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Tämän työn tarkoituksena on tutkia olkavarsipainepulssiaallon ja 
aorttapainepulssiaallon välistä yhteyttä sekä sen mittausmenetelmiä. Työssä 
keskitytään erityisesti olkavarresta mitatun pulssiaallon muuttamiseen 
aorttapaineaalloksi siirtofunktioiden avulla. Työtä varten kerättiin mittausdataa 
pienimuotoisella tutkimuksella, joka suoritettiin kymmenelle henkilölle. 
Tutkimuksen tuloksia käytetään työssä muutosprosessin tutkimisessa. 
 
Verenpaine mitataan usein kotitalouksissa, sekä terveysasemilla olkavarresta. 
Tämän arvon avulla arvioidaan ihmisen verisuoniston terveyttä. Monia 
verisuonistoa heikentäviä tekijöitä kuten suurten suonten jäykistymistä, ei havaita 
läheskään niin hyvin suoralla olkavarsimittauksella kuin olisi mahdollista 
aorttapaineaallon avulla. Aorttapaineaallon selvittäminen ei kuitenkaan ole 
erityisen yksinkertaista ja vaatii kalliita laitteita tai suoraa katetrointia. Tämän 
vuoksi aorttapaineaallon tarkkailun kehittäminen olisi tarpeellista. 
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1. JOHDANTO 

 

Kaksi maailman merkittävintä kuolemansyytä ovat sydänkohtaus ja sepelvaltimotauti. 

Määrä vastasi vuonna 2016 noin 15 miljoonaa vuosittaista kuolemaa maailmanlaajuisesti 

[1]. Kumpaankin kuolemansyyhyn vaikuttaa suoraan verisuonten ja sydämen kunto. 

Niinpä verisuonten kunnon sekä verenpaineen tehokkaalla ja järkevällä tarkkailulla 

tällaisten kuolemantapausten määrää olisi osaltaan mahdollista vähentää. Tämän vuoksi 

myös mittausmenetelmien kehittäminen, ja esimerkiksi jatkuvan tarkkailun 

helpottaminen on tarpeellista. Tällöin verisuonten kunnon tarkkailu yleistyisi myös 

kotikäytössä ja ongelmat havaittaisiin nykyistä aikaisemmin. Myös sairaaloissa ja 

terveyskeskuksissa tapahtuvaa verenpaineen tarkkailua voitaisiin tehostaa merkittävästi, 

kun olkavarsiverenpaineen tarkkailun sijaan voitaisiin vaivattomasti tarkkailla potilaan 

aorttapainetta. Pääasiallisesti näistä syistä myös tämä kandidaatintyö on tehty.  

Tässä työssä keskitytään aorttapaineeseen ja sen erilaisiin mittausmenetelmiin, sekä 

käydään ihmisen verisuonten rakennetta ja sen kunnon tarkkailumenetelmiä lävitse. 

Erityisesti työssä tutkitaan mitkä menetelmät soveltuisivat parhaiten ääreispulssiaallon 

aorttapulssiksi muuntamiseen. Syynä tutkimukseen on se, että ääreispulssiaaltoa voidaan 

mitata useiden tekniikoiden avulla ranteesta tai sormenpäästä verrattain helposti. 

Vaikeasti saatava aorttapulssiaalto antaa hyvän yleiskuvan aortan sekä koko 

verisuoniston kunnosta. Aiheeseen liittyen tehtiin myös pieni tutkimus, josta saatua dataa 

analysoidaan ja sille tehdään myös muunnos olkavarsipainepulssiaallosta 

aorttapainepulssiaalloksi kolmella eri menetelmällä. 

Toisessa luvussa käydään läpi yleisemmin verenpainetta ja siihen liittyviä tekijöitä, jotta 

myös muunnosprosessin ymmärtäminen ja tarve tulisi lukijalle paremmin selväksi. 

Kolmannessa luvussa esitellään työtä varten tehty tutkimus ja siitä saatuja tuloksia. 

Neljännessä luvussa käydään läpi pulssiaallon muuntamiseen tarkoitettuja metodeja ja 

niiden käyttöä käytännössä. Viidennessä luvussa perehdytään työn tuloksiin ja 

viimeisessä luvussa kootaan yhteenveto työstä. 
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2. VERENPAINE 

Verenpaine ja sen tarkkailu on yksi tärkeimpiä tapoja havainnoida ihmisen terveyttä. 

Verenpaineen tarkkailuun on olemassa useita tapoja, joista yleisin ja helppokäyttöisin on 

olkavarteen asetetun mansetin käyttö. 

 

2.1 Verenkiertojärjestelmä 

Verenkiertojärjestelmän tehtävänä on kuljettaa ravinteita ja happea soluihin joka puolella 

kehoa. Järjestelmä koostuu sydämestä ja verisuonista. Ihmisen verenkiertojärjestelmä 

voidaan jakaa kahteen osaan, ensimmäinen osa kuljettaa verta soluihin, kudoksiin ja 

elimiin, jotta ne saavat happea. Tätä osaa verenkierrosta kutsutaan suureksi 

verenkierroksi. Suuri verenkierto kulkee sydämen vasemmasta kammiosta kaikkialle 

kehoon aortan ja muiden verisuonistojen kautta. Lopuksi suuri verenkierto palauttaa 

vähähappisen veren sydämen oikeaan eteiseen, josta se siirtyy pienen verenkierron kautta 

keuhkoihin. [2,3] 

Toinen osa on pieni verenkierto. Sen tehtävä on kuljettaa suuren verenkierron tuoma 

hiilidioksidipitoinen veri keuhkoihin vaihtamaan hiilidioksidi happeen ja palauttaa näin 

saatu happea sisältävä veri takaisin sydämeen ja isoon verenkiertoon [4]. Kuvassa 1 on 

esitetty ihmisen verenkiertojärjestelmä. 
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Kuva 1. Ihmisen verenkiertojärjestelmä 

Kuvassa nuolet osoittavat veren kulkusuuntaa. Kuvassa punainen verisuoni kuljettaa 

hapekasta verta ja sininen verisuoni vähähappista. Kuvassa suunnat vasen ja oikea ovat 

kappaleessa aiemmin esitettyyn selvitykseen nähden päinvastoin. 

2.2 Verenpaineen mittaus 

Edelleen yleisessä käytössä oleva olkavarsiverenpainemittari on jäämässä tarkkuudeltaan 

uudempien menetelmien varjoon. Laitteen historia ulottuu vuoteen 1881 asti [5]. 

