну послідовність випадкових 
величин Х1, Х2, ... Хn, можливі значення яких зіставляються з 
можливими повідомленнями. При кінцевому n математична 
модель сигналу може бути повністю задана n-мірним законом 
розподілу випадкових величин Х1, Х2, ... Хn при n → ∞ повний 
опис випадкового процесу. 

Іншим різновидом математичних моделей сигналу може 
служити безперервний випадковий процес Xt, структурний 
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параметр якого t приймає будь-які значення на деякому інтервалі 
T. Математичний опис такого процесу істотно залежить від 
накладених на нього обмежень. З огляду на вірогідну в 
загальному випадку природу сигналу, стан якого змінюється 
випадковим чином, будемо розуміти під математичною моделлю 
сигналу абстрактний простір із заданою на ньому ймовірнісною 
мірою, елементами якого є можливі стани сигналу (зокрема, 
значення інформативного параметра). У цьому просторі 
визначено відстань між будь-якими двома елементами. 
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5 СИГНАЛИ З БАГАТЬМА СТУПЕНЯМИ СВОБОДИ. 
КВАНТУВАННЯ СИГНАЛІВ ЗА РІВНЕМ 

 
 
5.1 Квантування сигналу з постійним кроком 
 
Дискретний по структурному параметру сигнал являє 

собою послідовність X1, X2, ... Xn випадкових величин, 
дискретних або безперервних. Дану послідовність називають 
також дискретним випадковим процесом. Під імпульсними 
сигналами розуміють сигнали, у яких під структурним 
параметром розуміють час. Імпульсний сигнал, який в якості 
інформативного параметра має амплітуду, називають дискретним 
по амплітуді (рис.5.1). 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Реалізація імпульсних сигналів 
 

Цей же сигнал може бути одночасно і безперервним по 
іншому інформативному параметру, наприклад, по відношенню 
T1 / T2 (при широтно-імпульсної модуляції). 

Інформаційний зміст сигналів, представлених на рис. 5.1, 
може бути в загальному випадку записано у вигляді: 
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 ),...,,(log),...,,(1
2121 NN xxxpxxxp

N
I , (5.1) 

 
де I – середня кількість інформації відповідаюча одному 
елементу  х; 

p(x1, x2, … , xN) – ймовірність появи послідовності  x1, x2, … , 
xN . 

N – число стану сигнала.  
При інформаційному аналізі безперервних сигналів 

питання не вирішується однозначно, а ставиться в залежність від 
вимог точності. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Реалізація безперервних у часі сигналів  
 

Якщо відбувається перетворення повідомлення Х (t) в 
сигнал Y (t), то сигнали вважаються ідентичними, якщо вони в 
загальному випадку задовольняють деякому критерію близькості. 
Для сигналів Х (t) і Y (t) що представляють собою ергодічні 
випадкові процеси, цей критерій можна представити у вигляді 

 

 





2/

2/

22)()()/1(lim
T

T
T

dttytxT  ,  (5.2) 

 
де х(t) и y(t) – реалізації сигналів Х(t) и Y(t); 

δ – мале, наперед задане число. 
При такому перетворенні реалізація сигналу х (t), що 

представляє собою безперервну функцію часу і відповідна 
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ідеальному перетворенню повідомлення в сигнал, замінюється 
іншою, перериваною функцією з кінцевим числом можливих 
значень. Цей процес називається квантуванням сигналу по рівню. 
Це перетворення дає в ряді випадків значні переваги при передачі, 
обробці та зберіганні інформації. 

На рис. 5.3 показаний приклад квантування з постійним 
кроком. 

Сигнал х (t) являє собою безперервний в часі сигнал до 
квантування, сигнал y (t) – квантований сигнал. При квантуванні 
справжнє значення сигналу замінюється одним з його можливих 
значень, які він приймає на інтервалі квантування. 

