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АНОТАЦІЯ 
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Робота складається із вступу, 4 розділів, висновку, переліку використаних 

джерел, додатків і має загальний обсяг 84 сторінки. Основна частина роботи 

викладена на 61 сторінках, містить 32 рисунків, 6 таблиць та список 

використаних джерел 39 на 4 сторінках. 

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми математичної 

обробки дихальних шумів з метою підвищення діагностичної інформативності 

сигналу. 

Ключові слова: швидке перетворення Фур’є (ШПФ), вейвлет 

перетворення, фонокардіографічний (ФКГ) сигнал. 

Об’єкт дослідження – процес обробки дихальних шумів. 

Предметом досліджень є математична модель дихальних шумів та її 

властивості, що можуть бути використані для підвищення інформативності 

діагностичних систем. 

Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає в удосконаленні 

методів обробки сигналів дихальних шумів з використанням методів 

спектрального та вейвлет аналізу, що дозволить підвищити діагностичну 

інформативність сигналів та підійти до лікування кожного хворого 

індивідуально. 

Методи дослідження. Теоретичну основу проведених досліджень 

складають математичні методи обробки біологічних сигналів: теорія Фур’є 

перетворення, теорія швидкого Фур’є перетворення, вейвлет аналіз. Для 

експериментальних досліджень використовувалися клінічні цифрові записи 

легеневих шумів, обробка сигналів та розрахунки здійснювались за допомогою 

програмного забезпечення Mathcad та Labview. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 

Набув подальшого розвитку метод математичного аналізу сигналів 

дихальних шумів шляхом застосування комбінованої спектральної та вейвлет 

обробки, що дозволяє виділити пікові відліки, які відповідають сигналам 

серцевого ритму та підвищити діагностичну інформативність сигналу. 

Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Проведено 

аналіз існуючих математичних моделей дихальних шумів та методів їх 

опрацювання. 2. Проаналізовані існуючі варіанти виокремлення  ФКГ-сигналу з 

дихальних шумів. 3.Реалізовано алгоритм у вигляді віртуального приладу за 

допомогою програми Labview для виділення пікових відліків, які відповідають 

сигналам серцевого ритму. 
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ANNOTATION 

E. Chaika, Mathematical processing of respiratory noise for the allocation 

of diagnostic information. – The manuscript. 

Specialty 163 – Biomedical engineering, educational and professional 

program – Biomedical engineering. – KrNU – Kremenchuk, 2018 

Attestation work for an educational degree Master of Biomedical Engineering 

– Kremenchuk National University named after Mikhail Ostogradsky, Kremenchuk, 

2018 

The work consists of an introduction, 4 chapters, a conclusion, a list of used 

sources, applications and has a total volume of 84 pages. The bulk of the work is 

presented on 61 pages, contains 32 pictures, 6 tables and a list of used sources of 39 

on 4 pages. 

Key words: Fast Fourier Transform (FFT), wavelet transformation, 

phonocardiogram (FGD) signal. 

The object of the study - the process of processing respiratory noise. 

The subject of research is a mathematical model of respiratory noises and its 

properties, which can be used to increase the information of diagnostic systems. 

Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to improve the 

methods of treatment of respiratory noise signals using spectral and wavelet analysis 

methods, which will increase the diagnostic information of the signals and approach 

the treatment of each patient individually. 

Research methods. The theoretical basis of the research is mathematical 

methods for processing biological signals: Fourier transform theory, Fast Fourier 

transform theory, wavelet analysis. For experimental studies, clinical digital records 

of pulmonary noises, signal processing and calculations were performed using the 

Mathcad and Labview software. 

The scientific novelty of the work is as follows: 

The method of mathematical analysis of respiratory noise signals has been 

further developed by the use of combined spectral and wavelet processing, which 

allows to select peak values that correspond to signals of the heart rate and increase 

the diagnostic information of the signal. 

The problem was solved as follows: 1. An analysis of existing mathematical 

models of respiratory noise and methods of their processing was carried out. 2. The 

existing variants of the separation of the PKG-signal from the respiratory noises are 

analyzed. 3. An algorithm is implemented in the form of a virtual device using the 

Labview program to select peak peaks that correspond to the heart rate signals. 
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