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ВСТУП 

 

Робочою програмою навчальної дисципліни «Проектування біотехнічних 

систем» для студентів зі спеціальності 163     «Біомедична інженерія» 

передбачено виконання у ХІ семестрі курсового проекту, тематика якого 

охоплює провідні розділи теорії проектування біотехнічних систем. 

Курсове проектування з будь-якої інженерної дисципліни є заключним 

етапом вивчення теоретичної частини і готує студента до самостійної 

виробничої та наукової діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні етапи проектування; медико-технічні вимоги до 

електронної апаратури медичного призначення; особливості проектування 

біотехнічних систем; методи моделювання складних систем і визначення 

критеріїв їх оцінювання; принципи адаптації технічних і біологічних вузлів у  

медичних системах проектування технічних підсистем і вузлів; методи синтезу 

структур біотехнічних систем різного призначення; принципи вибору 

параметрів терапевтичних систем та апаратів; методи вибору та синтезу систем 

відображення та обробки інформації; структури та особливості застосування 

інтелектуальних систем у медицині; 

уміти: моделювати системи медичного призначення; синтезувати 

структури біотехнічних систем різного призначення (діагностичні, 

терапевтичні, хірургічні, системи заміщення органів і систем, системи 

підтримки гомеостазу); проводити дослідження обсягу інформації в системі; 

складати та аналізувати інформаційні моделі біотехнічних систем; проектувати 

вузли реєстрації медичної інформації, адаптовані до біологічного об’єкта; 

проектувати електронні вузли медичних систем; проектувати системи 

відображення та первинної обробки інформації; розробляти еталони та 

метрологічне забезпечення біотехнічних систем різного рівня. 
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1 ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Узагальнена структура курсового проекту визначається набором завдань, 

які мають бути виконані студентами під час роботи. Цей набір є універсальним, 

тобто не залежить від конкретного варіанта, а виконується кожним зі студентів. 

Перелік цих завдань складає етапи виконання курсового проекту і наводиться 

нижче. 

1.1 Узагальнене технічне завдання на курсовий проект  

1 Визначити актуальність теми: 

1.1 На підставі розглянутої літератури формується проблематика з 

вибраної теми. 

1.2 Визначення суттєвих недоліків біотехнічних систем, що 

проектуються. 

2 Розгляд наявних аналогів і визначення їх недоліків. 

3 Створення математичної моделі біотехнічної системи. 

4 Створення комп’ютерної моделі біотехнічної системи з урахуванням 

математичної моделі. 

5 Створення спеціалізованого програмного забезпечення для 

обслуговування біотехнічної системи. 

6 Перевірка на адекватність побудованих моделей за критеріями Фішера 

та Стьюдента. 

7 Інтерпретація отриманих результатів. 

1.2 Вибір варіанта курсової роботи 

Визначення та вибір особистого завдання на курсовий проект 

здійснюється за номером варіанта, який відповідає порядковому номеру в 

журналі відвідування занять. Студент має право вибрати свою тему курсового 

проекту. Але тема курсового проекту має безпосередньо стосуватися теми 

атестаційної роботи магістра і частково вирішувати питання, поставлені в 

атестаційній роботі.  
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1.3 Оформлення курсової роботи 

Курсовий проект є навчальною технічною розробкою, але для набуття 

навичок оформлення конструкторської документації усі матеріали та 

документи, створені під час виконання курсової роботи, необхідно оформити у 

суворій відповідності до вимог стандартів. Згідно з цими вимогами звітна 

документація до курсової роботи містить: 

1.  Технічне завдання на курсову роботу. 

2.  Пояснювальну записку. 

3.  Графічні матеріали. 

1.3.1 Технічне завдання на курсову роботу 

Підставою для розробки будь-якого нового виробу або проведення 

наукових досліджень є технічне завдання (ТЗ), яке оформлюють у вигляді 

документа, що визначає основне призначення, показники та вимоги до об’єкта, 

який досліджуватиметься або розроблятиметься, обсягу, стадій розробки та 

складу звітної документації. 

ТЗ на курсову роботу формулюють у вигляді часткового технічного 

завдання (ЧТЗ) (має скорочену порівняно з ТЗ структуру економічних і 

виробничих вимог), яке оформлюють на стандартному бланку і зазначають у 

ньому: 

– найменування роботи; 

– перелік питань, що підлягають розробці; 

– перелік графічної документації, яку необхідно подати на захист 

курсової роботи; 

– перелік рекомендованої літератури; 

– календарний план роботи. 

1.3.2 Пояснювальна записка 

Основні вимоги до пояснювальної записки встановлює ГОСТ 2.105-79 і 

2.303-81. Визначаючи точно форму записки, стандарт надає змогу виключати з 

неї певні розділи, а також додавати власні. Відповідно до чинних нормативів 

Міністерства освіти і науки України, вимог навчального плану та досвіду 
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кафедри з питань організації та проведення курсового проектування, 

рекомендований обсяг курсової роботи складає 20–30 аркушів формату А4. 