Olkavarsiverenpainemittaria käytetään kuitenkin myös osana useissa tarkemmin 

verenpainetta mittaavissa menetelmissä, joten sen käyttö tuskin häviää 

tulevaisuudessakaan.  

Olkavarsiverenpainemittareista on tullut monien kotitalouksien vakiovälineitä 

verisuoniston kunnon tarkkailua varten niiden edullisen hinnan ja suhteellisen hyvän 

luotettavuuden vuoksi. Yhä useammin verenpaineen mittaus onkin siirtynyt lääkärin 

toimistolta kotiolosuhteisiin. Etuja tällaisessa käytännössä on useita esimerkiksi 

verenpaine arvojen saaminen useammalta eri päivältä tai viikolta, mittaukset on tehty 

yksilön normaaleissa olosuhteissa, jolloin ei aiheudu lääkärin vastaanotosta mahdollisesti 

seuraavaa verenpaineen kohoamista, lisäksi kotona tapahtuva verenpaineen tarkkailu on 

helpompaa potilaalle. [6] 
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Suurimpia ongelmia perinteisen olkavarsiverenpainemittarin tuottamassa datassa ovat 

epätarkkuus ja ero olkavarsipaineen ja aorttapaineen välillä. Nykyteknologian ansiosta 

verenpaineen mittaukseen onkin olemassa paljon uudenlaisia metodeja, joiden antamat 

tiedot ovat tarkempia ja soveltuvat verisuoniston terveydentilan laajempaan analysointiin. 

Esimerkiksi tällaisia ovat aorttapulssiaallon tarkkailun mahdollistavat menetelmät. [7] 

Aorttapulssiaallon mittaaminen on tärkeää, sillä aortan seinämien jäykistyessä systolinen 

verenpaine nousee, johtuen ensimmäisen heijasteen aikaisemmasta saapumisesta 

elastisempiin aortan seinämiin verrattuna. Systolisen verenpaineen noustessa sydän 

kuormittuu enemmän, koska se joutuu pumppaamaan suurempaa painetta vastaan. 

Vastaavasti kun systolinen paine nousee, diastolinen paine laskee. Koska sydänlihaksen 

verenkierto tapahtuu pääasiassa lepovaiheessa eli diastolen aikana, laskeneesta 

diastolisesta paineesta seuraa heikentynyt sydänlihaksen sepelvaltimoiden kautta 

tapahtuva oma verenkierto. [8]  

2.3 Pulssiaalto 

Pulssiaallolla tarkoitetaan sydämestä lähtevän pulssiaallon sekä ääreisverenkierrosta 

heijastuksena takaisin tulevan aallon yhdistelmää [9]. Pelkkä sydämen syke kertoo, 

kuinka usein veri kulkee ihmiskehon lävitse, kun taas pulssiaallosta saadaan tietoa, 

kuinka sykkiminen tapahtuu. Pulssiaaltokuvaajasta itsessään voidaan jo jonkin verran 

selvittää ongelmia verisuoniston kunnossa, esimerkiksi verisuoniston jäykkyyttä sekä 

korkeaa verenpainetta. Lisäksi pulssiaaltoa käytetään usein myös aorttapainepulssiaallon 

määrityksessä.  

Yksi tapa verisuoniston kunnon ja jäykkyyden arvioimiseen on aorttapainepulssiaallosta 

määritettävä augmentaatioindeksi (augmentation index, yleinen lyhenne AIx). Kaavassa 

(1) on esitetty kuinka AIx voidaan määrittää: 

𝐴𝐼𝑥 =
∆𝑃

𝑃𝑃
      (1) 

Kaavassa ΔP on kahden huipun erotus ja PP on aorttapaineaallon korkeus, eli pulssipaine 

aortassa. Kuvassa 2 on esitetty aorttapainepulssiaalto ja selitetty tarkemmin kaavassa 

käytetyt arvot. [10] 
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Kuva 2. Olkavarresta mitattu pulssiaaltokuvaaja. 

Kuvaan kaksi on määritelty kaksi huippua, niiden erotus ja verenpaine. Näiden kolmen 

tekijän avulla AIx voidaan määrittää aorttapainepulssiaallosta.  

2.4 Aortta- ja ääreisvaltimoverenpaine 

Yleisimmin verenpaine mitataan ääreisvaltimon ja mansetin avulla olkavarsivaltimosta. 

Tämä metodi yksinään antaa hieman epätarkkaa dataa, koska verenpaine muuttuu 

ääreisvaltimoiden ja aorttavaltimon välillä [11]. 

Ääreisvaltimoverenpaineella tarkoitetaan tässä yhteydessä kehon ääripisteistä mitattua 

verenpainetta, joka yleisesti tarkoittaa olkavarresta mitattua verenpainetta. Aorttapaine 

on taas verenpaine aortan lähtöpisteessä. Aortta on verenkierron suurin valtimo, ja se 

lähtee sydämen vasemmasta kammiosta. Tutkimuksissa on havaittu systolisen 

verenpaineen olevan aortassa matalampi verrattuna olkavarresta mitattuun 

verenpaineeseen. Tämä ero riippuu suuresti mitattavasta henkilöstä. Esimerkiksi tästä 

syystä on havaittu aorttapaineen olevan tehokkaampi tiedonlähde sydämen ja 

verisuoniston tilan analysointiin. Tästä syystä myös erilaiset aorttapaineen mittaukseen 

tarkoitetut menetelmät ovat yhä tärkeämpiä. Kuvassa 3 on esitelty samalta henkilöltä 

saatu olkavarsi- ja aorttapainepulssiaalto. [12] 
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Kuva 3. Olkavarsi- sekä aorttapainepulssiaalto. 

Kuten kuvasta nähdään, on olkavarsi- ja aorttapainepulssiaallon muodossa ja 

korkeudessa melko paljon eroa. 