Заміна істинних значень сигналу на значення рівнів 
квантування приводить до помилки ε, званої помилкою 
квантування: ε = yi – xi. Квантований сигнал, таким чином, являє 
собою суму вихідного сигналу Х (t) та шуму квантування ε (t), 
викликаного помилкою квантування: 

 
)()()( ttXtY  .   (5.3) 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Квантування с постійним кроком  
Ширина інтервалу Δi = xi + 1 - xi називається кроком 

квантування. Найбільш поширеним і порівняно легко 
реалізованим є рівномірне квантування, при якому крок 
квантування постійний, тобто Δi = Δ, i = 1, ..., m. Приклад 



57 
 

квантування з постійним кроком  показаний на рис. 5.3. Рівні 
квантування yi, обрані в даному прикладі за значенням х в 
середині інтервалу. За міру близькості двох сигналів 
(аналогового і квантованного) можна взяти і середню потужність 
шуму квантування 

 
 )(2 tMW  .    (5.4) 

 
Для стаціонарного сигналу потужність шуму є величина 

постійна, рівна другому початковому моменту помилки 
квантування. Для цього визначення досить знати одновимірний 
закон розподілу шуму квантування. Очевидно, що вплив шуму 
квантування тим менше, чим менше його потужність. На цій 
підставі в якості об'єктивного критерію можна висунути 
наступний показник близькості сигналів Х (t) і Y (t): 

 
  22   MW ,   (5.5) 

 
де δ – деяка мала, наперед задана величина, обумовлена вимогами 
до якості квантування сигналу. Зокрема, при рівномірному кроці 
квантування Δ середня потужність шуму квантування дорівнює 
Δ2 / 12. При зменшенні кроку квантування зменшується і середнє 
значення потужності шуму квантування. 

Сигнал, який представляє безперервну функцію в часі – 
замінюється перериваною функцією з кінцевим числом 
можливих значень - квантування за рівнем. 

 
5.2 Дискретизація сигналів у часі. Теорема Котельникова 

 
З тими ж цілями, що і при квантуванні сигналу за рівнем 

(зручність кодування, обробки, інформаційної оцінки), сигнали 
піддають дискретизації в часі. Для визначення ентропії відліку 
сигналу Х (t1) в деякий фіксований момент часу t1 можна 
скористатися раніше отриманими формулами, наприклад, 
формулою: 
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  xdxxfxfXH x log)(log)()( .  (5.6) 

 
В даному випадку достатньо знати одновимірний закон 

розподілу випадкового процесу Х (t). 
Якщо взяти відліки Х (t1) і Х (t2) в моменти часу t1 і t2, 

віддалені один від одного на інтервал часу Δt = t1 – t2, то ентропія 
об'єднання двох сигналів Х (t1) і Х (t2) в загальному випадку не 
дорівнює сумі їх безумовних ентропій, а дорівнює ентропії 
першого відліку плюс умовна ентропія другого відліку, 
обчислена за умови, що перший відлік відомий. Для обчислення 
ентропії об'єднання двох відліків потрібне знання вже 
двовимірного закону розподілу випадкового процесу Х (t). 
Можна припустити, що якщо інтервал Δt вибрати досить великим 
(більше інтервалу кореляції), то відліки Х (t1) і Х (t2) будуть 
практично незалежними і сумарна кількість інформації, що 
міститься в двох відліках, дорівнюватиме сумі їх безумовних 
ентропії, з іншого боку, при малому значенні інтервалу Δt (багато 
менше інтервалу кореляції) відліки Х (t1) і Х (t2) будуть повністю 
залежні і, отже, ентропія об'єднання двох відліків практично 
дорівнюватиме ентропії одного з цих відліків. 

