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ФАЗОВИЙ ПОРТРЕТ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ЯК ЗАСІБ БІОМЕТРІЇ

Анотація. Удос ко на ле но підхід до по бу до ви біомет рич них сис тем, що базується на аналізі
фа зо во го по ртре та од но ка наль ної елек тро кардіогра ми (ЕКГ) осо би, яка тес тується. Зап ро по -
но ва но пра ви ла, що за без пе чу ють роз в’я зан ня за дач іден тифікації та ве рифікації (ау тен -
тифікації) осо би. Експе ри мен тальні досліджен ня по ка за ли, що за про по но вані вирішу вальні
пра ви ла за без пе чу ють 96.6% пра виль них рішень у про цесі іден тифікації лю ди ни за 3133 за -
пи са ми ЕКГ у групі з 167 осіб та 99.5% пра виль них рішень у про цесі ве рифікації лю ди ни за 
204 за пи са ми ЕКГ 62 різних осіб. Виз на че но пер спек ти ви про ве ден ня под аль ших
досліджень, спря мо ва них на роз в’я зан ня прак тич них за дач біометрії.

Клю чові сло ва: елек тро кардіогра ма, фа зо вий по ртрет, біомет рич на сис те ма, відстань Га ус -
дор фа, іден тифікація та ве рифікація осо би.

ВСТУП

Проб ле ма біомет рич ної іден тифікації лю ди ни базується на аналізі індивіду аль -
них ха рак те рис ти ках осо би і стає все більш ак ту аль ною. Сьо годні на й по ши -
ренішими є дак ти лос копічні сис те ми [1, 2], які розпізна ють ха рак терні особ ли -
вості відбитків пальців. За галь но виз на ни ми та кож є сис те ми біомет рич ної іден -
тифікації, які ґрун ту ють ся на розпізна ванні індивіду аль них ха рак те рис тик
рай дуж ної об олон ки ока [3], го ло су [4], об лич чя [5] або його окре мих час тин.

Стрімкий роз ви ток за собів циф ро вої об чис лю валь ної техніки і тех но логії
смар тфонів спри яв ство рен ню ко мерційних сис тем біомет рич ної іден тифікації,
що за без пе чу ють дос тат ньо ви сокі по каз ни ки. Вод но час відомо, що унікальні
ха рак те рис ти ки, на яких ба зу ють ся зга дані за со би біометрії, мо жуть бути
підроб лені злов мис ни ком. Нап рик лад, відби ток паль ця мож на підро би ти за до -
по мо гою спеціаль ної ру ка вич ки або му ля жу (spoofing in fingerprint). Отже є по -
тре ба у спеціаль них до дат ко вих за со бах за хис ту [6, 7]. Аналогічні підроб ки
мож ливі і в сис те мах біометрії, які ба зу ють ся на розпізна ванні рай дуж ної об о -
лон ки ока, об лич чя і го ло су.

Тож учені постійно шу ка ють нові на прям ки у по бу дові сис тем біометрії,
що ґрун ту ють ся на аналізі та ких індивіду аль них ха рак те рис ти ках лю ди ни, які
важ ко підро би ти. Одна з та ких ха рак те рис тик — елек тро кардіогра ма (ЕКГ), що
надає інфор мацію про елек трич ну ак тивність сер ця.

Мета статті — дослідити мож ли вості ЕКГ для роз в’я зан ня за дач іден -
тифікації і ве рифікації лю ди ни.

ВЛАСТИВОСТІ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА ЕКГ

Українські вчені впер ше в [8] сфор му лю ва ли гіпо те зу про мож ливість іден -
тифікації осо би за ЕКГ. У гіпо тезі було вра хо ва но ре зуль та ти по чат ко вих ек -
спе ри ментів, які де мо нстру ва ли індивіду альні особ ли вості графічно го зоб ра -
жен ня ЕКГ. Однак лише че рез шість років з’я ви ла ся за рубіжна публікація [9], 
при свя че на но во му ме то ду іден тифікації осо би за ЕКГ.