 

2.5 Aorttapulssiaallon mittausmenetelmät 

Aorttapainepulssiaaltoa voidaan mitata niin invasiivisesti kuin ei-invasiivisestikin. Tässä 

yhteydessä invasiivisella mittauksella tarkoitetaan mittausta, jossa joudutaan 

tunkeutumaan ihmiskehoon esimerkiksi katetrineulan avulla. Suorin tapa määrittää 

aorttapainepulssiaalto tapahtuu painetta mittaavan neulan avulla sopivasta valtimosta 

(esimerkiksi rannevaltimo). Tämä metodi vaatii kuitenkin käytännössä sairaalaolosuhteet 

ja harjaantuneen käyttäjän sekä aiheuttaa suhteellisen paljon epämukavuutta mitattavalle 

henkilölle. [7] 

Jotta aorttapaineen tarkkailusta saataisiin rutiinitoimenpide, on ei-invasiivisilla 

mittaustekniikoilla tärkeä rooli. Ei-invasiivisia mittausmenetelmiä on useita, ja niitä 

kehitetään jatkuvasti. Mittaustapa perustuu usein jonkin siirtofunktion soveltamiseen 

ääreispulssiaaltoon. Ääreispulssiaalto taas saadaan mitattua esimerkiksi tonometrin 

avulla tai perinteisellä mansetilla. [7] 

Eri menetelmillä saadusta aorttapulssiaaltokuvaajasta on mahdollista analysoida ihmisen 

systolista sekä diastolista verenpainetta ja myös terveydentilaa yleisesti paremmin kuin 

pelkästään vaikkapa olkavarresta mitatun pulssiaaltokäyrän ja verenpaineiden avulla. 
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Tämä johtuu erityisesti verenpaineen muuntumisesta aortan ja ääreisverenkierron välillä 

[12]. 
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3. TUTKIMUS 

Tässä kappaleessa esitellään työtä varten tehty tutkimus. Kappaleessa esitellään 

tarkemmin myös laite, jonka avulla työssä käytetty data saatiin. 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Kandidaatin työhön kuului myös pienimuotoinen tutkimus, josta saatua dataa käytettiin 

olkavarsipainepulssiaallon ja aorttapainepulssiaallon välisessä muunnoksessa. 

Tutkimukseen osallistui 10 vapaaehtoista koehenkilöä. Koehenkilöinä oli kaksi naista ja 

kahdeksan miestä. Tutkittavien henkilöiden pituus vaihteli välillä 165-188cm. 

Koehenkilöillä ei ollut tiedossa olevia sydänsairauksia, jotka vaikuttaisivat mitattuun 

dataan. 

Tätä tutkimuksessa käytetty data saatiin SpyghmoCor XCEL -laitteella, joka muun 

muassa muuntaa olkavarresta mitatun painepulssiaallon aorttapainepulssiaalloksi. 

SphygmoCor XCEL -laitteen mansetti asetettiin mittaushenkilön ei-dominoivan käden 

olkavarteen. Lisäksi koehenkilöistä dataa mittasivat toiseen ranteeseen asetettava 

rannepulssinmittalaite, sekä oikeaan etusormeen ja toiseen varpaaseen asennettavat 

optiset fotopletysmografiaan perustuvat anturit, joiden avulla saatiin pulssikuvaaja. Itse 

tutkimuksessa kuitenkin käytettiin vain SphygmoCor XCEL -laitteen tulostamia 

pulssiaaltokuvaajia. Oli kuitenkin hyödyllistä mitata tutkimuksessa laajempi määrä dataa 

sen mahdollisen myöhemmän tarpeen vuoksi, tällöin ei tarvitse koota tutkittavia 

henkilöitä uudelleen ja luoda uudelleen tutkimusdataa. 

Tutkimus kesti yhteensä noin 20 minuuttia josta 15 minuuttia kului itse tutkimukseen ja 

loput viisi minuuttia mittauslaitteiden asentamiseen. Tutkimus koostui kolmesta viiden 

minuutin syklistä, joissa koehenkilö oli ensin viisi minuuttia kippipöydällä 

pystyasennossa mitattavana. Seuraavaksi koehenkilö käännettiin kippipöydällä vaaka-

asentoon, jossa suoritettiin uudet viisi minuuttia datan keräystä. Lopuksi koehenkilö 

käännettiin takaisin pystyasentoon ja hänelle suoritettiin loput viisi minuuttia mittausta. 

SphygmoCor XCEL -laitteella mitattiin kolme mittauskertaa jokaisessa viiden minuutin 

syklissä, jolloin jokaisesta koehenkilöstä saatiin yhteensä yhdeksän pulssiaaltokuvaajaa. 

Koehenkilöiden asentoa vaihdettiin kokeessa, jotta saatua dataa voidaan myöhemmin 

analysoida, myös asennon muutosten vaikutuksen suhteen. 

3.2 SphygmoCor XCEL 

Laitteen pääasiallinen käyttötarkoitus on keskusvaltimon painepulssiaallon analysointi 

[13]. Laite muuttaa olkavarresta mitatun paineaallon siirtofunktion avulla 

aorttapaineaalloksi [14]. 
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Aorttapaineaallon arvioimiseksi on yleisesti käytössä kaksi menetelmää. Yllä kuvattu 

siirtofunktiota hyväksi käyttävä metodi, jota myös tämä laite käyttää. Toinen menetelmä 

on kaulavaltimosta mitatun pulssiaallon kalibroiminen keskiarvoiseen ylä- ja 

alaverenpaine arvoihin, ja saadun tuloksen käyttäminen aorttapaineaallon estimaattina. 

Molemmat tekniikat ovat toimivia, mutta jälkimmäisen menetelmän käyttämiseen 

joudutaan arvot mittaamaan kaulavaltimosta tonometrin avulla, joka vaatii jonkin verran 

harjoittelua ja on käyttäjälleen hankalampi. Koska verenpainemittaukset ovat 

rutiinitoimenpiteitä pitäisi niihin käytettävien laitteiden olla käyttäjästä riippumattomia ja 

näin ollen SphygmoCor XCEL -laitteessakin käytetty mansetti on ainakin tältä osalta 

parempi. [14] 

3.3 Tutkimusdatan käyttö 

Tutkimuksesta saatiin melko suuri määrä dataa mittauslaitteiden määrän vuoksi, jota 

kaikkea ei tässä työssä käytetä. Mitattu data on työssä tärkeää, sillä sen avulla pystytään 

tarkemmin perehtymään muunnokseen olkavarsipainepulssiaallon ja 

aorttapainepulssiaallon välillä. 

Tässä työssä käytetty data on SphygmoCor XCEL -laitteen tulostamat 

aorttapainepulssiaallot sekä olkavarsipainepulssiaallot. Molempia kuvaajia saatiin 

yhdeksän kappaletta per mitattava henkilö. Lopulliseen muunnokseen mittaustuloksista 

käytettiin vain yhtä kuvaajaa jokaiselta mittaushenkilöltä. Mitattuja 

olkavarsipainepulssiaaltoja käytetään työssä hyväksi muunnokseen soveltuvan mallin 

estimoinnissa, sekä mallin ulostulon simuloinnissa. Työssä mitattuja 

aorttapainepulssiaaltoja käytetään referenssiarvona vertailtaessa työssä luodun mallin 

ulostulon tarkkuutta sekä mallin luomiseen. Koska työssä mitattiin painepulssiaaltoja 

useassa asennossa, voidaan niiden avulla myös arvioida asennon muutoksen vaikutusta 

esimerkiksi verenpainemittauksen tuloksiin sekä aorttapainepulssiaallon muunnokseen. 
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4. PULSSIAALLON MUUNTAMINEN 

Yleisin tapa aorttapaineen saavuttamiseen ei-invasiivisesti on pulssiaallon mittaaminen 

esimerkiksi olkavarresta ja saadun pulssiaaltokuvaajan muuntaminen aorttapaineeksi 

jonkin siirtofunktion avulla. Kun sopivaa siirtofunktiota käytetään, saadaan mitattavan 

henkilön aorttapaine melko vaivattomasti. Kappaleessa tehdään myös muunnos 

olkavarsipainepulssiaallosta aorttapainepulssiaalloksi kolmella eri menetelmällä. 