Таким чином, можна припустити, що існує певний 
оптимальний інтервал Δt такий, що при тривалості сигналу Х (t), 
що дорівнює T, дозволяє уявити цей сигнал його відліками, 
узятими через інтервал Δt. При цьому оптимальність інтервалу 
розуміється в тому сенсі, що вибір значення інтервалу більше 
оптимального призведе до втрати інформації, зменшення ж 
інтервалу в порівнянні з оптимальним (збільшення числа відліків 
на відрізку T) не приведе до зростання інформаційного змісту. 

Оптимальний інтервал дозволяє визначити теорема 
Котельникова. Нехай х (t) є реалізація сигналу Х (t), що володіє 
обмеженим спектром, тобто смуга частот не виходить за верхню 
граничну частоту F (герц). Для такої частоти справедлива 
теорема Котельникова: 
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якщо функція часу х (t) не містить частот вище частоти 
F, то вона повністю визначається своїми значеннями (відліками) 
в моменти, віддалені один від одного на 1 / 2F. 

Математичний вираз теореми Котельникова має вигляд: 
 






 )2(/))2((sin)2/()( kFtkFtFkxtx  . (5.7) 

 
Таким чином, вираз (5.7) показує, що реалізація х (t) 

повністю визначається сукупністю відліків, взятих в моменти 
часу k / 2F і віддалених один від одного на величину 1 / 2F. Крім 
того, будучи розкладанною по координатним функціям, функція 
х (t) може бути точно відновлена за сукупністю своїх відліків. 

На практиці інтерес представляють сигнали, обмежені 
часовим інтервалом T. Обидви умови - обмеженості ширини 
спектра та обмеженості тривалості сигналу - одночасно в 
точності здійсненними бути не можуть. Звідси випливає, що 
граничні в часі сигнали не можна точно уявити поруч (5.7). 

Для кінцевих по тривалості сигналів завжди можливо 
вибрати граничну смугу F таким чином, що за її межами вплив 
частотних складових сигналу на його інформаційну здатність 
буде дуже малий. При цьому умова реалізації кінцевої тривалості 
T може бути з достатньою точністю визначена числом 2FT 
незалежних відліків. 

Безперервний випадковий процес Х (t), обмежений часовим 
інтервалом T і смугою F, може бути представлений 
еквівалентною йоу з точки зору інформаційного змісту 
послідовністю незалежних випадкових величин Х (t0), Х (t1), Х 
(t2), ..., Х (tk ), ..., Х (tn), відповідних перетинам роцесу в моменти 
tk = k / 2F. 

Визначимо, яка кількість інформації містить сигнал, що 
описується безперервним стаціонарним випадковим процесом 
тривалості T, всі  частні складові якого укладені в смузі частот від 
0 до F. 

Для такого сигналу незалежні відліки мають однакову 
ентропію, оскільки відповідні перетину випадкового процесу 



60 
 

описуються одним і тим же одновимірним законом розподілу. 
Виходячи з цього робимо висновок, що кількість інформації, що 
міститься в сигналі тривалістю T і смугою частот F, дорівнює 
добутку ентропії одного відліку на число відліків: 2FT. 

 
Швидкість створення інформації безперервними джерелами 

 
Певний інтерес представляє визначення швидкості R 

створення інформації як максимальної кількості інформації, що 
міститься в сигналі Y (t) про сигнал Х (t) тривалістю T при смузі 
F. Розглянемо цю процедуру для випадку, коли сигнал Х (t) 
розподілено по гауссовському закону і при цьому 
використовується середньоквадратичний критерій (5.2). C 
урахуванням викладеного вище визначимо максимальну 
кількість інформації в сигналі Y (t) щодо сигналу Х (t) як 
максимальну кількість інформації в перерізі Y (t1) щодо перетину 
Х (t1), помножене на 2FT. При цьому 

 
  )/log(/)(|)( 22

11  FTtXtYIR ,  (5.8) 
 

де σ2 – потужність випадкового процесу (дисперсія); 
δ2 – допустимий середній квадрат відхилення відтвореного 

сигналу від початкового. 
 