Зго дом ме тод ак тив но роз ви вав ся в чис лен них досліджен нях інших ав торів
[10–24]. У цих ро бо тах аналіз ЕКГ-сиг налів у ча совій об ласті про во див ся за до -
по мо гою вікон но го пе ре тво рен ня Фур’є (short-time Fourier transformation), вей -
влет пе ре тво рен ня (Wavelet transform), пе ре тво рен ня Ра до на (Radon transform),
кал манівської фільтрації (Kalman filter) та інших ма те ма тич них ме тодів.

ISSN 1019-5262. Кібернетика та системний аналіз, 2022, том 58,  № 3 183

© Л.С. Файнзільберг, 2022



Про ве дені досліджен ня по ка за ли, що індивіду альні особ ли вості ЕКГ на -
очніше ви яв ля ють ся під час її відоб ра жен ня на фа зовій пло щині z t( ), ( )z t  з ко -
ор ди на та ми z t( ) — сиг на лом про елек трич ну ак тивність сер ця та ( )z t  —
швидкістю зміни цього сигналу (рис. 1).

Оскільки реєстрація сиг на лу од но час но в декількох відве ден нях (особ ли во в
груд них відве ден нях V V1 6, , ) не зруч на для роз в’я зан ня за дач біометрії, роз -
гля не мо прак тичніший спосіб, яким пе ре дба чається реєстрація од но ка наль ної
ЕКГ лише в од но му відве денні — пер шо му стан дар тно му (ліва та пра ва руки).

За до по мо гою мікроп ро це сор но го реєстра то ра з па льцьо ви ми елек тро да ми
(рис 2, а) циф ро ва послідовність z tk( ) зна чень сиг на лу z t( ), що спос терігається
в дис кретні мо мен ти часу t kk   , k K 1, ,  ( — крок кван ту ван ня), по ка на -
лу Bluetooth вво дить ся в ком п’ю тер і здійснюється по пе реднє об роб лен ня,
а саме ви лу чен ня дрей фу ізо е лек трич ної лінії, час тот но-вибірко ва фільтрація та
адап тив не зглад жу ван ня. На базі про це ду ри чи сель но го ди фе ренціюван ня
з відповідною про це ду рою ре гу ля ри зації вдається от ри му ва ти при й нят ну
оцінку похідної ( )z tk  у дис кретні мо мен ти часу tk . У ре зуль таті фор мується фа -
зо вий по ртрет ЕКГ (ФП ЕКГ) — послідовність дво вимірних век торів (то чок)

( ( ), ( )), ( ( ), ( )), , ( ( ), ( ))z t z t z t z t z t z tK K1 1 2 2  ,

що ле жать на пло щині z t z t( ), ( ) у виг ляді періодич но го ат рак то ра, на яко му
відоб ра жа ють ся ха рак терні петлі відповідних фраг ментів ЕКГ — зубців P, T
і ком плек су QRS (рис. 2, б).
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Рис. 1. Фазові портрети ЕКГ двох осіб у 12 традиційних відведеннях

I II III

aVFaVRaVL

V3V2V1

V4 V5 V6
V6V5V4

V1 V2 V3

aVL aVR aVF

IIIIII

Рис. 2. Формування фазового портрета одноканальної ЕКГ на площині z t( ), ( )z t
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Бу де мо розрізня ти дві по ста нов ки за дачі біометрії.
За да ча іден тифікації. Існує об ме же ний спи сок B B B M { }1, ,  осіб, що

тес ту ють ся. Потрібно з ви ко рис тан ням ав то ма тич но го об роб лен ня ФП ЕКГ однієї 
особи B Bm   виз на чи ти її но мер m M1, ,  у спис ку B B B M { }1, , .

За да ча ве рифікації (ау тен тифікації). Лю ди на, яка тес тується, повідом ляє
своє прізви ще (login), що виз на ча ти ме її но мер m M1, ,  у спис ку 
B B B M { }1, , . Потрібно з ви ко рис тан ням ав то ма тич но го об роб лен ня ФП
ЕКГ («інте лек ту аль но го» па ро ля) підтвер ди ти або спрос ту ва ти на зва ний login.
До того ж, до пус кається, що прізви ща цієї лю ди ни може не бути в спис ку 
B B B M { }1, , .