4.1 Siirtofunktiomuunnos 

Erilaisissa siirtofunktiolähtöisissä muunnostekniikoissa käytetään joko yksilöllistä, tai 

yleistettyä siirtofunktiota. Lähtötietoina voidaan käyttää myös joitakin mitattavan 

henkilön arvoja, kuten esimerkiksi pituutta ja ikää. Lisäksi koehenkilöstä mitataan 

painepulssiaalto esimerkiksi olkavarresta mansetin avulla tai tonometrin avulla 

kaulavaltimosta. On havaittu, että aaltokuvaajan hankintaa varten mansettia käyttävät 

tekniikat ovat yksinkertaisempia ja käytännöllisempiä, joten niillä on suurempi 

sovelluspotentiaali [15]. 

Saatuun aaltokuvaajaan sovelletaan siirtofunktiota, jonka ulostulona saadaan vastaava 

aaltokuvaaja aortalle. Näin saadusta aaltokuvaajasta on mahdollista määrittää muun 

muassa systolinen ja diastolinen verenpaine aortassa. Siirtofunktio, jota mitattuun 

aaltokuvaajaan sovelletaan, voidaan luoda joko aorttapaineesta olkavarsipaineeksi, 

jolloin aorttapaineaalto saadaan neulan avulla jostakin valtimosta. Tällöin luodusta 

siirtofunktiosta käytetään inversiota sovelluksissa. Siirtofunktio voidaan luoda myös 

suoraan olkavarresta aorttapaineen suuntaan. Kun muunnos tehdään tähän suuntaan, 

vältetään inversion ja kompleksisemman suodatuksen tarve. [16]  

4.1.1 Yleinen ja yksilöllinen siirtofunktio 

Kumpikin yleistetty ja yksilöllinen siirtofunktio tekniikka on todettu tutkimuksissa 

päteväksi tavaksi aorttapaineen arvioimiseen. Erona näillä kahdella siirtofunktio tyypillä 

on nimensäkin mukaan niiden muunnoksen yksilöllisyys. Yleistetyt siirtofunktiot 

perustuvat väestön keskiarvotuloksiin ja näillä arvoilla muodostettuihin siirtofunktio 

malleihin, joita voidaan soveltaa yksilöön suoraan. [17,18] 

Kun siirtofunktio luodaan yleisemmin koehenkilöön suhtautuvalla metodilla, on sen 

soveltaminen koehenkilöihin yksinkertaisempaa ja mitattavasta henkilöstä tarvitaan 

vähemmän tietoa. Tällöin siirtofunktio on yleistetty suurempaan ihmisluokkaan 

soveltuvaksi. Yksilöllisemmässä siirtofunktiossa selvitetään enemmän mittahenkilöstä, ja 

saatujen tietojen pohjalta tehdään muunnos. Esimerkiksi yksilöllinen siirtofunktio voi 

perustua systeemien identifiointiin, tällöin voidaan muunnoksessa luoda yksilölle oma 
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verisuoniston putkikuormitusmalli [17]. Näin luotua mallia käytetään aorttaverenpaineen 

määrittämiseen ääreisverenkierrosta kuten olkavarresta saatuun aaltokuvaajaan.  

Yksilöllisemmän siirtofunktion etuina ovat mahdollisesti tarkempi mittaustulos, mikäli 

mittausdata on riittävän tarkkaa. Huono puoli yksilöllisemmissä siirtofunktioissa on 

tarvittavan yksilökohtaisen tiedon suurempi määrä, sekä sopivan mallin löytäminen ja 

luominen verrattuna yleiseen siirtofunktiomalliin, jossa voidaan käyttää yhtä mallia 

useampaan henkilöön. [17,18] 

4.2 Tutkimusdatan muunnos 

Muunnoksia varten estimoitiin sopiva malli kolmella eri tekniikalla ja käytetty suunta oli 

olkavarsipainepulssiaallosta aorttapainepulssiaaltoon. Kaikista malleista tulostettiin 

estimoitu aorttapainepulssiaalto sekä SphygmoCor XCEL -laitteen estimoima 

aorttapainepulssiaalto. Kaikki muunnokset tehtiin MATLABissa. Tässä kappaleessa 

luodut mallit on tehty yksilökohtaisesti, joten ne soveltuvat paremmin saman henkilön 

aorttapainepulssiaallon estimoimiseen. Mikäli malleja haluaisi käyttää useamman eri 

henkilön aorttapainepulssiaallon estimoimiseen tarkemmin, tulisi malleja luoda ensin 

usealle eri henkilölle. Luotujen mallien pohjalta voitaisiin muodostaa niiden keskiarvon 

avulla yleistetympi malli, joka soveltuu useamman eri ihmisen aorttapaineen 

estimoimiseen. [19] 

Kaikki muunnokset seuraavat melko samaa kaavaa. Niissä estimoidaan jonkin 

MATLAB-funktion avulla sisäänmenon ja ulostulon välille malli. Tässä tapauksessa 

sisäänmenona toimii olkavarsipainepulssiaalto ja ulostulona aorttapainepulssiaalto. 

Sisäänmeno- ja ulostuloarvot on alunperin saatu SphygmoCor XCEL -laitteelta. 

Tarkemmin eri muunnosmenetelmät selvitetään seuraavissa kappaleissa. 

4.3 ARX 

Eräs aorttapainepulssiaallon estimointiin soveltuva ja käytetty siirtofunktiomalli on 

ARX-malli. ARX eli AutoRegressive with exogeneous input malli on yleisesti käytetty 

mallirakenne, ja se käyttää yksinkertaistettuna ongelman ratkaisuun pienimmän 

neliösumman menetelmää. Kun olkavarsipainepulssiaallon sekä aorttapainepulssiallon 

välille estimoidaan sopivaa ARX-mallia, käytetään yleisesti mallin sisäänmenona 

ääreisverenkierrosta saatuja arvoja ja ulostulona käytetään aorttapainepulssiaallon arvoja. 