Зміст і структура записки можуть бути такими. 

Титульна сторінка. 

Технічне завдання. 

Реферат трьома мовами (українська, англійська, російська). 

Зміст. 

Вступ. 

Аналіз завдання та методів його реалізації. 

Основна частина (відповідає змісту узагальненого завдання, але, за 

необхідності, окремі пункти поділяють на підпункти, додають нові). 

Висновки та резюме. 

Перелік літератури. 

Під час виконання пояснювальної записки необхідно дотримуватися 

певних специфічних вимог щодо її оформлення, які наведені далі. 

Титульна сторінка 

Лицьовий бік пояснювальної записки до курсової роботи виготовляється 

з  ватману або білого картону формату А4 (або А3 складеного навпіл). 

Текст записки 

Текст записки виконують на аркушах формату А4 рукописно або з 

використанням комп᾽ютера шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів 

через півтора міжрядкових інтервала. Поле, призначене для тексту, обмежують 

прямокутною рамкою розміром 257х165 мм, при цьому поля зверху та знизу 

становлять 20 мм, ліве – 35 мм, а праве – 10 мм. 

Пояснювальна записка має невеликий обсяг, тому в більшості випадків 

для неї достатньо одноступеневої рубрикації, коли весь текст розділяють лише 

на параграфи приблизно одного обсягу. 

Кожний розділ пояснювальної записки рекомендовано починати з нової 

сторінки. Розділам присвоюють порядкові номери, позначені арабськими 

цифрами з крапкою після цифр. Якщо є підрозділи, параграфи та пункти, їх 

позначають дво- та трикратними номерами, які розділені крапками. Наприклад, 
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пункт 3 параграфу 4 розділу 2 позначають 2.4.3 і т. д. Переносити слова у 

назвах не дозволено, крапку в кінці заголовків не ставлять. 

Нумерація починається з титульної сторінки. На першій сторінці 

(титульна сторінка) номер не ставлять, усі ж інші сторінки, незалежно від їх 

змісту, нумерують. 

1.3.3 Ілюстративно-графічний матеріал 

У пояснювальній записці курсової роботи ілюстрацію, незалежно від її 

змісту (схема, креслення, діаграма та ін.), називають рисунком. Рисунки 

позначають у порядку їх розташування в тексті: рисунок 1 і т. д. Причому, 

номер рисунка і назву розміщують знизу по центру. Рисунки, що розміщені на 

окремих сторінках або вклейках великого формату, включають до загальної 

нумерації. 

Розміщувати рисунок необхідно після тексту, де він згадується вперше. 

Дозволено об’єднувати кілька рисунків на аркуші кальки або міліметрового 

паперу формату А4, які по можливості розміщують якомога ближче до тексту. 

Розташовувати рисунки необхідно так, щоб можна було їх розглядати, не 

повертаючи записку. Якщо таке розташування неможливе, рисунки 

розміщують у такий спосіб, щоб для їх розгляду записку треба було б 

повернути за годинниковою стрілкою. 

Рисунки виконують з дотриманням вимог ЄСКД олівцем, чорною пастою 

або тушшю. 

Креслення та схеми, що виносимуться на захист перед комісією, 

виконують на аркушах формату А1 (в окремих випадках А2) з дотриманням 

вимог усіх стандартів. Загальний обсяг креслень – до 2 аркушів формату А1. На 

них розміщують: 

– математичну модель біотехнічної системи (А2); 

– комп’ютерну модель біотехнічної системи або результати статистичної 

обробки отриманих результатів (рівняння регресії, графіки тощо)   (А2). 
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2  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

У цоьму розділі наведені необхідні теоретичні матеріали та надані 

практичні рекомендації щодо порядку виконання окремих завдань, 

передбачених узагальненим завданням на курсовий проект.  

У першому розділі розглянута будова і моделі окорухового апарату 

людини. Цій тематиці присвячено багато праць. Наявні на сьогодні 

експериментальні моделі штучного ока, а саме моделі окорухового апарату, 

мають ряд недоліків, найголовнішим із яких є те, що прикріплення окорухових 

м’язів до склери розглядаються як точки на поверхні очного яблука, хоча 

насправді зони прикріплення мають досить значну протяжність, яка суттєво 

впливає на особливості біомеханіки окорухового апарату. У багатьох працях не 

розглядається детально зміна дії окорухових м’язів з виведенням очного яблука 

з первинної позиції погляду. У багатьох моделях і публікаціях не наводиться 

математичний апарат  або він має спрощену форму. Деякі моделі виконують 

функцію тільки ознайомчу. У розділі було детально розглянуто програму 

SEE++ – сучасну комп’ютерну систему для окорухового апарату, яка 

використовується в хірургічній практиці, розроблену Австрійським 

університетом ім. Лінца (рисунок 1). До недоліків цього програмного 

забезпечення можна віднести такі: не розглядається детально зміна дії 

окорухових м’язів з виведенням очного яблука з первинної позиції погляду; 

комп’ютерна  модель не передбачає результату операції і не може пропонувати 

хірургічного спосібу усунення косоокості; не враховує такі параметри, як 

радіус ока та пружність м’яза.  

