
 

 

 

н а у к о в о - п р а к т и ч н и й  ж у р н а л  

 

 



МАТЕРІАЛИ 

ПЕРШОЇ МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» 

26-27 квітня 2017 року, м. Київ, Україна 

 

 
81 

Рисунок 1 – Схема  нейронного аналізу контуру 

судини [5] 

 

5.  Програмно накласти аксіальні знімки один 

на одного орієнтуючись на  контуру судини на фро-

нтальному знімку. 

4. За допомогою інтерполяції згладити межу  

отриманого зображення судини. 

5. Вирішити задачу розпізнавання – встано-

вити чи володіє отриманий об’єкт фіксованим кін-

цевим набором ознак, які дозволяють віднести іх до 

певного класу. 

Висновки. Розроблена система дозволить мі-

німізувати інвазивні незручності при отриманні 

бази даних знімків для аналізу патологічних утво-

рень у кровоносних судин у місці біфуркації, це 

спростить діагностику аневризм, стенозів судин, 

аналіз васкуляризації новоутворень .  

Перспективи подальших досліджень. У по-

дальших дослідженнях можливе формування 3D 

моделі для візуальної інформації щодо структури 

кровоносної судини на основі знімків МРТ.  Це за-

безпечить більш точне планування операцій хірур-

гами. 
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Резюме. Розроблена інформаційна технологія, що забезпечує навчання навиків правильного дихання в домашніх умовах. 

Технологія реалізована на основі мобільного додатку, що за допомогою створеної 3D моделі реалізує функції віртуального ін-

структора, та комп’ютерної системи ФАЗАГРАФ®, яка автоматично визначає параметри варіабельності серцевого циклу за од-

ноканальною електрокардіограмою. 

Ключові слова: ФАЗАГРАФ®, діафрагмальне дихання, віртуальний інструктор, анімація 3D моделі. 

 

Abstract. The information technology, that provides learning of proper breathing habits at home was developed. The technology is 

implemented on the base of mobile application, which by using 3D model created before performs the functions of a virtual instructor, and 

the computer system FASEGRAPH® that automatically determines the parameters of cardiac cycle for a single channel electrocardiogram. 

Key words:  FASEGRAPH®, diaphragmatic breathing, virtual instructor, animation of 3D model. 

 

Вступ. За статистичними даними, проведе-

ними соціологами, майже 70% людей постійно пе-

ребувають у стані стресу [1]. Тому актуальним є 

http://www.wikifr.xyz/zdorov-ja/medicina/15187-bifurkacija-ce-bifurkacija-aorti.html
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створення сучасних інформаційних технологій, які 

забезпечують ефективні методи боротьби із шкід-

ливими наслідками стресових ситуацій на організм 

людини.  

Мета дослідження. Створити інформаційну 

технологію, яка за допомогою  віртуального інстру-

ктора та автоматичного аналізу індивідуальних 

особливостей серцевого ритму забезпечить нав-

чання правильного дихання в домашніх умовах. 

Матеріал і методи. При розробці інформацій-

ної технології (далі – ІТ) були використані методи 

моделювання 3D систем [2] та аналізу основних по-

казників варіабельності серцевого ритму (далі – 

ВСР). 

Результати дослідження та їх обговорення. 

На рис. 1 показано основні етапи створення моделі 

віртуального інструктора. На першому етапі (рис 1, 

а) будується 3D модель у вигляді сукупності полі-

гонів, далі здійснюється процес накладання текстур 

(рис. 1,б), що дозволяє отримати тіло інструктора 

реалістичної форми (рис. 1,в). Анімація 3D  моделі 

здійснюється за допомогою побудованого скелету 

методом ринінгу та скінінгу (рис. 1, г), фрагмент 

якого, що відповідає грудній клітці (рис. 1, д), ані-

мується так, щоб віртуальний інструктор зміг нао-

чно демонструвати окремі стадії дихання.    
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Рисунок 1 – Основні етапи створення «віртуального інструктора»: 

а – полігональне представлення 3D моделі;  б –накладання текстур; в –анімована модель; 

г –скелет для анімації; д – фрагмент скелету грудної клітки; е – анімована грудна клітка. 

 

              
Рисунок 2 – Робочі вікна мобільного додатку: лі-

воруч – вікно запуску моделі; праворуч – вікно на-

лаштування параметрів дихання.  

