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ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОСТІ АКУПУНКТУРИ ЛЮДИНИ 
НА ОСНОВІ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Проведено оцінювання активності акупунктури людини на основі вимірювальної інформації, 
отриманої за допомогою інформаційно-вимірювальної системи. Показано, що врахування 
реальних особливостей змінення параметрів точок акупунктури дозволяє проводити адекват-
не діагностування стану здоров’я людини. 

 
В сучасних інформаційно-вимірювальних системах (ІВС) для оцінювання активності акупунктури 

людини [1], [2], вимірюваними параметрами, як правило, є рівні сигналів точок акупунктури (ТА) або 
значення результатів обчислювальних операцій над даними рівнями, певні показники та коефіцієнти. 
Проте визначення активності у розрізі зазначених параметрів недостатньо враховує особливості люди-
ни: динаміку змінення (при одужанні, втомі тощо) [3], [4], певні зміни в часі (біоритмічні властивості) 
[5], [6], індивідуальні варіації у людей [7], [3], а також вплив зовнішніх факторів (температури, атмос-
ферного тиску тощо) [3], додаткові інформативні параметри («піки» у сигналах ТА) [8], [9]. При цьому 
немає можливості порівняти значення параметрів ТА людини (із умовною нормою для подальшого 
діагностування її стану) у випадках: різного часу їх вимірювання через вказані біоритмічні властивості, 
за відсутності даних про зовнішні фактори на момент вимірювання через індивідуальні зміни при цьо-
му стану людини та відповідних йому станів ТА [4—6]. 

Врахування реальних особливостей параметрів ТА є відносно складною задачею внаслідок ін-
дивідуальних варіацій їх значень, зокрема в результаті дії зовнішніх факторів, зміненням їх у часі 
та через особливості способу вимірювання [4], станом організму при вимірюванні (внутрішні фак-
тори) [5]. 

Перспективним є визначення параметрів активності ТА за допомогою ІВС, які б у комплексі 
враховували реальні особливості змінення стану даних точок та умов за яких можливе порівняння 
значень їх параметрів. 

Метою цієї статті є розширення можливостей відомих підходів оцінювання активності акупу-
нктури людини на основі вимірювальної інформації. Це досягається внаслідок врахування реаль-
них особливостей змінення стану ТА за допомогою ІВС та визначення умов порівняння значень 
параметрів акупунктурних точок. 

Задачами дослідження є: 
1. Визначення параметрів активності ТА; 
2. Визначення умов порівняння параметрів точок акупунктури. 
Дослідження показують, що для визначення активності акупунктури людини за допомогою ІВС, 

враховуючи сучасні підходи у галузі корпоральної [1] та Су-Джок [2] терапії, необхідно додатково 
використовувати певні параметри. Авторами пропонується визначити як першу, групу таких парамет-
рів, що характеризують активність ТА тільки з точки зору такої вимірювальної інформації як рівні їх 
сигналів — параметри рівнів Hh сигналів ТА та коефіцієнтів рівнів Kh сигналів ТА. Ця група поєднує 
інші показники активності ТА, в яких для її оцінювання використовуються тільки значення рівнів сигна-
лів даних точок, наприклад як у [2], [4], [6]. Вона також поєднує обчислені значення результатів матема-
тичних операцій над цими рівнями, коефіцієнти та показники, що утворюються внаслідок різних таких 
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операцій [1], [3]. Це відбувається у випадку оцінювання стану окремих груп точок акупунктури або 
інтегрального оцінювання стану сукупності ТА, інакше «меридіану» за значеннями параметрів таких 
певних точок, які входять до його складу. При цьому як операнди зазначених операцій не виступають 
будь-які інші параметри точок акупунктури та різні величини, наприклад термін реєстрування рівнів 
сигналів даних точок у секундах тощо. 

Параметр Hh характеризує активність точок акупунктури тільки стосовно виміряних рівнів їх 
сигналів (струму або біопотенціалів) і може набувати значень з множини hH ; 

1 2 1{ , , ... , }h n nH h h h h−= . Елементами hH  (їх кількість hH n= ) для конкретного випадку ви-
значення активності ТА, а також згідно з властивістю однорідності елементів множин є вказані 
вище значення рівнів сигналів або обчислені значення результатів математичних операцій над 
ними. Такі значення, у свою чергу, визначаються тільки для струму або тільки для напруги точок 
акупунктури і мають відповідно розмірності [А] або [В]. Тобто всі елементи hH  можуть мати 
розмірність або струму або напруги певних точок. Параметр Kh характеризує активність точок 
акупунктури тільки щодо її визначення за допомогою математичних операцій над виміряними 
рівнями сигналів ТА (обчислений результат отримується у відносних одиницях) або різних коефі-
цієнтів, показників, які утворюються внаслідок таких операцій. Даний параметр може набувати 
значення з множини Kh; Kh = {k1, k2, …, km–1, km}. Елементами Kh (|Kh| = m) для конкретного випад-
ку визначення активності ТА згідно з властивістю однорідності елементів множин є тільки описані 
вище обчислені значення результатів математичних операцій або тільки коефіцієнти чи показни-
ки, що мають розмірності відносних одиниць [в. о.]. Такі значення, у свою чергу, визначаються 
тільки для значень струму точок акупунктури або тільки їх біопотенціалів. Тобто елементами Kh 
будуть показники активності ТА, які визначаються за значеннями або струму або напруги акупун-
ктурних точок. 