Ба га торічні спос те ре жен ня по ка за ли, що фа зові по ртре ти од но ка наль ної
ЕКГ як  і відбит ки пальців ма ють індивіду альні особ ли вості (рис. 3), незмінні
про тя гом ве ли ко го проміжку часу (рис. 4), якщо, зви чай но, в цей період не
відбу ли ся серй озні органічні ура жен ня сер ця. З огля ду на ці фак ти було по бу до -
ва но біомет ричні сис те ми, що ба зу ють ся на аналізі ФП ЕКГ.
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Рис. 3. Приклади фазових портретів одноканальної ЕКГ 24 осіб

Рис. 4. Динаміка фазових портретів одноканальної ЕКГ трьох осіб
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ФАЗОВИМ ПОРТРЕТОМ ОДНОКАНАЛЬНОЇ ЕКГ 

Роз в’я зу ван ня за дачі іден тифікації ґрун тується на порівнянні фа зо во го по ртре та
по точ ної ЕКГ осо би Bm , що тес тується, із за зда легідь по бу до ва ни ми ета ло на ми
об ме же ної гру пи B B M1, ,  осіб. Оскільки під час фізич них або емоційних на -
ван та жень відбу ва ють ся зміни окре мих діля нок ЕКГ, а зок ре ма, зуб ця T , далі
бу де мо аналізу ва ти найбільш стабільний фраг мент фа зо во го по р т ре та. Експе ри -
мен ти по ка за ли, що та ким є фраг мент, відповідний шлун ко во му ком плек су QRS.

Згідно з [25] для оціню ван ня близь кості двох фа зо вих по ртретів Fi  і F j  бу -
де мо об чис лю ва ти відстані Га ус дор фа

L F F q qH i j
q F q F

k r
q Fk i r j r j

( , ) max max min ( , ), max m 
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q q
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де ( , ) | | | |q q q qk r k r   — Евклідова відстань між нор мо ва ни ми век то ра ми 
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що на ле жать QRS-фраг мен там i-го та j-го фа зо вих по ртретів.
Для по бу до ви ета ло на ФП ЕКГ m-го (m M1, , ) пред став ни ка гру пи 

B B M1, ,  зареєструємо W m( )  його ЕКГ у різний час доби і сфор муємо мат ри -

цю W Wm m( ) ( )  Га ус дор фо вих відста ней (1) між па ра ми QRS-фраг ментів

відповідних фа зо вих по ртретів F Fm
W

m
1
( ) ( ), , . Но мер ряд ка цієї мат риці, сума

еле ментів якої мінімаль на, виз на чає ета лон ний фа зо вий по ртрет F m
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Рішен ня на ко ристь m-го пред став ни ка гру пи при й ма ють лише в тому ви -
пад ку, коли
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де L F FH t( , )( )
0
  — Га ус дор фові відстані між по точ ним фа зо вим по ртре том Ft

осо би, що тес тується, та всіма ета ло на ми F F M
0

1
0

( ) ( ), , , виз на че ни ми згідно

з (2), а ( )m  — поріг, який виз на чається за мак си маль ним еле мен том мат риці 
Га ус дор фо вих відста ней, по бу до ва них на етапі фор му ван ня F m

0
( ) . Поріг ( )m

за без пе чує не обхідний ком проміс між ймовірнос тя ми «про пус ку цілі» та
«хиб ної три во ги» в умо вах іден тифікації m-го пред став ни ка гру пи. 

Для оціню ван ня надійності за про по но ва но го підхо ду було по бу до ва но ек с -
пе ри мен таль ну базу да них з 3133 ЕКГ 167 різних осіб. У 96.6 % ви падків
(3027 ЕКГ) іден тифікація осіб згідно з пра ви лом (3) була пра виль ною.

