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Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 88 сторінки. Основна частина
роботи викладена на 73 сторінках, містить 38 рисунків, 5 таблиць та список
використаних джерел 52 на 4 сторінках.
Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми удосконалення
моделі колінного суглобу на основі визначених механічних параметрів для
діагностування патологічних станів.
Ключові слова: колінний суглоб, біомеханіка, діагностування, патоло-
гічні стани.
Об’єкт дослідження – процес визначення механічних параметрів ко-
лінного суглобу.
Предметом досліджень є біомеханічна модель колінного суглобу.
Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є дослідження біоме-
ханічних властивостей та моделей колінного суглобу, удосконалення моделі
для діагностування патологічних станів за обмеженими експериментальними
даними.
Методи дослідження. Теоретичну основу проведених досліджень
складають, теорія пружності; задача Герца; експериментальні методи в біо-
механіці; методи визначення щільності кісткової тканини.
Експериментальні дослідження базувались на застосуванні методів ви-
значення механічних властивостей пружних тіл та засобів комп’ютерного
програмування.
Наукова новизна роботи полягає в наступному: набула подальшого
розвитку механічна модель колінного суглобу на основі задачі Герца, шля-
хом доповнення аналітичними розрахунками пружних властивостей контак-
туючих матеріалів за результатами виміру лінійних деформацій кісткових
тканин. Це дозволяє оцінити величину максимального механічного напру-
ження у суглобі за обмеженою кількістю експериментальних даних.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Виконаний
аналіз методології діагностики патологій колінного суглобу та методів дослі-
дження. 2. Проведено моделювання для визначення основних механічних па-
раметрів колінного суглобу. 3. Розроблено віртуальний прилад, що за допо-
могою отриманих аналітичних залежностей дозволяє перевірити адекватність
експериментальних даних отриманих з рентгенографічних знімків та за до-
помогою ультразвукової денситометрії.
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The work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total volume of 88 pages. The bulk of the work is
outlined on 73 pages, contains 44 figures, 4 tables and a list of used sources of 40
on 4 pages.
The work is devoted to solving the actual problem of improving the model
of the knee joint on the basis of certain mechanical parameters for the diagnosis of
pathological conditions.
Keywords: knee joint, biomechanics, diagnosis, pathological conditions.
The object of the study is the process of determining the mechanical
parameters of the collineal joint.
The subject of research is the biomechanical model of the knee joint.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to study the
biomechanical properties and models of the knee joint, to improve the model for
diagnosing pathological conditions with limited experimental data.
Research methods. The theoretical basis of the research carried out is the
theory of elasticity; Hertz's task; experimental methods in biomechanics; methods
for determining the density of bone tissue.
Experimental studies were based on the application of methods for
determining the mechanical properties of elastic bodies and computer
programming tools.
The scientific novelty of the work is as follows: the mechanical model of
the knee joint has been further developed on the basis of Hertz's task, by
supplementing the analytical calculations of the elastic properties of the contacting
materials by the results of measuring the linear deformations of the bone tissues.
This allows us to estimate the magnitude of the maximum mechanical stress in the
joint for a limited number of experimental data.
The task was solved as follows: 1. An analysis of the methodology of
diagnosis of pathologies of the knee joint and research methods was performed. 2.
Simulation was performed to determine the basic mechanical parameters of the
knee joint. 3. A virtual device is developed, which, with the help of the obtained
analytical dependencies, allows us to verify the adequacy of experimental data
obtained from radiographic images and using ultrasonic densitometry.


