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     Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку використаних
джерел, додатків і має загальний обсяг 155 сторінки. Основна частина роботи
викладена на 140 сторінках, містить 86 рисунків, 10 таблиць та список
використаних джерел 55 на 6 сторінках.
     Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми будови
біомеханічної моделі системи «нога-ортез», та визначення оптимального
значення розвантаження нижніх кінцівок під час лікування.
    Об’єкт дослідження – процес визначення оптимального значення
розвантаження нижніх кінцівок.
    Предметом досліджень є оптимізація біомеханічної моделі системи
«нога-ортез»та її опорних зв’язків.
     Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає у розробці
метода дослідження навантаженості нижніх кінцівок при ортезуванні.
Побудувати адекватну біомеханічну модель системи «нога-ортез»та її опорних
зв’язків, яка дозволить визначати оптимальні значення рівня розвантаження
нижніх кінцівок. Провести дослідження за допомогою віртуального приладу
для підтвердження отриманих аналітичних залежностей.
     Методи дослідження. Вирішення поставлених в роботі задач було
досягнуто шляхом аналізу будови та функціонального призначення складових
нижніх кінцівок людини; дослідження процесу визначення оптимального
значення розвантаження певного сегмента нижніх кінцівок шляхом зміни
окружний підтяжки ортеза за допомогою програмного забезпечення LabVIEW.
      Наукова новизна роботи полягає в наступному: запропоновано
біомеханічну модель системи «нога-ортез» ї її опорних зв’язків; ; за
допомогою програмного забезпечення LabVIEW встановлено, що
запропонована методика, дозволить проводити обчислення по визначенню
рівня розвантаження певного сегмента нижніх кінцівок.
      Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Шляхом
аналізу будови та функціонального призначення складових нижніх кінцівок. 2.
Шляхом використання методики біомеханічного моделювання опорно-
рухового апарату людини, для проведення будови моделі системи «нога-
ортез». 3. Дослідження процесу визначення оптимального значення
розвантаження певного сегмента нижніх кінцівок за допомогою програмного
забезпечення LabVIEW.
Ключові слова: нога, ортез, біомеханічна модель.



ABSTRACT
    Semenenko S. Method of research of loading of lower extremities at
orthosis. – Manuscript.
Specialty 172 – «Telecommunications and radio engineering»,
educational and professional program – «Biotechnical and medical devices and
systems». – KrNU. – Kremenchug, 2019.
     Certification work for a master's degree in biomedical engineering. -
Kremenchug Mykhailo Ostogradsky National University, Kremenchug, 2019.
The work consists of an introduction, 5 sections, conclusions, a list of sources used,
annexes and has a total volume of 155 pages. The main part of the work is set out on
140 pages, contains 86 figures, 10 tables and a list of used sources 55 on 6 pages.
The work is devoted to solving the urgent problem of the construction of a
biomechanical model of the leg-orthosis system, and determining the optimal value
of unloading the lower extremities during treatment.
      The object the process of determining the optimum value of unloading the
lower extremities.
    The subject research is to optimize the biomechanical model of the foot-
orthosis system and its supporting links.
     Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to develop a
method to study the load of the lower extremities during orthotization. To build an
adequate biomechanical model of the leg-orthosis system and its supporting links,
which will allow to determine the optimal values of the level of unloading of the
lower extremities. Conduct research using a virtual instrument to confirm the
analytical dependencies obtained.
     Research methods. The solution of the tasks set in the work was achieved by
analyzing the structure and functional purpose of the human lower extremity
components;; study of the process of determining the optimum value of unloading a
particular segment of the lower extremities by changing the circumferential brace
orthosis using LabVIEW software.
    The scientific novelty of the work is as follows: a biomechanical model of
the leg-orthosis system and its supporting links is proposed; a method for
calculating the optimal value of unloading a certain segment of the lower
extremities by changing the circumferential brace orthosis; using the LabVIEW
software it is established that the proposed method will allow to calculate the
unloading level of a certain segment of the lower extremities.
     The task was solved as follows: 1. By analyzing the structure and functional
purpose of the lower extremity components. 2. By using the technique of
biomechanical modeling of the musculoskeletal system of the person, for carrying
out the structure of the model system "leg-orthoses". 3. Investigation of the process
of determining the optimum value of unloading a particular segment of the lower
extremities using LabVIEW software.

Keywords: foot, orthosis, biomechanical model.