Передача інформації 
 
На рис. 5.5 наведена структурна схема передачі інформації. 

Залежно від того, передається по каналу зв'язку безперервна або 
дискретна інформація, системи передачі інформації поділяються 
на системи з безперервним або дискретним каналом зв'язку. При 
передачі сигналу по каналу зв'язку виконуються наступні умови, 
що зв'язують вихідний сигнал y (t) і вхідний сигнал х (t): 

 
)()()(  jSjWjS xy  ,   (5.9) 

 
де Sy(jω) и Sx(jω) – спектри вихідного і вхідного сигналів;  



61 
 

W(jω) – частотна характеристика канала зв язку, і 
 






  dtxhty )()()( ,  (5.10) 

 
де h(τ) – імпульсна характеристика каналу зв'язку. В даному 
випадку вихідний сигнал представляється як суперпозиція, 
отримана на основі тимчасової згортки 

Для багатьох систем зв'язку велике значення має передача 
безперервного сигналу без спотворень. Сигнал вважається 
неспотвореним, якщо, крім лінійного масштабного перетворення 
з коефіцієнтом до і затримки на деякий інтервал часу t0, 
оповіщення не зазнає ніяких змін, тобто якщо виконується 
рівність y (t) = кx (t – t0). Згідно теорем про спектри, якщо функція 
х (t) має спектр Sx (jω), то функція кx (t – t0) має спектр

0)( tj
x ejкS   , звідси має місце рівність 

 
0)()( tj

xy ejкSjS   .  (5.11) 
 

З порівняння (21.9) і (21.10) видно, що сигнал передається 
по безперервному каналу без спотворень, якщо його частотна 
характеристика має вигляд, тобто якщо амплітудно-частотна 
характеристика каналу є постійна величина, рівна | W (jω) = до |,  

або 
 

ккeкejW tjtj   00|)(|  .   (5.12) 
 

А фазочастотна характеристика – лінійна функція частоти, 
тобто Θ = - jωt0. Насправді отримати такі характеристики 
безперервного каналу неможливо, тому реальні канали зв'язку 
характеризуються смугою пропускання, яка визначається як 
інтервал частот, в межах якого амплітудно-частотна 
характеристика не виходить за встановлені межі нерівномірності. 
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На рис. 5.4 смуга пропускання в області циклічних частот Δf 

визначена на рівні )3(|)(|
2

1 дБjW макс  . 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Смуга пропускання каналу зв'язку 
 

Значення f1 і f2 є відповідно нижньої і верхньої граничними 
частотами смуги пропускання каналу зв'язку. 
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6 МОДУЛЯЦІЯ І ДЕМОДУЛЯЦІЯ 
 

6.1 Амплітудна модуляція сигналів 
 

При передачі інформації по безперервному каналу зв'язку 
використовують фізичний процес що називається сигналом-
переносником. Математичною моделлю сигналу-переносника 
може служити функція часу S (t, A, B, ...), що залежить від 
параметрів A, B. Деякі параметри можуть виконувати роль  
параметрів що ідентифікують, тобто по ним адресат визначає 
приналежність даного сигналу до цікавого для його класу 
сигналів. Інші параметри піддаються впливу з боку передавача, 
отже, вони виконують роль інформативних параметрів, а вплив 
на них називається модуляцією. Модуляція - є відображенням 
безлічі можливих значень вхідного сигналу на безліч можливих 
значень інформативного параметра сигналу-переносника. 

Пристрій, що здійснює модуляцію, називається 
модулятором (рис. 6.1). 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Пристрій модулятора 
 

На один вхід модулятора діє реалізація вхідного сигналу x 
(t) на інший – сигнал-переносник S (t, A). Модулятор формує 
вихідний сигнал, інформативний параметр А якого визначається 
у часі відповідно до перезавісімого сигнала. 

