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Однією  з  головних  причин  високої  смертності  в  розвинених  країнах  є

захворювання серцево-судинної системи. Зростання кількості людей в середньому і

літньому віці  із  захворюваннями  серця  –  важлива  проблема  в  сучасній  охороні

здоров’я.  Поширеність  серцево-судинних  захворювань  продовжує  зростати,  що

зумовлює необхідність розробки більш ефективних сучасних засобів їх діагностики

та  лікування.  Враховуючи  статистику  смертності  людей  від  серцево-судинних

захворювань (за даними ВООЗ, від захворювань серця щорічно помирає близько 17

мільйонів  людей),  важливим завданням сучасної  кардіології  в  Україні  та  світі  є

пошук  нових  або  удосконалення  вже  існуючих  методів  діагностування  стану

серцево-судинної системи, спрямованих на своєчасне виявлення серцево-судинної

патології. 

На  особливу  увагу  заслуговує  метод  фонокардіографії  в  плані  простоти

апаратної реалізації,  неінвазивності та безпечності.  Сучасні медичні діагностичні

системи  дають  змогу  здійснювати  опрацювання  фонокардіосигналу  (ФКС)  з

допомогою  електронно-обчислювальної  техніки,  напівавтоматичне  обчислення

його  показників,  формування  попереднього  медичного  висновку.  Однак,  для

тестування  методів  опрацювання,  що  лежать  в  основі  побудови  програмного

забезпечення  таких  діагностичних  систем,  оцінювання достовірності  результатів

опрацювання ФКС цими методами, необхідно розробити імітаційну модель такого

класу біосигналів, яка б враховувала у своїй структурі основні параметри медичної

норми та патології стану серця. Тому розроблення імітаційної моделі ФКС, яка б

давала можливість забезпечити параметричну ідентифікацію методу опрацювання з

достовірним відтворенням даних є актуальною задачею. 


