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АВТОМАТИЗОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОЯВІВ 
ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ ЛАБІЛЬНОСТІ НА ЗОБРАЖЕННЯХ 
ГАЗОРОЗРЯДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

У статті висвітлено сучасні проблеми ранньої клінічної діагностики. Показано перспективність 
методу газорозрядного випромінювання в напрямку практичної реалізації комплексної неінвазивної 
діагностики організму людини. Метод заснований на отриманні зображень випромінювання 
фаланг пальців у зовнішньому імпульсному електромагнітному полі. Проаналізовано існуючі підходи 
застосування методу газорозрядного випромінювання для медичної діагностики. 

Запропоновано методику автоматизованої ідентифікації проявів психоемоційної лабільності на 
зображеннях газорозрядного випромінювання фаланг пальців людини. Накопичено експериментальні 
дані, які з метою виявлення інформативних ознак випромінювання розподілено на декілька груп: 
контрольна та з проявами психоемоційної лабільності різного ступеня. 

Для здійснення медичної діагностики розроблене прикладне програмне забезпечення, яке призначене 
для кількісної оцінки геометричних та фотометричних ознак газорозрядного випромінювання у секторах 
пальців. У якості геометричного параметру використовується ширина корони випромінювання. Для 
оцінки фотометричних характеристик розраховується відношення мінімальної та максимальної 
яскравостей випромінювання у секторі. З метою ідентифікації проявів психоемоційної лабільності 
обчислюються абсолютні (за модулем) та відносні різниці ознак світіння у відповідних секторах 
правої та лівої руки. Алгоритм програмної реалізації методики засновуються на кількісній оцінці 
несиметричності геометричних та фотометричних ознак світіння. При порівнянні кількісних 
параметрів випромінювання використовуються індивідуальні показники у секторах, а також 
узагальнені статистичні оцінки у вигляді медіани та середнього арифметичного.

Розроблена методика рекомендується для скринінгових неінвазивних досліджень з метою реалізації 
ранньої комплексної діагностики неінфекційних захворювань різних органів та систем людини.

Ключові слова: газорозрядне випромінювання, аналіз даних, цифрова обробка зображень, медична 
діагностика. 

 
Постановка проблеми. Сучасний рівень роз-

витку клінічної лабораторної діагностики вимагає 
розроблення нових методів комплексної діагнос-
тики організму людини. Відомо, що результати 
клінічної діагностики містять складові ймовір-
нісного характеру. Саме тому актуальним вияв-
ляється завдання урахування множини факторів, 
які впливають на результати кількісної оцінки 
параметрів при експериментальних дослідженнях 
стану організму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Функціонування організму характеризується  
варіабельністю, паралельно з тим при здійсненні 
діагностики може проявлятися ефект впливу 
низки зовнішніх факторів. На сьогоднішній день 
розроблено та впроваджено на практиці велике 
різноманіття методів ранньої діагностики, однак 

більша їх частина характеризується рядом недо-
ліків. Серед найголовніших недоліків можна вка-
зати на вузьку направленість методів, яка при-
зводить до неефективності їх застосування при 
скринінгових дослідженнях.

Одним із перспективних методів неінвазивної 
комплексної діагностики стану організму людини 
є метод газорозрядного випромінювання. Сутність 
методу полягає в отриманні зображень газороз-
рядного випромінювання фаланг пальців людини 
в імпульсному електромагнітному полі [1]. Цей 
метод володіє низкою переваг саме в аспекті ран-
ньої комплексної діагностики організму людини. 
Такий спосіб діагностики був запропонований 
та успішно застосовується німецьким лікарем 
Пітером Манделом [2]. Згідно з розробленою 
методикою діагностики, отримане зображення 
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газорозрядного випромінювання фаланги пальця 
розбивається на сектори, яким поставлено у від-
повідність певні органи та системи. Так звана 
секторна діагностика базується на використанні 
спеціальної діагностичної таблиці. Таблиця необ-
хідна для визначення зв’язку параметрів випромі-
нювання фрагментів (секторів) з функціональним 
станом систем та органів людини. Дані, викорис-
тані при створенні таблиці, сформовані на основі 
емпіричного досвіду професора П. Мандела. Пер-
ший варіант такої таблиці був запропонований у 
1979 р. У модифікованому варіанті він використо-
вується і в теперішній час. Методика, розроблена 
професором П. Манделом, базується на аналізі 
зображень газорозрядного випромінювання, 
зафіксованих на фотоматеріалі (наприклад, рент-
генівській плівці).

