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 Дихальна  система  займає  основне  місце  серед  інших  систем  людського

організму,  забезпечуючи  киснем  організм  людини.  Проте  погіршення  екології,

пасивний  спосіб  життя,  а  також  шкідливі  звички  є  тими  соціально-екологічними

факторами, які спричиняють негативний вплив на її стан. 

Порушення роботи дихальної системи викликає зміну функціонального стану її

органів, і відображується в дихальних шумах (ДШ) – сигналах, належне опрацювання

яких  може  забезпечити  виділення  ознак  цих  порушень,  що  є  індикаторами  змін  у

функціональному  стані  органів  дихальної  системи.  Завчасна  діагностика  стану

дихальної системи дає змогу виявити в ній функціональні зміни на початкових етапах

виникнення  та  розвитку  їх  і  тим  самим  уможливлює  проведення  своєчасних

профілактичних заходів з її реабілітації, а у випадку виявлення патології – проведення

відповідного лікування. Поширені в медицині методи діагностування опираються на

вислуховуванні дихальних шумів лікарем, а якість та точність поставленого діагнозу

залежить від професійних якостей лікаря, його власного функціонального стану тощо,

тобто вони є суб’єктивними та низькоінформативними. 

Відомо,  що  порушення  роботи  дихальної  системи  проявляється  у  зміні

функціонального  стану  її  органів,  що  відображується  в  сиґналах  –  ДШ,  належне

опрацювання  яких  дасть  змогу  виділити  інформативні  ознаки  таких  сигналів,  що

будуть індикаторами змін у функціональному стані органів дихальної системи. 

Тому, важливою медичною та технічною задачею є моделювання ДШ, як звуку

дихання людини, що є актуальною науково-технічною задачею, розв’язання якої дає

змогу зменшити економічні, часові та технічні витрати на проведення експериментів.

Створення  імітаційної  моделі  ДШ  використовується  для  потреб  тестування

розроблених алгоритмів, їх статистичного опрацювання.

Тому, обґрунтування математичної моделі дихального шуму, адекватної для задач

діагностування  дихальної  системи  людини,  і  методів  його  опрацювання  для

підвищення об’єктивності поставленого діагнозу є актуальною науковою задачею. 