Нез ва жа ю чи на ви сокі ре зуль та ти, за про по но ва ний підхід має об ме жені
мож ли вості. Річ у тім, що фа зові по ртре ти од но ка наль ної ЕКГ де я ких осіб ма -
ють лише не значні відмінності (див. рис. 2). Не є ви нят ком си ту ації, коли ФП
ЕКГ різних лю дей вза галі прак тич но то тожні, при чо му ймовірність та ких збігів
збільшується зі зрос тан ням їхньої кількості в групі. З вик ла де но го вип ли ває, що 
по бу до ву надійної сис те ми іден тифікації кон крет ної лю ди ни за ФП ЕКГ у чи -
малій групі вип рав да но роз гля да ти лише як да ле ку мету.

Вод но час, як ближ ню мету мож на сфор му лю ва ти про стішу, але важ ли ву
за да чу: за ра хо ву ва ти ФП ЕКГ кон крет ної лю ди ни до пев них класів (кількість
яких мож на за да ти не дуже ве ли кою) і про во ди ти ве рифікацію осо би зістав лен -
ням її по точ но го ФП ЕКГ з відо мим но ме ром кла су його ФП ЕКГ, який, як і
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гру па крові, на ле жить цій особі. У разі розбіжності класів з ви со кою
ймовірністю мож на ствер джу ва ти про не га тив ний ре зуль тат ве рифікації і при й -
ма ти відповідні рішен ня.

ВЕРИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ФАЗОВИМ ПОРТРЕТОМ ОДНОКАНАЛЬНОЇ ЕКГ 

Для роз роб лен ня сис те ми ве рифікації виз на чи мо ха рак терні типи ФП ЕКГ за
на яв ною на вчаль ною вибіркою, що містить ЕКГ різних осіб, за яки ми по бу -
до вані відповідні фа зові по ртре ти 

F F FQ { }1, , . (4)

Бу де мо досліджу ва ти мож ливість аль тер на тив но го підхо ду до оціню ван ня
близь кості фа зо вих по ртретів F Fi   та F Fj  , який ґрун тується на аналізі їхніх 
зоб ра жень. Для цьо го об чис лю ва ти ме мо аб со лют ну ве ли чи ну різниці між
функціями i x y( , ) і  j x y( , ), які ха рак те ри зу ють кількість чор них кра пок
у полі зоб ра жень фа зо вих по ртретів F Fi   і на ле жать квад рат ним коміркам зі
сто ро на ми  в ко ор ди на тах x і y фазової площини (рис. 5):
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Пе ред тим, як об чис лю ва ти відстані (5), про ве де мо нор му ван ня фа зо вих ко -
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(6)

відста ней (5) між всіма па ра ми зоб ра жень фа зо вих по ртретів на вчаль ної
вибірки, за до по мо гою якої про ве де но клас те ри зацію ФП ЕКГ. 

ISSN 1019-5262. Кібернетика та системний аналіз, 2022, том 58,  № 3 187

Рис. 5. Пояснення до методу оцінювання відстаней між зображеннями ФП ЕКГ
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Пер шу пару клас терів ФП ЕКГ виз на чає еле мент мат риці (6), що відповідає 
мак си му му відста ней Lij . Для виз на чен ня реш ти клас терів упо ряд куємо за зрос -
тан ням еле мен ти ряд ка мат риці (6), що відповіда ють пер шо му клас те ру. На -
явність «стрибків» на послідов ності ,  1, , Q, упо ряд ко ва них відста ней
(рис. 6) виз на чає межі між клас те ра ми ФП ЕКГ. Такі стриб ки лег ко мож на
відшу ка ти за до по мо гою не склад ної об чис лю валь ної про це ду ри.

Експе ри мен таль но вста нов ле но, що за кри терієм мак си му му відно шен ня
міжкла со вої та внутрішньок ла со вої відста ней опти маль ний розмір комірок має
бути   0.125H, де H — розмір поля зоб ра жень ФП ЕКГ. У та ко му разі поле
зоб ра жень на кри ва ють 64 квадратні комірки.

За аналізом 300 ЕКГ 115 різних осіб виз на че но J  5 ха рак тер них клас терів
ФП ЕКГ (рис. 7).