Подальшого розвитку дана методика комплек-
сної діагностики набула завдяки дослідженням про-
фесора К. Короткова [3], який для реалізації експе-
риментальних досліджень використовує цифровий 
варіант реєстрації зображень газорозрядного випро-
мінювання. Дана модифікація методу діагностики 
організму отримала назву біоелектрографії [4]. Для 
виконання комплексних досліджень стану організму 
людини був розроблений програмно-апаратний 
комплекс, який включає прилади для цифрової реє-
страції зображень газорозрядного випромінювання 
і прикладне програмне забезпечення для аналізу та 
інтерпретації отриманих результатів вимірювань у 
вигляді зображень [5].

З використанням цифрового методу біоелек-
трографії було проведено багато досліджень з 
накопиченням та обробкою експериментального 
матеріалу. Зокрема у роботах [6, 7] представлено 
статистичну модель, яка була запропонована як 
результат досліджень пацієнтів з декількох груп. 
Сформована група «Норма», яка включала прак-
тично здорових людей. Також було виділено ще 
5 груп пацієнтів з різними патологіями органів або 
систем (кровообігу, травлення тощо). Додатково 
після побудови статистичної моделі з вказаними 
класами, проведено її перевірку у тестових умо-
вах, для чого було використано результати ана-
лізу газорозрядного випромінювання додатково 
94 пацієнтів, які не входили у групи при побудові 
статистичної моделі. Результати тестування пока-
зали 80% достовірності, тобто співпадіння діа-
гнозів, поставлених на базі методу біоелектрогра-
фії, з результатами інших, затверджених у галузі 
медицини, методів діагностики.

З метою аналізу цифрових зображень газороз-
рядного випромінювання (ГРВ-грам) за методикою 

К. Короткова використовуються наступні характе-
ристики зображень: середня яскравість, площа 
засвічення та нормалізована площа засвічення, 
інтегральний коефіцієнт площі, коефіцієнт форми, 
коефіцієнт емісії, коефіцієнт фрактальності. 

За вказаними показниками виконується 
зокрема оцінка психоемоційного стану [5]. Запро-
понована оцінка рівня психоемоційної напруже-
ності за порівнянням зображень газорозрядного 
випромінювання лівої та правої руки. Пору-
шення так званої L-R (від англ. Left-right) симетрії 
свідчить про підвищений рівень напруженості. 
У якості кількісного показника рівня асиметрії 
застосовується різниця інтегральних площ відпо-
відно для лівої та правої руки [5].

Постановка завдання. З урахуванням вище 
наведених результатів досліджень та діагностики 
стану організму людини методом біоелектрогра-
фії, авторами поставлене завдання удосконалення 
методів виявлення проявів психоемоційної лабіль-
ності на зображеннях газорозрядного випроміню-
вання фаланг пальців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розробки методики ідентифікації проявів 
психоемоційної лабільності було накопичено базу 
експериментальних зображень випромінювання, 
зафіксованих на рентгенівській плівці. Приклади 
зображень представлено на рис. 1 та рис. 2. 

На рис. 1 наведено приклад зображення газо-
розрядного випромінювання фаланг пальців 
людини з контрольної групи.

З метою формування контрольної групи було 
відібрано зображення практично здорових людей з 
відсутніми проявами психоемоційної лабільності. 
Висновки щодо віднесення до контрольної групи 
було зроблено людиною-експертом на основі 
додаткової інформації та іншими затвердженими 
у галузі медицини методами діагностики.

На рис. 2 представлений приклад зображення, 
на якому спостерігається порушення симетрії 
випромінювання для фаланг пальців лівої та пра-
вої руки.

Отримані зображення використовуються для 
оцінки стану органів та систем людини за методи-
кою, розробленою німецьким дослідником П. Ман-
делом. Методика аналізу газорозрядного випромі-
нювання навколо пальців людини (так званої корони 
світіння) базується на вивченні особливостей випро-
мінювання у різних секторах (зонах) пальців, яким 
відповідають певні органи та системи.

Картина газорозрядного випромінювання 
навколо пальців здорової людини зазвичай харак-
теризується наступними ознаками: вона рівно-
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мірна, не містить розривів, має однотонне забарв-
лення без темних кіл та точок.

