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АНОТАЦІЯ

      Яковенко А. О. Метод предопераційного планування для лікування
гетеротропії. – Рукопис.
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-
професійна програма – Біотехнічні та медичні апарати і системи. – КрНУ.
– Кременчук, 2019 р.
      Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з
телекомунікації та радіотехніки. – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остоградського, Кременчук, 2019 р.
    Робота складається з вступу, 5 розділів, висновків, переліку використаних
джерел і має загальний обсяг 93 сторінки. Основна частина роботи викладена
на 86 сторінках, містить 28 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел
складається з 68 найменувань і займає 7 сторінки.
     Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми розробки
тривимірної моделі окорухового апарату людини, за допомогою якої буде
можливе покращення зручності передопераційного планування для хірургічних
втручань з метою відновлення бінокулярного зору.
     Об’єкт дослідження – процес налагодження співдружньої роботи обох
очних яблук людини під дією всього комплексу м’язів ока.
Предметом досліджень є тривимірна модель окорухового апарату для
відновлення бінокулярного зору.
      Мета та задачі досліджень. Метою роботи є розробка тривимірної
моделі окорухового апарату людини, за допомогою якої буде можливе
покращення зручності передопераційного планування для хірургічних втручань
з метою відновлення бінокулярного зору.
    Методи дослідження. Виконані дослідження базуються на положеннях і
методах системного аналізу, математичного моделювання, емпіричного методу
та методах статистичної обробки даних.
     Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– удосконалено метод визначення координат анатомічних утворень на
поверхні ока людини, який за рахунок бінокулярності зору дозволяє проводити
комп’ютерне планування оперативних втручань.
– удосконалено метод розрахунку результуючого моменту сили ділянки
прикріплення прямих та косих м’язів, що заснований афінних перетвореннях.
– для розроблено програмний засіб, який дозволяє трьохвимірну
візуалізацію співдружньої роботи очних м’язів та дозволяє виконувати
розрахунки удосконалених методів.
    Поставлена задача була вирішена наступним чином:
– проведений аналіз методів та засобів для лікування гетеротропії;
– удосконалено метод розрахунку результуючого моменту сили ділянки
кріплення м яза до поверхні очного яблука;ʼ
– розроблено програмне забезпечення для лікування гетеротропії.
Ключові слова: гетеротропія, бінокулярність зору, модель очного
яблука, хірургічне втручання.



ABSTRACT

      Yakovenko A. Method of preoperative planning for treatment of
heterotropy.– Manuscript.
Program Subject Area 172 – Telecommunications and Radio Engineering,
Educational and professional program – Biotechnical and medical apparatus
and systems. – KrNU. – Kremenchug, 2019.
Qualification paper of the Master Degree in telecommunications and radio
engineering – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchug, 2019.
     The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of sources
used and has a total volume of 93 pages. The main part of the work is laid out on 86
pages, contains 28 figures, 7 tables, the list of sources used consists of 68 titles and
occupies 7 pages.
    The work is devoted to solving the urgent problem of developing a three-
dimensional model of the human oculomotor apparatus, through which it will be
possible to improve the convenience of preoperative planning for surgical
interventions in order to restore binocular vision.
     The object of study is the process of establishing the joint work of both human
eyeballs under the action of the entire complex of eye muscles.
The subject of research is a three-dimensional model of oculomotor apparatus
for the restoration of binocular vision.
    Purpose and tasks of research. The purpose of the work is to develop a three-
dimensional model of the human eye apparatus, through which it will be possible to
improve the convenience of preoperative planning for surgery to restore binocular
vision.
    Research methods. The performed researches are based on provisions and
methods of system analysis, mathematical modeling, empirical method and methods
of statistical data processing.
    The scientific novelty of the work is as follows:
– improved the method of determining the coordinates of anatomical
formations on the surface of the human eye, which due to binocular vision allows to
carry out computer-based planning of surgical interventions.
– the method of calculating the resultant moment of the force of the section of
attachment of straight and oblique muscles based on affine transformations has been
improved.
– a software tool has been developed that allows three-dimensional
visualization of the joint work of the eye muscles and allows the calculation of
advanced methods.
   The task was solved as follows:
– analysis of methods and tools for the treatment of heterotropy;
– the method of calculating the resultant moment of the force of the muscle
creep section of the muscle to the surface of the eyeball has been improved;
– software for the treatment of heterotropy has been developed;
– a structural and logical model of project management of bioconversion has



been developed.

Key words: heterotropy, binocular vision, model of eyeball, surgical
intervention.