Ви ок ре ми мо з мно жи ни (4) підмно жи ну фа зо вих по ртретів, що відповіда -
ють -му клас те ру ( 1 5, , ) , і виз на чи мо ета лон цьо го клас те ра у такий
спосіб:

 
  

0
1 1

( ) ( )min 





arg
i Q

ij
j

Q

L , (7)

де Lij
( )  — відстані (6) між па ра ми ФП ЕКГ -го клас те ра у на вчальній ви -

бірці, а Q  — кількість ФП ЕКГ -го клас те ра.

Ве рифікація осо би про во дить ся за ета ло на ми   0
1

0
5( ) ( ), , , по бу до ва ни ми

згідно з (7). Таку інфор мацію (логін осо би, що тес тується) мож на от ри ма ти під
час ска ну ван ня мікроп ро це сор но го чипа біомет рич но го пас пор та, кре дит ної
кар тки або іншого персонального документа.

Порівнян ня здійснюється за до по мо гою об чис лен ня відста ней

L F x y x yt
t

x y

( , ) | ( , ) ( , ) |( ) ( ) ( )

,

  0
   ,  1 5, , , (8)

між зоб ра жен ням  ( ) ( , )t x y  фа зо во го по ртре та по точ ної ЕКГ осо би, яка тес -

тується, і зоб ра жен ня ми п’я ти ета лонів   0
1

0
5( ) ( ), , , що зберіга ють ся в базі

да них сис те ми дос ту пу.
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Рис. 6. Графік упорядкованих відстаней між кластерами ФП ЕКГ





Рис. 7. Характерні кластери ФП ЕКГ

1 2 3 4 5



Сис те ма ве рифікації ав то ма тич но виз на чає но мер ета ло на 0
( )t , який має

мінімаль ну відстань (8) від зоб ра жен ня фа зо во го по ртре та Ft  по точ ної ЕКГ, тоб то

  
 

0
1 5

0
( ) ( )min ( , )t

tL Farg


 . (9)

Ро би мо вис но вок, що ве рифікацію вва жа ють успішною лише тоді, коли виз на -
че ний згідно з (9) ета лон 0

( )t  збігається з уве де ним логіном 0
( )p , тоб то  0

( )t  0
( )p .

В іншо му ви пад ку ве рифікацію не вва жа ють успішною.
Під час тес ту ван ня за про по но ва но го підхо ду на ек за ме наційній вибірці, що 

містить 204 за писів ЕКГ 62 різних осіб, мала місце лише одна не успішна ве -
рифікація (0.5%).

ПЕРСПЕКТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Крім роз гля ну тих ме тодів оціню ван ня близь кості ФП ЕКГ, які ба зу ють ся на
фор му лах (1) і (5), мож на по бу ду ва ти інші про це ду ри, що ма ють влас ти вості 
мет рик. Тож ви ни кає при род не пи тан ня: яка з мет рик ефек тивніша?

Роз гля не мо фор маль ну схе му обґрун то ва но го ви бо ру міри близь кості ФП
ЕКГ за на вчаль ною вибіркою, що містить G фа зо вих по ртретів F FG1, , . Вва -
жа ти ме мо, що ко жен i-й фа зо вий по ртрет на ле жить одній з різних M  2 осіб
з гру пи B B B M { }1, , , при чо му для кож ної осо би є декілька фа зо вих по р т -
ретів, тоб то G M .

Не хай маємо N  2 різних мір близь кості S S N1, , . Кож на n-та міра Sn     
( )1 n N  по род жує влас не вирішу валь не пра ви ло Rn , за яким про а налізо ва ний 
фа зо вий по ртрет F F Ft G{ 1, , )  на ле жить од но му з пред став ників гру пи 
B B B M { }1, , .

Роз гля не мо функцію

 t
n( ) , ,

,
 0

1
якщо рішення правильне
якщо рішення хибне,





 (10)

яка виз на чає втра ти від хиб но го рішен ня, що при й мається за фа зо вим по р т -
ре том Ft  з ура ху ван ням міри Sn , 1 n N . Ви ко рис тан ня функції (10) дає
змо гу оцінити якість кож но го n вирішу валь но го пра ви ла у та кий спосіб:

 ( ) ( )n
t
n

t

G





1

,

та вва жа ти на й кра щою міру Sn0 , 1 0 n N , яка за до воль няє умо ву 

n S
n N

n
0

1


 
arg min ( ). (11)

Співвідно шен ня (11) надає мож ливість об ра ти на й кра щу з мір близь кості
ФП ЕКГ.