При синтезі прикладного програмного забезпе-
чення для автоматизованої ідентифікації параме-
трів газорозрядного випромінювання враховува-
лися як геометричні параметри світіння (ширина 
корони), так і фотометричні ознаки (яскравість 
випромінювання у певному секторі) [8].

При накопиченні та подальшому аналізі 
результатів експериментальних досліджень було 
встановлено, що при інтерпретації результатів 
паралельно з виявленням патологій, є необхід-
ність урахування варіацій у геометричних та 
фотометричних характеристиках випроміню-
вання, пов’язаних з проявами психоемоційної 
лабільності.

Згідно з методикою П. Мандела, симетрично 
розташовані меридіани (сектори) випроміню-
вання на пальцях правої та лівої рук відповіда-
ють одним і тим самим органам або системам. Це 
дозволяє виконати аналіз симетричності оцінених 
кількісних показників випромінювання у вигляді 
ширини корони та яскравості у відповідних сек-
торах правої та лівої руки.

Для наочності випадки симетричного та неси-
метричного формування картин випромінювання 
представлено на зображенні газорозрядного сві-
тіння рис. 2. Відсутність випромінювання у сек-
торах, розташованих симетрично на обох руках, 
з великим ступенем достовірності вказує на пато-
логічні процеси у відповідних секторам органам. 
Таку картину можна спостерігати на наведеному 
прикладі для великих пальців лівої та правої 
руки. Для інших пальців, як видно з рис.2, кар-
тина випромінювання пальців лівої та правої руки 
принципово розрізняється та не є симетричною. 

У такому випадку виявлені випадіння у короні 
світіння можуть бути обумовлені психоемоцій-
ними факторами, які проявилися у пацієнта, 
наприклад, під час експериментальних дослі-
джень або викликані іншими зовнішніми впли-
вами. 

З метою автоматизації процедури ідентифіка-
ції проявів психоемоційної лабільності було роз-
роблено прикладне програмне забезпечення, яке 
дозволяє отримати кількісні значення ширини 
корони та яскравості випромінювання згідно з 
методикою секторного аналізу. Інтерфейс корис-
тувача прикладної програми аналізу зображень 
представлений на рис. 3.

Як видно з порівняння рис.2 та рис. 3, сектор-
ний аналіз був виконаний для першого пальця 
правої руки. З рис.3 видно, що ширина корони у 
четвертому секторі становить 0 (цей сектор роз-
ташований за горизонталлю зображення право-
руч). Можна побачити, що у зазначеному секторі 
корона відсутня. У дзеркально (за вертикальною 
віссю) розташованому секторі номер 10 корона 
теж майже відсутня. У кількісному відношенні 
цьому сектору відповідає кількісне значення 
ширини корони 11. В інших секторах з випро-
мінюванням, що відповідає нормі, кількісне зна-
чення ширини коливається у межах від 25 до 50. 

При цьому на першому пальці лівої руки спо-
стерігається приблизно аналогічна картина щодо 
розподілу випромінювання у секторах.

Що стосується світіння навколо фаланг інших 
пальців, то наочно можна побачити прояви неси-
метрії для відповідних секторів пальців, що дає 
підстави для кількісного порівняльного аналізу 
показників світіння з метою автоматизації вияв-
лення психоемоційної лабільності.

Рис. 1. Зображення газорозрядного 
випромінювання фаланг пальців  

(контрольна група)

Рис. 2. Зображення газорозрядного 
випромінювання фаланг пальців людини  
з порушенням симетрії випромінювання
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Рис. 3. Інтерфейс користувача програми секторного аналізу

Таблиця 1
Форма таблиці для оцінки проявів психоемоційної лабільності  

за шириною корони газорозрядного випромінювання
ПІБ Ширина корони

Палець Сектор Ліва Права Абс. різниці Відн. різниці, %

1

За
по

вн
ю

єт
ьс

я 
зн

ач
ен

ня
ми

 п
ар

ам
ет

рі
в 

ви
пр

ом
ін

ю
ва

нн
я 

у 
ві

дп
ов

ід
ни

х 
се

кт
ор

ах
 л

ів
ої

 р
ук

и 
L1

…
L1

2

За
по

вн
ю

єт
ьс

я 
зн

ач
ен

ня
ми

 п
ар

ам
ет

рі
в 

ви
пр

ом
ін

ю
ва

нн
я 

у 
ві

дп
ов

ід
ни

х 
се

кт
ор

ах
 п

ра
во

ї р
ук

и 
R

1…
R

12

=abs(L1-R1) =(abs(L1-R1))/ 
Макс(L1,R1)*100%

2 =abs(L2-R2) =(abs(L2-R2))/ 
Макс(L2,R2)*100%

3 … …
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Для таких кількісних параметрів газорозряд-
ного випромінювання як відношення яскравостей 
та ширина корони у відповідних секторах лівої та 
правої руки розраховуються абсолютні (за моду-
лем) та відносні різниці. Приклад формування 
порівняльних характеристик газорозрядного 
випромінювання показаний у табл. 1.