Активність акупунктури в даному випадку визначається належністю відповідно елементів Hh та 
Kh певним інтервалам згідно з нерівностями 

min maxi i ih h h≤ ≤ ; min maxj j jk k k≤ ≤ , 

де i = 1… n, |Hh| = n, i – номери «меридіанів» або окремих ТА (визначається активність для окремих то-
чок акупунктури або «меридіанів»), j = 1…m; |Kh| = m, j – номери «меридіанів», груп ТА; min ih , min ik  

max ih , max ik , ih , ik  — відповідно мінімальний, максимальний та номінальний рівні (3 рівні) активності 
«меридіанів», груп або окремих ТА. Вказані три рівні активності характеризують стани «меридіанів» 
(груп, окремих ТА), які у свою чергу відображають функціональний стан органів та систем людини (но-
рма, пригнічення, збудження): номінальний – умовна «НОРМА», мінімальний – «ПРИГНІЧЕННЯ», 
максимальний – «ЗБУДЖЕННЯ». Тут hi, ki потрапляють відповідно в групи інтервалів: [ ]min max;i ih h , 

[ ]min max;i ik k ; ] [min0; ih , ] [min0; ik ; ] [max ;ih ∞ , ] [max ;ik ∞  встановлених експериментально 
значень. 

Швидкість змінення в часі (динаміка) значень виміряних рівнів струму або напруги ТА з впливом рі-
зного роду факторів на організм людини [3], [4], [6] і таким чином зміни обчислених значень результатів 
математичних операцій, які можна виконувати над ними, коефіцієнтів та показників, що отримуються 
при цьому (тобто елементів ih , ik ; i hh H∈ , i hk K∈ ) пропонується оцінювати групою параметрів vh 
та vк. Визначення вказаної динаміки протягом певних інтервалів (або періодів) часу it , jt  можливе за 
неперервного реєстрування сигналів ТА з допомогою ІВС. Параметри vh та vк відповідно можуть набу-
вати значення з множин 

{ }1 2 1, , ... , ,H H H Hn HnV v v v v−= { }1 2 1, , ... ,K K K Km KmV v v v v−= , де HV n= , 

KV m= . Значення елементів HV  та KV  розраховуються як 

Hi i iv h t= , Kj j jv k t= , 

де і = 1…n;  j = 1…m;  і – номери елементів: Hh, VH, ti; j — Kh, VK, tj. 
Залежно від конкретного випадку визначення активності ТА (за значеннями їх струму, напруги або 

у відносних одиницях) та згідно з властивістю однорідності елементів множин, vHi та vKj вимірюються 
синхронно із елементами hi, kj тільки у [В/с] або [А/с], [в. о./с]. 



АВТОМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2005. № 4 
7 

Активність акупунктури в даному випадку визначається за умов стабільності, поступового змі-
нення чи «стрибка» значень рівнів сигналів ТА, змінення значень приростів таких рівнів відносно 
певного значення [3], [4] і внаслідок цього аналогічними зміненнями vh та vк. Так умовному «стри-
бку» може відповідати значний вплив на людину різних факторів, зокрема зовнішнього середовища 
(температури, атмосферного тиску тощо) або лікарських засобів, які вона використовує [3], [4]. За-
значені поступове змінення та стабільність відповідають незначному впливу факторів, лікарських 
засобів та відсутності такого впливу протягом певного періода часу (наприклад доби) [3], [4]. Таку 
стабільність пропонується оцінювати параметром VHs — середнім арифметичним значенням ре-
зультатів обчислення швидкостей vHi (тобто елементів VH) протягом відповідних періодів часу їх 
визначення ti (і = 1, 2, …) у вигляді 

 
1

p

Hs HlV v p
 

= ∆ 
 
∑ , (1) 

де l – номер елемента vHi (vHi ∈ VH, l = 1, 2, …), p – їх кількість, p ≤ n, Hn V= . 
Аналогічно стабільність може бути розрахована для елементів ki, ki ∈ Kh. Тут використовуються 

(1), але при цьому VHs заміняється на VKs, ti на tj, vHl на vKl, окрім цього p ≤ m, m = |VK|. 
Як третій показник активності акупунктури людини пропонується використовувати параметр s, 