Доцільно та кож дослідити мож ливість підви щен ня дос товірності при й ня -
тих рішень з ви ко рис тан ням пе ре хо ду до ФП ЕКГ у три вимірно му про сторі з
ко ор ди на та ми z t( ), ( )z t , ( )z t . Перші ек спе ри мен ти по ка за ли, що навіть якщо
дво вимірні ФП ЕКГ різних лю дей май же збіга ють ся (рис. 8, а), то під час пе ре -
хо ду в три вимірний про стір удається ви я ви ти деякі відмінності нібито то тож -
них фа зо вих по ртретів для пев них кутів проєкту ван ня (рис. 8, б).

Ре зуль та ти досліджень цих за дач на реп ре зен та тивній вибірці спос те ре -
жень да дуть змо гу роз ши ри ти мож ли вості біомет рич них сис тем для роз в’я зан ня 
прак тич них за дач у різних сферах застосування.

ISSN 1019-5262. Кібернетика та системний аналіз, 2022, том 58,  № 3 189



ВИСНОВКИ

Удос ко на ле но підхід до по бу до ви біомет рич них сис тем, що базується на
аналізі фа зо во го по ртре та од но ка наль ної елек тро кардіогра ми осо би, що тес -
тується. Ба га торічні спос те ре жен ня по ка за ли, що ФП ЕКГ як і відбит ки
пальців ма ють індивіду альні особ ли вості (див. рис. 3), незмінні про тя гом до -
сить ве ли ко го проміжку часу (див. рис. 4).

По бу до ва но вирішу вальні пра ви ла, що за без пе чу ють іден тифікацію та ве -
рифікацію (ау тен тифікацію) осо би. Ре зуль та ти вип ро бу вань підтвер ди ли пра -
цез датність за про по но ва них підходів та порівня но ви сокі по каз ни ки дос -
товірності при й ня тих рішень: 96.6 % пра виль них рішень у про цесі іден тифікації 
лю ди ни за 3133 за пи са ми ЕКГ у групі з 167 осіб та 99.5% пра виль них рішень
у про цесі ве рифікації лю ди ни за 204 за пи са ми ЕКГ 62 різних осіб.

Виз на че но пер спек ти ви под аль ших досліджень, які спря мо вані на підви -
щен ня дос товірності при й ня тих рішень.

Біомет ричні сис те ми, що ба зу ють ся на аналізі фа зо во го по ртре та од но ка -
наль ної ЕКГ, мо жуть бути за сто со вані як для са мостійно го ви ко рис тан ня, так
і у складі на яв них сис тем. Нап рик лад, якщо в мікроп ро це сор ний чип біомет рич -
но го пас пор та ввес ти інфор мацію про клас ФП ЕКГ влас ни ка, то під час пе ре ти -
ну кор до ну мож на здійсню ва ти його ве рифікацію не тільки за відбит ком паль -
ця, як це роб лять за раз, але і ви ко рис то ву ва ти до дат ко ву інформацію, що
підвищить достовірність прийнятих рішень.
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L.S. Fainzilberg
PHASE POR TRAIT OF THE ELEC TRO CAR DI OG RA PHY AS A MEANS OF BIOMETRY

Abstract. An approach to the construction of biometric systems based on the analysis of the
phase portrait of a single-channel electrocardiogram (ECG) of the test subject is being
developed. The rules providing the decision of a problem of identification and verification
(authentication) of the person are offered. Experimental studies have shown that the proposed
decision rules ensure the reliability of identification of 96.6% in the analysis of 3133 ECGs of 
167 users and the reliability of verification of 99.5% in the analysis of 204 ECGs of 62
different individuals. Prospects for further research aimed at solving practical problems of
biometrics are outlined.

Keywords: electrocardiogram, phase portrait, biometric system, Hausdorf distance,
identification and verification of personality.
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