 

Віртуальний інструктор реалізовано на мобіль-

ному додатку, який працює під керуванням опера-

ційної системи Android (рис. 2), Для побудови мо-

делі віртуального інструктора було використано 

такі програмні середовища як Make Human 1.0, 

Adobe Photoshop CS6, 3ds Max 2016, мобільний до-

даток розроблений на Unity 5.5 мовою програму-

вання С#.  Мобільний додаток дозволяє демонстру-

вати дихальну вправу та налаштовувати її параме-

три (тривалість вдиху, затримки видиху, видиху, 

загального часу проходження процедури), а також 

можливість вибору одного із двох варіантів ди-

хання (діафрагмального або квадратного). 

Оцінювання якості навчання навиків правиль-

ного дихання здійснюється за допомогою вітчизня-

ного діагностичного комплексу ФАЗАГРАФ®, який 

реалізує оригінальний метод аналізу та інтерпрета-

ції одноканальної ЕКГ [3]. На рис. 3 показана стру-

ктура ІТ, що пропонується.  

На першому етапі за допомогою мікропроце-

сорного сенсора реєструється електрокардіограма, 

за якою оперативно визначаються параметри варіа-

бельності серцевого ритму (ВСР) та оцінюється 

степінь напруженості регуляторних систем. Насту-

пним етапом за допомогою віртуального інструк-

тора та індивідуально підібраних параметрів проце-

дури дихання проводиться відновна методика. 

Прийняття остаточного рішення здійснюється на 
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основі порівняння параметрів ВСР до та після ви-

конання вправи.  
 

Модуль вводу и 

опрацювання ЕКГ 

                 

 

 

 

 

Модуль віртуального 

інструктора 

  

Модуль порівняння показника ВРС 

            

Модуль прийняття рішень 

Рисунок 3 – Структура інформаційної технології 

 

Висновок. Запропонована ІТ дозволяє підви-

щити якість навчання методики правильного ди-

хання, визначити ефективність проведеної віднов-

ної методики та прискорити процес відновлення 

організму після шкідливих наслідків стресових си-

туацій. 

Перспективи подальших досліджень. В май-

бутньому передбачається розширити функції вірту-

ального інструктора за допомогою вдосконалення 

3D моделі та додавання інших методів дихання, зо-

крема глибокого та медитативного.  
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Резюме. Наразі йдуть активні дослідження в області ортопедії та травматології, направлені на вирішення основних проблем 

класичного остеосинтезу. Розробляються концепції, які покликані підвищити якість кісткових імплантатів, шляхом використання 

композитних біоматеріалів із заданими властивостями, що дозволять також зменшити швидкість регенерації кісткових тканин. 

Ключові слова: гідроксиапатит, біоінертні матеріали, біоактивні матеріали, композитний матеріал. 

 

Abstract.  There are active studies in the field of orthopedics and traumatology aimed at solving the main problems of classical 

osteosynthesis. Concepts are being developed that are designed to improve the quality of bone implants by using composite biomaterials 

with specified properties that will also reduce the rate of bone tissue regeneration. 

Key words: hydroxyapatite, bioinert materials, bioactive materials, composite material. 

 

Вступ. Внаслідок ушкодження опорно-рухо-

вого апарату, щороку в Україні недієздатними стає 

близько 18 тис. осіб [1]. Використання класичних 

методів остеосинтезу для репозиції кісткових від-

ламків та повного відновлення функціональності 

пошкоджених тканин вимагає багато часу. Так, пе-

ріод одужання після внутрішнього перелому довгої 

трубчатої кістки із застосуванням у якості фіксато-

рів біоінертних матеріалів (титан, нержавіюча 

сталь, корундова кераміка),  які не сприяють пролі-

ферації клітин, в середньому займає 4 місяці [2]. 

Тому сучасні концепції ортопедії полягають у ви-

користанні біоактивних матеріалів, що активно вза-

ємодіють з навколишньою кістковою тканиною та 

сприяють її регенерації.   Однією з найбільших про-

блем травматології та ортопедії на сьогодні є роз-

робка, отримання та клінічна апробація остеоплас-

тичних імплантаційних матеріалів із заданими вла-

стивостями [3].   

Мета дослідження. Аналіз сучасного стану 

розробок та використання біоматеріалів для  ім-

плантатів в остеопластиці.  

Матеріали і методи. Проведено огляд та ана-

ліз літературних джерел. 