Jotta malli saadaan muodostettua, on aorttapainepulssiaalto saatava jollakin metodilla. 

Sopivan ARX-mallin estimoimiseen voidaan käyttää esimerkiksi MATLABista löytyviä 

useita sopivia funktioita, kuten tässäkin työssä on tehty. 

Kompakti ja yksinkertainen tapa ilmaista ARX-malli on havainnollistettu kaavassa (2): 

𝐴(𝑧)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑧)𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)    (2) 
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Tässä kaavassa y(t) on mallin ulostulo ja u(t) on mallin sisääntulo ajanhetkellä t, e(t) on 

kohinatermi ja z on viiveoperaattori. Viiveoperaattoria kuvataan usein myös symbolilla 

q. Termit A(z) ja B(z) sisältävät jonkin määrän tietyn asteisia viiveoperaattoreita. 

Kaavoissa (3) ja (4) on esitetty esimerkki tapaus termien A(z) ja B(z) sisällöstä, joka on 

saavutettu ARX mallilla, jolle 𝑛𝑎= 2 ja 𝑛𝑏= 2. Termi 𝑛𝑎 ilmaisee siirtofunktion B(z)/A(z) 

napojen lukumäärän ja 𝑛𝑏 − 1 siirtofunktion nollien lukumäärän. Lisäksi 𝑛𝑘 arvoksi on 

valittu nolla tämä termi kuvaa systeemin viivettä. Malli on muodostettu MATLABin arx-

funktiolla. 

𝐴(𝑧) = 1 − 1.49 𝑧−1 + 0.4967 𝑧−2    (3) 

𝐵(𝑧) = 0.1181 − 0.1116 𝑧−1    (4) 

Viiveoperaattorin potenssi kertoo viiveen suuruuden. Esimerkiksi jos viiveoperaattorilla, 

jonka potenssi on -1 kertoo sisääntuloa, lopputuloksena saatu sisääntulo on ajasta yhden 

askeleen taaksepäin. Kyseinen viive sisääntulossa voitaisiin ilmaista aikatasomuodossa 

y(t-1). 

MATLABin arx-funktio käyttää mallin estimoinnissa hyväkseen QR hajotelma nimistä 

menetelmää. Kun estimoinnnissa ei käytetä regularisointia, estimoidaan ARX-mallin 

parametrejä kaavan (5) avulla: 

𝜃 = (𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇𝑦     (5) 

Mikäli estimoinnissa käytetään regularisointia tulee kaavaan lisätä regularisointitermi 

kuten kaavassa (6) on esitetty: 

𝜃 = (𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝑅)−1𝐽𝑇𝑦     (6) 

Kaavoissa (5) ja (6) symboli 𝜃 ilmaisee ARX-mallin parametrivektoria, symbolit 𝜆 ja 𝑅 

ovat regularisointivakioita, symboli y tarkoittaa mitattua ulostuloa ja J on 

regressiomatriisi eli Jacobin matriisi. Jacobin matriisi on matriisi, jonka jokainen alkio 

koostuu jostakin osittaisderivaatasta. Pienimmän neliösumma menetelmän tapauksessa 

Jacobin matriisin arvo muuttuu jokaisella iteraatiokierroksella. Tässä tapauksessa Jacobin 

matriisin i:nnen rivin ja j:nnen sarakkeen arvo muodostuu kaavan (7) mukaan. [20] 

𝐽𝑖𝑗 =  
𝜕𝑓(𝑢𝑖,𝜃)

𝜕𝜃𝑗
     (7) 

Kaavassa symboli f (𝑢𝑖 , 𝜃) on kyseessä olevan iteraatiokierroksen ulostuloa estimoivan 

funktion f arvo argumenteilla 𝑢𝑖 ja 𝜃. Symboli 𝜕 kuvaa osittaisderivaattaa. [21] 
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Useimmat mallin estimointiin tarkoitetut funktiot MATLABissa vastaanottavat datan 

sisäänmeno- ja ulostulopareina. Tämän seurauksena vaaditaan, että sisäänmeno- ja 

ulostulosignaaleissa on sama määrä datapisteitä ja tämän varmistaminen ja korjaaminen 

on muunnoksessa ensimmäinen tehtävä. Kun molemmat signaalit ovat samankokoiset 

luodaan niistä MATLABissa iddata-funktion avulla tässä tapauksessa aikatason 

tietorakenne. Näin luotu tietorakenne sisältää vektoreina niin ulostulo- kuin 

sisäänmenodatan. Tässä työssä kummankin tietorakenteen näyteväli on 1.5 ms. Saatu 

tietorakenne voidaan syöttää suoraan arx-funktioon, joka estimoi sisäänmenon ja 

ulostulon välille parhaiten sopivan ARX-mallin. 

Muunnoksessa käytetty funktio pakottaa ulostulon alkamaan nollasta. Tämä ei kuitenkaan 

sovi tässä työssä olevaan muunnokseen, joten nollasta aloittaminen tulee kiertää. 

Ongelma voidaan kiertää esimerkiksi vähentämällä estimointivaiheessa mallin 

sisäänmenosta ja ulostulosta sisäänmenon aloitusarvon verran kaikista alkioista. Näin 

saadaan myös sisäänmeno ja ulostulo alkamaan näennäisesti nollasta. Tämä vähennys 

lisätään myöhemmin takaisin simuloidun mallin ulostuloon, jolloin saadaan paremmin 

todellisuutta muistuttava ulostulo. Funktiolle tulee myös määrittää sopivat arvot 

parametreille 𝑛𝑎, 𝑛𝑏 ja 𝑛𝑘. Näitä parametrejä on tarkemmin avattu tämän kappaleen 

alussa. Arvoiksi valitaan 𝑛𝑎=10, 𝑛𝑏=10 ja 𝑛𝑘= 0. Termien 𝑛𝑎 ja  𝑛𝑏 arvot määritettiin 

kokeellisesti siten, että saavutettiin mahdollisimman toimiva malli tekemättä siitä liian 

monimutkaista. Viiveen arvoksi on tässä tapauksessa valittu nolla. Kaavoissa (8), (9) ja 

(10) on kuvattu esimerkkitapauksesta näin luotu ARX-malli. 