Далі висновок про наявність суттєвих про-
явів лабільності, які з великою ймовірністю мали 
істотний вплив на результати експериментальних 
досліджень, будується на основі правилу: «Якщо 
максимальне значення для різниць ширини 
корони перевищує 30%, то має місце суттєвий 
прояв лабільності». Надаються рекомендації для 
подальших досліджень у вигляді повторного здій-
снення реєстрації зображення.

Додатково з метою деталізації діагностики 
обчислюється медіана та середнє арифметичне 
значення для абсолютних та відносних різниць 
параметрів світіння для лівої та правої руки. Базу-
ючись на значеннях медіани та середнього ариф-
метичного, може бути виконана експертна оцінка 
не тільки наявності/відсутності психоемоційної 
лабільності, а також, за необхідності, її рівня 
низький/середній/високий.

Якщо пацієнт виконує низку експерименталь-
них досліджень даним методом, то відповідно до 
значень розрахованих показників робиться висно-
вок про динаміку змін в організмі, зокрема рівня 
психоемоційної лабільності та стану органів і 
систем.

Висновки. У статті запропонована методика 
аналізу зображень газорозрядного випроміню-
вання фаланг пальців людини, яка включає мож-
ливість автоматизованої ідентифікації проявів 
психоемоційної лабільності. Вивчення впливу пси-
хоемоційних факторів під час експериментального 
дослідження на результати вимірювань є важливим 
завданням, оскільки такий підхід здатний суттєво 
підвищити достовірність діагностики.

Розроблено та впроваджено прикладне про-
грамне забезпечення, яке дозволяє виконувати 
секторну діагностику стану органів та систем 
людини з додатковою можливістю оцінки симе-
тричності розподілу геометричних та яскравісних 
параметрів газорозрядного випромінювання.

Розроблена методика може бути рекомендо-
вана для скринінгових неінвазивних досліджень 
з метою реалізації ранньої комплексної діагнос-
тики неінфекційних захворювань.
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Glukhova N.V., Pisotskaja L.A. AUTOMATED IDENTIFICATION OF PSYCHOEMOTIONAL 
LABILITY EXPOSITIONS ON GAS DISHARGE RADIATION IMAGES 

The article deals with modern problems of early clinical diagnostics. The perspective of the method of gas-
discharge radiation in the direction of practical realization of complex non-invasive diagnostics of a human 
body is shown. The method is based on obtaining images of the radiation of the phalanges of the fingers in an 
external pulsed electromagnetic field. Existing approaches to the use of the gas discharge method for medical 
diagnostics are analyzed.
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The method of automated identification of manifestations of psycho-emotional lability on images of gas-
discharge radiation of a person’s phalanges is offered. Experimental data have been accumulated, which are 
divided into several groups in order to detect informative signs of radiation: control and with manifestations 
of psycho-emotional lability of varying degrees.

For the purpose of medical diagnostics, application software is developed, which is intended for 
quantitative evaluation of geometric and photometric features of gas discharge in the finger sectors. The 
geometric parameter is the width of the radiation crown. To estimate the photometric characteristics, the 
ratio of the minimum and maximum luminance of radiation in the sector is calculated. In order to identify the 
manifestations of psycho-emotional lability, absolute (relative to the module) and relative differences of the 
glow signs in the respective sectors of the right and left hands are calculated. 

The algorithm of software implementation of the technique is based on the quantitative estimation of 
asymmetry of geometric and photometric signs of luminescence. When comparing the quantitative parameters 
of radiation, individual indicators are used in the sectors, as well as generalized statistical estimates in the 
form of median and arithmetic mean.

The developed methodology is recommended for screening non-invasive studies in order to implement early 
comprehensive diagnostics of non-communicable diseases of various organs and systems of the person.

Key words: gas discharge, data analysis, digital imaging, medical diagnostics.


