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Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 93 сторінки. Основна частина
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Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми моделювання
імплантату п’яткової кістки з урахуванням особливостей пронації.
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Об’єкт дослідження. Процес реконструкції пошкодженої або
втраченої п’яткової кістки.
Предметом досліджень є комплексна оптимізація процесу
реконструкції імплантату п’яткової кістки.
Мета та задачі досліджень. Мета роботи полягає в моделюванні
імплантату п’яткової кістки, що враховує особливості пронації пацієнта та
підвищує якість проведення операцій.
Для досягнення поставленої мети в атестаційній роботі необхідно
вирішити такі завдання:
 провести аналіз існуючих методів, моделей та програмних засобів
для побудови імплантату п’яткової кістки;
 розробити модель п’яткової кістки з урахуванням особливостей
пронації пацієнта, що є базою для створення імплантату.
Методи дослідження. При виконанні роботи використано методи
диференціального числення, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, методи
теоретичної фізики, методи математичного моделювання фізіологічних
процесів у біологічних об’єктах, методи статистичної обробки результатів
досліджень.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
 розроблено метод побудови моделі п’яткової кістки людини, що
відрізняється від існуючих аналогів урахуванням особливостей пронації
пацієнта;
 побудовано 3D-модель на основі запропонованої методики.



Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1.Проведено
аналіз принципів побудови та основних технічних характеристик сучасних
імплантатів. 2. Проаналізовані існуючі варіанти побудови моделей частин
тіла людини. 3. Вдосконалено структурну схему методу моделювання
п’яткової кістки. 4. Запропоновано використання кута пронації при побудові
моделі для врахування особливостей пронації конкретного пацієнта. 5.
Побудовано 3D-модель на основі запропонованої методики.
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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 93 pages. The bulk of the work is
outlined on 82 pages, contains 44 figures, 6 tables and a list of used sources of 56
on 5 pages.
The work is devoted to the solution of the actual problem of modeling of the
calcaneus implant, taking into account the features of pronation.
Keywords: heel bone, calcaneus, implant, 3D-printing, pronation.
The object of the study is the process of reconstruction of damaged or lost
heel bone.
The subject of research is the software for the reconstruction of the heel
bone and the construction of the implant
Purpose and tasks of research. The purpose of the work is to model the
heel bone implant, which takes into account the peculiarities of the pernation of the
patient and improves the quality of the operation.
In order to achieve the goal in the certification work, the following tasks
need to be addressed:
 to analyze the existing methods, models and software for the construction
of the heel bone implant;
 develop a model of heel bone, taking into account the peculiarities of the
pernation of the patient, which is the basis for the creation of the implant.



Research methods. When performing the work, methods of differential
calculus, analytical geometry, linear algebra, methods of theoretical physics,
methods of mathematical modeling of physiological processes in biological
objects, methods of statistical processing of research results are used.
The scientific novelty of the work is as follows:
 the method of constructing a model of heel bone of a person is developed,
which differs from existing analogues taking into account the peculiarities of the
pronation of the patient.
 a 3D model was constructed on the basis of the proposed methodology.
The task was solved as follows: 1. An analysis of the principles of
construction and basic technical characteristics of modern implants. 2. The existing
variants of construction of models of parts of the human body are analyzed. 3. The
structural scheme of the method of heeling bone modeling was developed. The use
of the pronation angle in the construction of the model for taking into account the
features of the pronation of a particular patient is proposed.