𝐴(𝑧)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑧)𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)    (8) 

𝐴(𝑧) = 1 − 1.392𝑧−1 + 0.03122𝑧−2 + 0.5736𝑧−3 − 0.2645𝑧−4 + 0.3655𝑧−5 −

0.836𝑧−6 + 0.4015𝑧−7 + 0.2013𝑧−8 − 0.1036𝑧−9 + 0.2367𝑧−10  (9) 

𝐵(𝑧) =  −0.02763 + 0.1006𝑧−10.0104𝑧−2 − 0.1146𝑧−3 + 0.08048𝑧−4 −

0.02571𝑧−5 − 0.09912𝑧−6 + 0.114𝑧−7 − 0.09217𝑧−8 + 0.05453𝑧−9 (10) 

Saadun mallin avulla voidaan nyt estimoida sisäänmenon avulla ulostuloa. Tässä 

tapauksessa sisäänmeno on olkavarsipainepulssiaallon tuottamia arvoja ja ulostulona 

saadaan aorttapaine arvoja. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki edellä estimoidun mallin 

luomasta ulostulosta, kuvaan on piirretty myös SphygmoCor XCEL -laitteen estimoima 

aorttapainepulssiaalto sekä mitattu olkavarsipainepulssiaalto. 
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Kuva 4. Aorttapainepulssiaallon estimaatti sekä mitattu arvo. 

Käyrästä nähdään, että simuloitu malli vastaa jonkin verran SphygmoCor XCEL -

laitteella estimoitua aorttapainepulssiaaltoa. Mallin ulostulon suurimmaksi ongelmaksi 

jää käyrän huippu, josta ei voida erottaa millään tavalla kahta huippua, jotka esimerkiksi 

kuvassa 2 näkyvät selkeästi. Kun kahta huippua ei erotu on AIx:n määritys vaikeaa. Kun 

mallia estimoitiin ARX-menetelmällä, jäi huippu aina kuvan kaltaiseksi. Kaikki 

kymmenen mallia antoivat muutenkin melko samoin käyttäytyviä ulostuloja verrattaessa 

SphygmoCor XCEL -laitteen estimoimaan käyrään. 

 

 

4.4 Tilamuuttujaesitys 

Tässä kappaleessa esitellään työssä toisena muunnos menetelmänä käytettyä 

tilamuuttujaesitystä (state-space model). Tilamuuttuja esitys on toinen yleisesti käytetty 

mallityyppi. Tämä esitysmuoto ja siihen liittyvät tekniikat on kehitetty erityisesti 

monimuuttujamalleja (MIMO) tarvitseviin kohteisiin. Malli soveltuu kuitenkin hyvin 

myös yhden muuttujan sovellutuksiin, kuten myöhemmin huomataan. 
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Diskreetissä tilamuuttujaesityksessä malli esitetään yleensä kahden yhtälön avulla. Nämä 

kaksi yhtälöä on kuvattu kaavoissa (11) ja (12). 

𝑥(𝑡 + 1) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝐾𝑒(𝑡)    (11) 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)    (12) 

Kaavoissa symboli x(t) tarkoittaa tilavektoria jollakin ajanhetkellä. Kaavassa esiintyvät 

u(t) ja y(t) ovat järjestelmän sisäänmeno ja ulostulo, kuten aiemmin mainittiin, malli 

soveltuu myös useamman sisäänmenon ja ulostulon käyttöön, jolloin u(t) ja y(t) 

sisältäisivät useampia arvoja. Symbolit A, B, C, D ja K ovat tilamatriiseja. Näiden 

matriisien dimensiot riippuvat mallin kertaluvusta n. Matriisia A voidaan kutsua 

systeemimatriisiksi ja se kuvaa systeemin dynamiikkaa. Tämän matriisin dimensio on 

n×n. Matriisi B on sisäänmenomatriisi ja se edustaa systeemin sisäänmenoa, sen 

dimensio on n×1. Matriisi C on ulostulomatriisi ja se kuvaa nimensä mukaan systeemin 

ulostuloa. Matriisin dimensio on 1×n. Matriisi D on läpivientitermi ja jatkuva aikaisissa 

systeemeissä kuten tässäkin tapauksessa se on oletuksena nolla. Matriisi K on systeemin 

häiriökomponentti ja sen dimensio on n×1. [22] 

Systeemin tilamuuttujaesitystä voidaan käytännössä estimoida kolmella metodilla. 

Ensimmäinen metodi on ei-iteratiivinen ja se käyttää subspace identification -nimistä 

algoritmia mallin estimointiin. Toinen metodi on iteratiivinen ja se käyttää 

ennustevirheen minimointialgoritmia. Kolmas metodi on ei-iteratiivinen ja se estimoi 

ensin korkean kertaluvun ARX- tai FIR-mallin ja muuntaa luodun mallin 

tilamuuttujamuotoon. [22,23,24] 

Seuraavassa kuvassa esitelty malli on luotu käyttäen edellä esitellyistä estimointitavoista 

kolmatta, eli general linear state space model with regularization -tyyppistä (yleinen 

lyhenne SSREGEST) mallia käyttävä metodi. Tähän metodiin päädyttiin työssä puhtaasti 

sen luoman estimaatin tarkkuuden takia. Sopivaa tilamuuttujaa estimoitaessa mallille 

annettiin kertaluvuksi 15, sillä se antoi tarkan ulostulon samalla pitäen mallin 

monimutkaisuuden kohtuullisen järkevänä. Tällä tavoin luodun mallin ulostulo, 

olkavarsipainepulssiaalto sekä SphygmoCor XCEL -laitteen estimaatti 

aorttapainepulssiaallosta on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Aorttapainepulssiaallon estimaatti sekä mitattu arvo. 

Kuten pulssiaallosta nähdään mallin ulostulo, seurailee SpyghmoCor XCEL -laitteen 

estimaattia aorttapainepulssiaallosta hyvin. Kuvassa esitetty mallin ulostulo on tarkin 

kymmenelle henkilölle luoduista malleista. Mallien tarkkuuden välillä oli kuitenkin 

kohtalaisen vähän eroa. 

 

4.5 Siirtofunktioestimaatti 

Viimeiseen muunnokseen käytetty menetelmä käytti MATLABin tfest-funktiota mallin 

estimointiin. Tämä kyseinen funktio estimoi siirtofunktion annetusta datasta useilla eri 

metodeilla riippuen muun muassa annetun datan muodosta, sekä estimoidusta mallista. 

