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АНОТАЦІЯ 

Приходько М. Г. Біомеханічне моделювання ключиці та її опорних 

зв’язків. – 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 118 сторінки. Основна частина 
роботи викладена на 98 сторінках, містить 62 рисунків, 5 таблиць та список 
використаних джерел 51 на 6 сторінках. 

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми будови біомехані-
чної моделі ключиці та її опорних зв’язків, та визначення положення точки 
кріплення фіксатора на ключиці. 

Ключові слова: ключиця, фіксатор, біомеханічна модель. 
Об’єкт дослідження – процес визначення оптимального місця 

з’єднання пошкодженої частини ключиці з точками кріплення. 
Предметом досліджень є оптимізація біомеханічної моделі ключиці та 

її опорних зв’язків. 
Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає у розробці ме-

тодології біомеханічного моделювання ключиці та її опорних зв’язків.                
Побудувати адекватну біомеханічну модель ключиці та її опорних зв’язків, 
яка дозволить визначати оптимальні місця кріплення опорних точок. Провес-
ти дослідження за допомогою віртуального приладу для підтвердження 
отриманих аналітичних залежностей. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених в роботі задач було до-
сягнуто шляхом аналізу будови та функціонального призначення складових 
плечового пояса людини; шляхом використання методики біомеханічного 
моделювання опорно-рухового апарату людини, для проведення будови мо-
делі ключиці та ії опорних зв’язків; дослідження процесу визначення опти-
мального місця фіксації опорної точки пошкодженої ділянки ключиці за до-
помогою програмного забезпечення LabVIEW . 

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 
– запропоновано біомеханічну модель ключиці та її опорних зв’язків, в 

вигляді системи взаємодіючих жорстких стержнів;  
– запропоновано методику розрахунку оптимального місця фіксації 

опорної точки пошкодженої ділянки ключиці; 
– за допомогою програмного забезпечення LabVIEW встановлено, що 

запропонована методика розрахунку місця фіксації, дозволить проводити об-
числення по визначенню діапазону можливої фіксації пошкодженої ділянки 
ключиці.  

Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Шляхом 
аналізу будови та функціонального призначення складових плечового пояса 
людини. 2. Шляхом використання методики біомеханічного моделювання 
опорно-рухового апарату людини, для проведення будови моделі ключиці та 
ії опорних зв’язків. 3. Дослідження процесу визначення оптимального місця 
фіксації опортої точки пошкодженої ділянки ключиці за допомогою про-
грамного забезпечення LabVIEW. 

 

 



ABSTRACT 

М. Prikhodko. Іnvestigation of electromagnetic and magnetic radiation 

on growth of trees in the currency places. – 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 118 pages. The bulk of the work is 

outlined on 98 pages, contains 62 figures, 5 tables and a list of used sources of 51 

on 6 pages. 

The work is devoted to solving the actual problem of the structure of the 

biomechanical model of the collarbone and its reference links, and the 

determination of the position of the fixing point of the clamp on the collarbone 

Keywords: clavicle, clamp, biomechanical model.  

The object the process of determining the optimal place of connection of the 

damaged part of the collarbone with mounting points. 

The subject is the optimization of the biomechanical clavicle model and its 

reference links. 

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

methodology for biomechanical modeling of collarbone and its reference links. To 

construct an adequate biomechanical model of collarbone and its reference links, 

which will determine the optimal points of fixing the reference points with the 

smallest permissible error. Conduct research using a virtual device to confirm the 

obtained analytical dependencies. 

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

analyzing the structure and functional purpose of the components of the human 

shoulder girdle; by using the method of biomechanical modeling of the human 

musculoskeletal system for the construction of the collarbone model and its 

reference links; study of the process of determining the optimal site for fixing the 

point of the damaged area of the collarbone using LabVIEW software. 

The scientific novelty of the work is as follows: the biomechanical model of 

collarbone and its reference bonds is proposed, in the form of a system of interact-

ing hard rods; the method of calculation of the optimum place of fixing the refer-

ence point of the damaged area of the collarbone is proposed; with the help of 

LabVIEW software, it has been established that the proposed method for calculat-

ing the fixation location will allow calculating the range of possible fixation of the 

damaged area of the collarbone. 

The task was solved as follows: 1. An analysis of the principles of 

construction and basic technical characteristics of modern implants. 2. The existing 

and perspective variants of construction of systems of power supply of implants of 

different generations are analyzed. 3. To develop the possible structure of the 

system of remote energy supply of implants and microimplants. 4. Physical 

principles of the projected devices are proposed, which will solve the problems 

associated with the effects of absorption and scattering of electromagnetic energy 

in the tissues of the body. 
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