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АНОТАЦІЯ 
 

Майфат В. А. 3D-моделювання медичних інструментів в ортопеди-

чній хірургії. – Рукопис.  
Спеціальність 163 – Біомедична інженерія, освітньо-професійна 

програма – Біомедична інженерія. –  КрНУ. –  Кременчук, 2018 р. 
Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з біоме-

дичної інженерії. – Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остоградського, Кременчук, 2018 р. 

Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 105 сторінки. Основна частина 
роботи викладена на 95 сторінках, містить 58 рисунків, 8 таблиць та список 
використаних джерел 43 на 5 сторінках. 

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми 3D-моделювання 
медичних інструментів в ортопедичній хірургії. 

Ключові слова: свердло, остеосинтез, ортопедична хірургія. 
Об’єкт дослідження – процес 3D-моделювання медичних інструментів 

в ортопедичній хірургії. 
Предметом досліджень є ортопедичні хірургічні інструменти для про-

ведення ортопедично-хірургічного втручання під час терапії опорно-
рухового апарату людини. 

Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає у розробці   
методології 3D-моделювання медичних інструментів в ортопедичній хірургії. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
– здійснити аналіз існуючих методів та засобів проведення моделюван-

ня медичних ортопедичних інструментів;  
– розвити теорію оптимального проектування медичних інструментів в 

ортопедичній хірургії, шляхом впровадження поетапного модулювання з ви-
користанням методів 3D-моделювання;  

– провести необхідні аналітичні розрахунки, які дозволять визначити 
рівень адекватності запропонованого методу моделювання. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених в роботі задач було до-
сягнуто шляхом: використанням теоретичної методики (аналіз, синтез, уза-
гальнення, порівняння, класифікація і таке інше) будови медичних інструме-
нтів в ортопедичній хірургії; застосуванням методології 3D-моделювання, ін-
струментів в ортопедичній хірургії. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 
– запропоновано методику 3D-моделювання, інструментів в ортопеди-

чній хірургії за рахунок використання програмного забезпечення                         
3D «Компас»; 

– отримала подальший розвиток методологія розрахунку та побудові 
основних технічних показників хірургічного свердла, а саме ріжучої частини 
і стружкової канавки, яка дозволить проводити моделювання геометричних 
показників свердла за рахунок використання 3D «Компас» для відтворення 
на 3D-принтері.  

Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Шляхом 
аналізу методів та засобів проведення моделювання медичних ортопедичних 
інструментів. 2. Використанням теоретичної методики (аналіз, синтез, уза-
гальнення, порівняння, класифікація і таке інше) будови медичних 
інструментів в ортопедичній хірургії 3. Застосуванням методології                        
3D-моделювання, інструментів в ортопедичній хірургії. 



ABSTRACT 

 

Mayfat V.A. 3D-modeling of medical instruments in orthopedic surgery. 

– Manuscript. 

Program Subject Area 163 – Biomedical engineering, Educational and 

professional program – Biomedical engineering. – KrNU. – Kremenchug, 

2018.  

Qualification paper of the Master Degree of Biomedical engineering – Kre-

menchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug, 2018. 

The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of used 

sources, applications and has a total volume of 105 pages. The bulk of the work is 

outlined on 95 pages, contains 58 figures, 8 tables and a list of used sources of 43 

on 5 pages. 

The work is devoted to solving the actual problem of 3D modeling of 

medical instruments in orthopedic surgery. 

Keywords: drill, osteosynthesis, orthopedic surgery. 

The object the process of 3D-modeling of medical instruments in orthopedic 

surgery. 

The subject there are orthopedic surgical instruments for conducting 

orthopedic and surgical intervention during the therapy of the human 

musculoskeletal system. 

Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to develop a 

methodology for 3D modeling of medical instruments in orthopedic surgery. 

To achieve this goal, the following tasks must be solved: to analyze the 

existing methods and means of simulation of medical orthopedic instruments;             

to develop the theory of optimal design of medical instruments in orthopedic 

surgery, by introducing step-by-step modulation using 3D-modeling methods;          

to carry out the necessary analytical calculations, which will allow to determine the 

level of adequacy of the proposed modeling method. 

Research methods. Solving the tasks set in work was achieved by: using 

theoretical methods (analysis, synthesis, generalization, comparison, classification, 

etc.) of the structure of medical instruments in orthopedic surgery; using 3D-

modeling methodology, tools for orthopedic surgery. 

The scientific novelty of the work is as follows: the method of 3D-

modeling, instruments in orthopedic surgery is proposed, due to the use of 3D 

software «Compass»; further developed the methodology for calculating and con-

structing the main technical parameters of the surgical drill, namely the cutting part 

and the shaving groove, which will allow the modeling of the geometric values of 

the drill through the use of 3D Compass for reproduction on a 3D printer. 

The task was solved as follows: 1. By analyzing the methods and means of 

modeling medical orthopedic instruments. 2. Using theoretical methods (analysis, 

synthesis, generalization, comparison, classification, etc.) of the structure of 

medical instruments in orthopedic surgery 3. Using the methodology of                      

3D-modeling, instruments in orthopedic surgery. 
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