Koska MATLABin tfest-funktio käyttää eri metodeja riippuen useista tekijöistä on sen 

tarkka kuvaus monimutkaista. Muunnoksessa käytetyillä asetuksilla ja datalla funktio 

estimoi siirtofunktiota käyttäen Simplified Refined Instrumental Variable method for 

Continuous-time systems -metodia (yleinen lyhenne SRIVC). Metodi käyttää 

esisuotimena sen hetkisen mallin jakajaa. Funktio iteroi esisuodinta, kunnes saavutetaan 

määritetty iterointien maksimimäärä. Iterointien maksimimäärä on tässä tapauksessa 30 

kertaa tai kunnes mallin muutos on alle toleranssin, mikä tässä tapauksessa on 0,01. [25] 
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Kyseiselle mallille tulee määrittää nollien ja napojen lukumäärä. Edellisistä malleista 

poiketen, tämän mallin estimoinnissa napojen ja nollien määrää tuli muutella, jotta 

saavutettiin hyviä tuloksia. Oikeiden napojen ja nollien lukumäärän määrittäminen 

osoittautuikin melko työlääksi prosessiksi, mikä osaltaan heikentää mallin käytettävyyttä. 

Mallissa käytettyjen napojen ja nollien määrä vaihteli eri henkilöillä välillä 3-15. Myös 

tfest-funktion estimoima malli pakotti simuloidun ulostulon alkamaan nollasta, joten 

mallille jouduttiin tekemään sama menettely kuin kappaleessa 4.3 arx-funktion 

tuottamalle mallille. 

Kuvassa 6 on yllä esitellyllä tavalla muodostettu aorttapainepulssiaalto, mitattu 

olkavarsipainepulssiaalto, sekä SphygmoCor XCEL -laitteen estimoima 

aorttapainepulssiaalto. 

 

Kuva 6. Aorttapainepulssiaallon estimaatti sekä mitattu arvo. 

Kuten kuvasta huomataan tällä funktiolla estimoitu malli seuraa melko hyvin haluttua 

käyrää. Kaikki tällä mallilla estimoidut ulostulot toimivatkin melko samalla tavalla, kuin 

kuvassa esitetty lopputulos. 
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4.6 Mallien vertailu 

Työssä luotiin aorttapainepulssiaallon estimointia varten malleja kolmella eri tekniikalla. 

Ensimmäinen käyttää ARX-mallia, toinen tilamuuttujaesitystä ja viimeinen iteroi sopivan 

mallin käyttäen SRIVC-siirtofunktion estimointimenetelmää. Kaikilla kolmella 

tekniikalla luotiin jokaiselle mittaushenkilölle yksi malli ja niiden avulla estimoitiin 

jokaiselle mittahenkilölle oma aorttapainepulssiaalto olkavarsipainepulssiaallosta. 

Käytettävyydeltään helpoimpia metodeja muunnokseen olivat ARX-funktiota sekä 

tilamuuttujaesitystä käyttävät menetelmät, sillä niissä pystyttiin käyttämään jokaiselle 

mittahenkilölle samoja napojen ja nollien lukumäärää mallia luotaessa ilman, että mallin 

tarkkuus kärsi merkittävästi. Tämän vuoksi tfest-funktion käyttö on hieman työläämpää, 

kuin kahden muun menetelmän. 

Tilamuuttujaesitystä ja siirtofunktioestimaattoria käyttäville menetelmille ja 

refenssiarvoille määriteltiin AIx jonka avulla mallien tarkkuutta pystytään vertailemaan. 

Lisäksi kaikille kolmelle mallille piirrettiin taajuusvasteet, joiden avulla erityisesti eri 

henkilöille luotujen mallien välisiä eroja pystytään vertailemaan. Seuraavassa 

kappaleessa tarkemmin mallien eroista. 
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5. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tässä kappaleessa vertaillaan työssä saatuja tuloksia. Työssä päädyttiin tekemään 

muunnos olkavarsipainepulssiaallosta aorttapainepulssiksi kolmen eri MATLAB 

funktion avulla. Funktioiksi valikoitui arx-funktio, ssregest-funktio ja tfest-funktio. 

5.1 Mallien vaihtelevuus 

Tässä kappaleessa käydään läpi mallien välisiä eroja, kun ne luotiin eri koehenkilöille. 

ARX-mallin kohdalla mallin parametrejä oli verrattain vähäinen määrä, jolloin niiden 

esittely onnistui graafisesti viiksi-laatikko-kuvaajien avulla. Kahden viimeisen 

menetelmän parametrien määrä on niin suuri, että niiden jakaumien esittely ei ole 

tarkoituksen mukaista, joten niiden eroja vertaillaan tässä kappaleessa vain 

taajuusvasteen avulla. 

Työtä varten luotiin kymmenen ARX-mallia jokaiselle koehenkilölle omansa. Luoduille 

malleille valittiin nollien ja napojen lukumääräksi kymmenen ja viiveeksi nolla. Tällöin 

mallin A(z) ja B(z) (kaavat (8,9)) parametreille tulee kullekin kymmenen arvoa. Luotujen 

ARX-mallien välisiä eroja parametrien arvoissa havainnollistamaan luodussa viiksi-

laatikko-kuvaajassa (kuva 7) on esitetty kaikkien 20 parametrin arvojen jakauma eri 

henkilöille luotujen mallien välillä. 
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Kuva 7. Viiksi-laatikko-kuvaaja ARX-mallien parametri jakaumasta. 

Kuvassa parametrit ovat järjestyksessä ja esimerkiksi nimi A1 tarkoittaa ARX-mallin A-

tekijän ensimmäistä parametri arvoa. Kuvasta nähdään, että hajonta parametrien arvojen 

välillä on paljon pienempää kymmenennen parametrin jälkeen. Kymmenestä eteenpäin 

olevat parametrit kuuluvat mallin B-tekijän arvoihin. 

Eri henkilöille luotujen mallien välisten erojen kuvaamiseksi on luotu myös bode-

diagrammit kaikille kolmelle mallityypille. Kuvissa 8, 9 ja 10 on esitetty nämä bode-

diagrammit. 
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Kuva 8. ARX-mallien bode-diagrammit. 

Kuvassa 8 on ARX-mallin bode-diagrammi kaikille mittaushenkilöille luoduista ARX-

malleista. Kuten diagrammista nähdään taajuusvasteet ovat suhteellisen samanlaiset noin 

10 Hz taajuusalueelle asti, jonka jälkeen vasteet alkavat erkanemaan. 
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Kuva 9. Tilamuuttujien bode-diagrammit. 

Kuvan 9 bode-diagrammi on muodostettu kaikille koehenkilöille luoduista 

tilamuuttujista. Kuten diagrammista nähdään, on eri henkilöiden välille luoduissa 

malleissa melko vähän hajontaa tutkitulla taajuusalueella. 
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Kuva 10. Siirtofunktiometodilla luotujen mallien bode-diagrammit. 