Або можна сказати, що під модуляцією розуміється вплив 
на сигнал-переносник, що виражається в збільшенні 
модульованого параметра на множник: 

 
 )(1 tm ,    (6.1) 
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де λ(t) – модульована функція, відповідна реалізації x (t) вхідного 
сигналу, яка визначається так, щоб | λ (t) | ≤ 1; 

m – коефіцієнт модуляції. 
У якості сигналів-переносників в системах використовують 

гармонійні коливання або періодичні послідовності імпульсів тієї 
чи іншої форми. Розглянемо гармонійне коливання, як приклад 
сигналу переносника: 

 
)sin()(  tAtS .  (6.2) 

 
Тут інформативними параметрами можуть бути обрані 

амплітуда, частота або фаза. Отже, можуть бути такі види 
модуляції: амплітудна, частотна і фазова. 

Амплітудно-модульований сигнал має вигляд: 
 

  )sin()(1)(   ttmAtS .  (6.3) 
 

Нехай модульована функція λ (t) = sin ω1t. Підставами цю 
функцію в (6.3). Розкривши дужки і здійснивши перетворення, 
маємо: 

 
   







   tmtmtAtS )(cos

2
)(cos

2
)sin()( 11

. (6.4) 

 
З виразу випливає, що модульований сигнал має 

дискретний (лінійчатий) спектр, що складається з трьох 
спектральний ліній. 

Частота Ω називається несучою частотою, а що виникли при 
модуляції частоти Ω - ω1 і Ω + ω1 - бічними. 

Вся інформація про модульовану функцію повністю 
міститься в будь-якій з бічних частот. При більш складною, ніж 
гармонійне коливання, модульованій функції, з'являються дві 
бічні смуги. На практиці для звуження робочої смуги частот 
каналу зв'язку одну бічну смугу і несучу Ω пригнічують за 
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допомогою фільтрів, здійснюючи передачу інформації на одній 
бічній смузі. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Модульований сигнал 
 

Існує такий вид модуляції, як балансна модуляція. Вона 
дозволяє при модуляції позбавлятися від несучої. Балансно-
модульований сигнал може бути отриманий з заміною множника 
на множник λ (t) в (6.3), при цьому, модульований сигнал має 
вигляд: 

 

     tAtAtS )(cos
2

)(cos
2

)( 11 . (6.5) 

 
У цьому виразі несуча відсутня, а частота модульованої 

функції трансформувалася в дві бічні частоти: сумарну (Ω + ω1) 
і різностну (Ω – ω1). 
 

6.2 Пропускна здатність каналу з перешкодами 
 

Ми розглянули питання кодування і передачі інформації по 
каналу зв'язку в ідеальному випадку, коли при передачі 
інформації немає помилок. Насправді цей процес завжди 
супроводжується помилками. Канал передачі, в якому можливі 
спотворення, називається каналом з перешкодами (шумами). 
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Наявність перешкод призводить до втрати інформації. І щоб 
в умовах наявності перешкод отримати необхідний обсяг 
інформації, необхідно вживати спеціальних заходів. Одним з 
таких заходів є запровадження «надмірності» в передані 
повідомлення. Це коли джерело інформації видає більше 
символів, ніж це було б потрібно при відсутності перешкод. Одна 
з форм введення надмірності – повторення повідомлення. Інший 
спосіб – передача слова по буквах – коли замість букви 
передається знайоме слово. Мірою надмірності мови служить 
величина: 

 

n
H

U C

log
1 1 ,    (6.6) 

 
де H1C – середня фактична ентропія, яка припадає на один 
передається символ що передається; 

n – число застосовуваних символів; 
log n – максимально можлива в даних умовах ентропія на один  

символ що передається. 
Однак для безпомилкової передачі відомостей природна 

надмірність мови може бути як надмірноїю, так і недостатньою: 
все залежить від того наскільки великий рівень перешкод в каналі 
зв'язку. 