який характеризує наявність або відсутність «піків» у сигналах ТА. Такі «піки» з мінімальними дина-
мічними похибками дозволяє обробляти ІВС за допомогою аналого-цифрового перетворювача на ос-
нові надлишкових позиційних систем числення у її складі [9]. Активність в даному випадку визнача-
ється саме наявністю або відсутністю «піків», що пов’язано з певним емоційним станом людей. Па-
раметр s є «індикаторним» і може набувати значення з множини S = {0, 1}; s = 0 у випадку відсутно-
сті «піків», s = 1 у випадку їх присутності у сигналах ТА. Випадок коли s = 0 для певних акупункту-
рних точок у корпоральній терапії та точки «спіральних меридіанів» у Су-Джок терапії характеризу-
ється напруженим емоційним станом людей [9]. Для точок у корпоральній терапії такий стан додат-
ково означає прояв гальмівної дії деяких зовнішніх факторів на людину [8]. Випадок, коли  
s = 1 відповідно для зазначених вище точок характеризується піднесеним емоційним станом та про-
явом збуджувальної дії вказаних факторів [8], [9]. 

На практиці важливе врахування виміряних індивідуальних максимальних, мінімальних (екстре-
мальних) значень рівнів сигналів ТА людей та відповідних їм значень описаних вище коефіцієнтів 
тощо, тобто їх індивідуальних варіацій і часу отримання таких значень. Таким чином даними екст-
ремальними значеннями є відповідні такі значення елементів множин hH  та hÊ . Врахування вка-
заних індивідуальних значень пов’язано з індивідуальним підходом в процесі лікування людини [5], 
зниженню її втоми [3] або впливу різних факторів [6]. Згідно з даним підходом виконується корекція 
описаних значень сигналів на момент індивідуального часу їх встановлення [5], [6]. Визначення 
такого часу пояснюється також його відхиленням для хворих від наявної норми зміни даного часу 
для здорових людей (біоритмічні властивості ТА [5], [6]). Пропонується виконувати врахування 
зазначених індивідуальних особливостей ТА за допомогою параметрів еhmin, еhmax, ekmin, ekmax, та 
відповідного часу їх встановлення за допомогою параметрів thmin, thmax, tkmin, tkmax. Значеннями 
параметрів еhmin, еhmax, ekmin, ekmax є мінімальні та максимальні значення елементів множин Hh (для 
еhmin, еhmax) та hÊ  (ekmin, ekmax). При цьому еhmin, еhmax, ekmin, ekmax відповідно набувають значення з 
множин Eh min = {e1min, e2min, …, en–1 min, en min}, Eh max = {e1max, e2max, …, en–1 max, en max},  
Ek min  = {ε1min, ε2min, …, εn–1 min, εn min}, Ek max = {ε1max, ε2max, …, εn–1 max, εn max }, де n — потужність даних 
множин. Визначати вказані параметри можна для однієї ТА, а потім послідовно або одночасно для 
довільної їх кількості. 

Параметри thmin, thmax, tkmin, tkmax можуть відповідно набувати значення з множин minhT = {τ1min, 
τ2min, …, τn–1min, τn min}, maxhT = {τ1max, τ2max, …, τn–1max, τn max} та minkT = {θ1min, θ2min, …, θn–1min, 
θnmin}, maxkT = {θ1max, θ2max, …, θn–1max, θn max}. Їхніми елементами є значення часу спостереження 
відповідних їм значень з множин Eh min, Eh max, Ek min, Ek max. Наприклад τ1min відповідає часу встанов-
лення (спостереження) e1 min, θ1max — часу встановлення ε1max тощо. 

Порівняти значення результатів вимірювань сигналів ТА людини (з умовною нормою для діаг-
ностування її стану), які виконувалися в різний час, і відповідно значення параметрів, що отриму-
ються на їх основі, можливо за умови вказання факторів та обставин, що існували в момент вимі-
рювання. Це пояснюється індивідуальною реакцією в даному випадку різних людей та особливос-
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тями методу вимірювання [4—6]. Тобто необхідно вказати, по-перше, час та кількісні характерис-
тики факторів зовнішнього середовища, протягом яких виконувались такі вимірювання, напри-
клад, атмосферний тиск, відносна вологість, температура повітря. По-друге, внутрішні фактори: 
перенесені людиною хвороби, підвищена індивідуальна чутливість до дії певних факторів. По-
третє, тип фізичної величини ТА (струм, напруга), що вимірюється; метод її вимірювання, мето-
дичні, інструментальні похибки, які тут виникають. 

Висновки 

1. Розширення можливостей відомих підходів до оцінювання активності акупунктури людини 
на основі вимірювальної інформації за допомогою ІВС досягається за умови: 

— визначення швидкостей змінення параметрів ТА; 
— врахування «піків» у сигналах даних точок; 
— врахування індивідуальних екстремальних значень параметрів ТА. 
2. Врахування чинників та обставин, за яких виконувалися різні у часі вимірювання значень рі-

внів сигналів ТА, особливостей методу вимірювання дає можливість порівнювати значення таких 
вимірювань (та параметрів, що визначаються на їх основі) і в подальшому виконувати адекватніше 
діагностування стану людини. 
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