Viimeinen bode-diagrammi on esitetty kuvassa 10 ja se on luotu koehenkilöiden 

siirtofunktiometodilla luoduista malleista. Siirtofunktiometodilla luodussa bode-

diagrammissa on jonkin verran hajontaa, sekä kaksi todennäköisesti numeerisesta 

epätarkkuudesta aiheutunutta piikkiä. 

5.2 Mallien tarkkuus 

Tässä kappaleessa vertaillaan luotujen mallien tarkkuutta. Tarkkuuden vertailuun 

käytetään AIx arvoa. 

Koska huipun tarkkuus on tärkeä tekijä aorttapainepulssiaallossa, on estimaattien 

tarkkuuden vertailuun AIx sopiva tekijä. Koska ARX-mallin avulla luoduista 

aorttapainepulssiaalloista ei erotu kahta huippua ei niiden tarkkuutta voida arvioida AIx:n 

avulla. 

Taulukossa 1 on esitetty AIx kaikille koehenkilöille laskettuna tilamuuttujan, 

siirtofunktion ja SphyhmoCor XCEL -laitteen muodostamista aorttapainepulssiaalloista. 

Lisäksi taulukossa on molempien estimaattien virheen itseisarvon keskiarvo sekä 

keskineliövirhe verrattuna haluttuun SphygmoCor XCEL -laitteen arvoon. 
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Taulukko 1. Augmentaatioindeksit. 

 

Koehenkilö Tilamuuttujaesitys Siirtofunktiomenetelmä SphygmoCor 

1 -3,24 -6,72 -3,23 

2 4,48 4,63 0,05 

3 10,85 10,06 13,09 

4 22,18 14,82 29,84 

5 17,98 20,56 21,16 

6 8,14 3,69 3,62 

7 4,02 0,00 -0,35 

8 2,66 0,83 2,15 

9 5,05 -0,49 1,38 

10 -0,27 -0,92 13,52 

Virheen 

itseisarvon 

keskiarvo 

4,93 

 

4,97  

Keskineliövirhe 37,39 53,54  

 

Kuten taulukosta nähdään, on tilamuuttujaesityksen sekä siirtofunktiomenetelmällä 

luotujen mallien tarkkuus melko sama, mutta lopulta tilamuuttujaesitys on hieman 

tarkempi. Tilamuutujaesityksen tarkkuutta olisi voitu entisestään parantaa, mikäli mallin 

kertalukua olisi nostettu. 
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5.3 Mallien ulostulojen vertailu 

Jotta eri estimaattien tarkkuutta olisi helpompi vertailla, on kuvassa 11 piirrettynä kaikilla 

muunnostavoilla muodostettu esimerkki aorttapainepulssiaalto ja niitä vastaava 

SphygmoCor XCEL -laitteella mitattu aorttapainepulssiaalto.  

 

Kuva 11. Aorttapainepulssiaaltomuunnokset. 

Kuvassa aorttapainepulssiaallot on väritetty seuraavasti: mustalla on kuvattu mitattu eli 

SphygmoCor XCEL -laitteen antama aorttapainepulssiaalto, punaisella siirtofunktio-

menetelmällä saatu ulostulo, sinisellä ARX-menetelmällä saatu ulostulo ja vihreällä 

tilamuuttujaesityksen antama ulostulo. Kuvaa tarkastelemalla voidaan arvioida, että 

työssä esitelty siirtofunktiomenetelmää tai tilamuuttujaesitystä käyttävät menetelmät ovat 

toimineet parhaiten. Erityisesti ARX-menetelmän ongelmaksi muodostui sen huippu, 

josta ei erottunut yhdessäkään muodostetussa ulostulossa haluttua kahta huippua. Tämä 

on ongelmallista aallon myöhemmässä analysoinnissa. Kaksi tarkempaa menetelmää 

toimivat mittaushenkilön mukaan jompikumpi paremmin, mutta molemmat jokaisessa 

tapauksessa melko hyvin. Napojen ja nollien asettelun vuoksi tilamuuttujaesityksen 

avulla mallin sai luotua huomattavasti helpommin, kuin siirtofunktiomenetelmällä.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tarkoituksena oli käydä läpi aorttaverenpaineen mittausmenetelmiä sekä erityisesti 

keskittyä olkavarresta mitatun painepulssiaallon muuttamiseen aorttapainepulssiaalloksi. 

Työn tuloksiin päästiin hyvin ja työ käy kattavasti läpi nämä aiheet. 

Työssä päädyttiin tekemään muunnos olkavarsipainepulssiaallosta aorttapainepulssiksi 

kolmen eri menetelmän ja MATLAB-funktion avulla, joista jokainen toimi hieman eri 

tavalla. Menetelmät käyttivät ARX-mallia, tilamuuttujaesitystä sekä 

siirtofunktioestimaatiota. Kullakin menetelmällä simuloitiin aorttapainepulssikäyrää 

olkavarsipainepulssiaaltoon perustuen. Kullakin menetelmällä saatiin vähintäänkin 

tyydyttäviä tuloksia, mutta tilamuuttujaesitystä sekä siirtofunktioestimaatiota käyttävät 

menetelmät osoittautuivat paremmiksi erityisesti silloin, jos tavoitteena on määrittää 

aorttapulssiaallon estimaatista verisuoniston jäykkyyttä kuvaava augmentaatioindeksi. 

Yhteisesti mallien simuloiman ulostulon suurimmaksi heikkoudeksi jäi systolisen piikin 

tarkka arviointi. Erityisesti arx-funktion tuottaman mallin ulostulossa tämä systolisen 

piikin huonous näkyi. Kahta muuta menetelmää hankalammaksi osoittautui tfest-funktion 

käyttö, sillä sen napojen ja nollien määrää tuli säätää käytännössä aina vaihdettaessa 

mittaushenkilöä. 

Työssä luodut siirtofunktiomallit soveltuvat tarkemmassa tutkimuksessa paremmin 

yksilön aorttapainepulssiaallon tarkkailuun. Jotta voitaisiin tarkkailla yhden 

siirtofunktion avulla useampaa eri henkilöä, täytyisi luoda näiden pohjalta keskiarvoinen 

siirtofunktio. Tämän siirtofunktion avulla voitaisiin suhteellisen tarkasti arvioida 

muidenkin kuin henkilön jolle malli luotiin aorttapainepulssiaaltoa. Kuitenkin kolme 

yksilölle muodostettua mallia kuvaa olkavarsipainepulssiaallon aorttapainepulssiaalloksi 

muuntamiseen soveltuvia tekniikoita lukijalle työn tarkoituksen mukaisesti. 
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