За допомогою методів теорії інформації можна для кожного 
рівня перешкод знайти потрібну ступінь надмірності джерела 
інформації. Ці ж методи допомагають розробляти спеціальні 
перешкодостійкі коди або самокорегуючі. Для вирішення цих 
завдань потрібно вміти враховувати втрату інформації в каналі, 
пов'язану з наявністю перешкод. 

Розглянемо складну систему, що складається з джерела 
інформації Х, канала зв язку К і приймача Y (рис. 6.3). 
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Рисунок 6.3 – Складна система 
 

Джерело являє собою фізичну систему Х, яка має n 
можливих станів x1, x2, ..., xn з вірогідністю p1, p2, ..., pn. Будемо 
розглядати ці стани як елементарні символи, які може передавати 
джерело Х через канал К до приймача Y. Кількість інформації на 
один символ, який дає джерело, дорівнюватиме ентропії на один 
символ: 

 





n

i
ii ppXH

1
log)( .  (6.7) 

 
Якби передача повідомлень не супроводжувалася 

помилками, то кількість інформації, що міститься в системі Y 
щодо Х, була б дорівнювана самій ентропії системи Х. При 
наявності помилок вона буде менше: 

 
 H(X/Y)-H(X)XYI .  (6.8) 

 
Умовну ентропію H (X / Y) розглядають як втрату 

інформації на один символ, пов'язану з наявністю перешкод. 
Вміючи визначати втрату інформації в каналі, можна 

визначити пропускну здатність каналу з перешкодами, тобто 
максимальну кількість інформації, яку здатний передати канал в 
одиницю часу. 

Нехай, канал може передавати в одиницю часу К 
елементарних символів. У відсутності перешкод пропускна 
здатність каналу дорівнювала б: 
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nкс log .    (6.9) 
 

Так як максимальна кількість інформації на один символ 
рівняється log n, а максимальна кількість інформації на К 
символів рівняється nк log , і воно досягається, коли символи 
з'являються незалежно один від одного. 

Розглянемо канал з перешкодами. Його пропускна здатність 
дорівнює: 

 
)1(max XYIкс  ,   (6.10) 

 
де )1(max XYI   - максимальна інформація на один символ, який 
може передати канал при наявності перешкод. 

Визначення цієї максимальної інформації – справа складна, 
вона залежить від того, як і з якими ймовірностями 
спотворюються символи, відбувається їх переплутування, чи 
відбуваються спотворення символів незалежно один від одного і 
т. д. 

Але для найпростіших випадків пропускну здатність каналу 
можна легко розрахувати. 

Розглянемо приклад. Канал зв'язку К передає від джерела Х 
до приймача Y елементарні символи 0 і 1 в кількості к символів в 
одиницю часу. В процесі передачі кожен символ, незалежно від 
інших, з імовірністю μ може бути спотворений (тобто, замінений 
протилежним). Знайти пропускну здатність каналу. 

Визначимо спочатку максимальну інформацію на один 
символ, яку може передавати канал. Нехай джерело виробляє 
символи 0 і 1 з ймовірностями p і 1-p. Ентропія джерела буде: 

 
)1log()1(log)( ppppXH  .  (6.11) 

Розрахуємо інформацію на один елементарний символ: 
 

 H(Y/X)-H(Y))1( XYI .   (6.12) 
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Щоб знайти повну умовну ентропію, знайдемо спочатку 
приватні умови ентропії: (ентропію системи Y за умови, що 
система Х прийняла стан х1) і (ентропію системи Y за умови, що 
система Х прийняла стан х2). 

Обчислимо )H(Y/x1 . Для цього припустимо, що переданий 
елементарний символ 0. Знайдемо умову ймовірності того, що 
при цьому система Y знаходиться в стані y1 = 0 і в стані y2 = 1. 
Перша з них дорівнює ймовірності того, що сигнал не 
переплутати: 

 
1)/( 11 xyP .   (6.13) 

 
Друга – ймовірність того, что сигнал переплутан: 
 

)/( 22 xyP .    (6.14) 
 

Умовна ентропія )H(Y/x1  буде: 
 

 log)1log()1(

)/(log)/P(y-)H(Y/x 1

2

1
1i1



 


xyPx i
i .  (6.15) 

 
Знайдемо умовну ентропію  системи Y в умовах, що  X ~ x2 

(передан сигнал 1): 
 

)/( 21 xyP ,    (6.16) 
 

1)/( 22 xyP .   (6.17) 
 

Звідки 
 log)1log()1()H(Y/x2  . (6.18) 

 
Тому 
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 log)1log()1()H(Y/x)H(Y/x 21  . (6.19) 
 

Повна умовна ентропія H(Y/X)  вийде, якщо визначити 
умовні ентропії )H(Y/x1  і )H(Y/x2 з урахуванням ймовірностей p 
і 1-p значень х1 і х2. Так як приватні умовні ентропії рівні, то 

 
 log)1log()1(H(Y/X)  . (6.20) 

 
Висновок 
Умовна ентропія не залежить від того, з якими 

ймовірностями p, 1-p зустрічаються символи 0, 1 в переданому 
повідомленні, а залежить тільки від ймовірності помилки μ. 
Обчислимо повну інформацію, передану одним символом: 

 
 

 
   )1()()1()(

)1log()1(log
)1log()1(log H(Y/X)-H(Y))1(









rr

rrrrI XY

, (6.21) 

 
де r – ймовірність того, що на виході з'явиться символ 0. 

Так як при заданих властивостях каналу інформація на один 
символ )1(

XYI   досягає максимуму, коли  )1()( rr 

максимально. Така функція досягає максимуму при 
2
1

r , тобто 

коли на приймачі обидва сигналу різновірогідні. При цьому ж 

значенні
2
1

p  досягає максимуму і інформація на один символ. 

Максимальне значення становить: 
 

 
 )1()(1

)1()(-H(Y))1(





XYI .  (6.22) 

 
Тому: 
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 )1()(1max )1(  XYI ,  (6.23) 
 

і пропускна спроможність каналу зв'язку дорівнює: 
 

  )1()(1   KC .   (6.24) 
 

Значення   )1()(1    є ентропія системи, що має 
два можливих стану з вірогідністю μ і 1-μ. Вона характеризує 
втрату інформації на один символ, пов'язану з наявністю 
перешкод в каналі. 

Аналогічно визначається пропускна здатність каналу в 
більш складних випадках: коли число символів більше двох і 
коли спотворення окремих символів залежні. Знаючи пропускну 
здатність, можна визначити верхню межу швидкості передачі 
інформації по каналу з перешкодами. Цей випадок відноситься 
друга теорема Шеннона. 

Нехай є джерело інформації Х, ентропія якого в одиницю 

часу дорівнює
~

)(XH , і канал з пропускною спроможністю С. Тоді, 
якщо: 

 

CXH 
~

)( ,    (6.25) 
 

то при будь-якому кодуванні передача повідомлень без 
затримок і спотворень неможлива. Якщо ж: 

 

CXH 
~

)( ,    (6.26) 
то завжди можна досить довге повідомлення закодувати так, 

щоб воно було передано без затримок і спотворень з імовірністю, 
як завгодно близькою одиниці. 
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1. Kaggle: Platform for sharing data, participating in 

challenges, and organising “in class” competitions:  
https://www.kaggle.com/c/bioart 

2. Octave: Similar to Matlab, but open source
 https://www.gnu.org/software/octave/ 

3. R: Specific for statistics 
 https://www.r-project.org/ 

4. Python: Specific tools for machine learning (e.g. Scikit-
learn) 
 https://scikit-learn.org/stable/ 

5. Knime: GUI  No need to program 
 https://www.knime.com/ 

6. UCI Machine Learning Repository (University of 
California, Irvine)  http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php 
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