На підставі проведеного огляду комп’ютерних  моделей та інших методів 

дослідження окорухового апарату було сформовано мету і завдання 

дослідження, що полягає у створенні комп’ютерної моделі для допомоги 

лікарям-офтальмологам, яка б змогла передбачити результати хірургічних 
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втручань на окорухових м’язах хворих з відповідними математичними 

моделями та алгоритмами роботи програмного забезпечення. 

 

Рисунок 1 ‒ Спеціалізований комплекс Sее+. 

Другий розділ присвячено розробці основи для планування оперативних 

втручань на окорухових м’язах, а саме, побудові тривимірної моделі 

окорухового апарату, модуля передопераційного планування та модуля 

додаткових обчислень. Запропоновано спосіб визначення моментів сил на 

поверхні моделі очного яблука, який полягає в тому, що: 

,i i i i iMx Fy z Fz y                     

,i i i i iMy Fx z Fz x                   

     ,i i i iMz Fx y Fy x         

де Fxi, Fyi, Fzi – проекції вектора сили тяги, що діє в i -й точці, на осі OX, OY та 

OZ  відповідно, а Mxi, Myi, Mzi – моменти цієї сили відносно відповідних осей 

після обертання. 

Також запропоновано спосіб визначення координат на поверхні моделі 

очного яблука. За допомогою цього способу сферичні координати можна 

визначити такі: 
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де x, y, z – декартові координати анатомічних утворень на поверхні моделі 

очного яблука, φ, θ – сферичні координати моделі очного яблука. 

 

Рисунок 2 ‒ Математична модель окорухового апарату з результуючими 

векторами сили тяги відповідних м’язів 

 
Математична модель окорухового апарату з векторами сили тяги 

реалізована в програмному забезпеченні SciLab Free (безкоштовний пакет для 
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виконання математичних розрахунків), у якій кожний м’яз окорухового апарату 

умовно поділений на п’ять ділянок (рисунок 2). 

Однією з переваг запропонованої математичної моделі є те, що кріплення 

м’яза до поверхні очного яблука розглядається не як точка, а як деяка поверхня, 

яка має довжину і ширину. Математична модель модуля передопераційного 

планування подана системою рівнянь: 
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де dM – приріст моменту сили довільного м’яза, dF – приріст сили довільного 

м’яза, r – радіус ока, dω – приріст кута повороту, k – коефіцієнт пружності 

м’яза, dS – приріст площини м’яза, ∆X, ∆Y, ∆Z – відстань, на яку необхідно 

змістити точки прикріплення відповідного м’яза, для того, щоб око обернулося 
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в початкову позицію, x, y, z – декартові координати точки м’яза на поверхні 

моделі окорухового апарату, d, d, d  – прирости кутів обертання відносно 

кожної з осей декартової системи координат, 
MRSM , 

MRIM , 
MRМM , 

MOSM , 

MOIM , 
MRLM  – вектори моментів сил відповідних м’язів, du, dv – елементи 

площі довільного м’яза, Fx, Fy, Fz – проекції вектора тяги i-го м’яза на кожну з 

осей тривимірної декартової системи координат. 

Третій розділ присвячено розробці комп’ютерної системи. Створення 

тривимірної моделі окорухового апарату людини було доцільно виконати у 

зручному, безкоштовному, з відкритим кодом програмному забезпеченні 

Lazarus (рис. 3, 4). 

 

 

Рисунок 3 – Етапи формування тривимірної моделі окорухового апарату 

людини 

 

Розроблена комп’ютерна система передопераційного планування 

хірургічної корекції косоокості являє собою програмне забезпечення мовою 

високого рівня програмування, яке поєднує у собі різні складні математичні 
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моделі та алгоритми роботи складових системи, і оснащена зручною базою 

даних для зберігання   всієї необхідної інформації про пацієнтів.    

 

 

 

Рисунок 4 – Робота комп’ютерної системи передопераційного планування 

хірургічної корекції окорухового апарату людини 

 
Четвертий розділ присвячено аналізу результатів досліджень. Приклад 

використання комп’ютерної системи передопераційного планування хірургічної 

корекції косоокості. Хворий М. 5 років, діагноз V-синдром. Передопераційне 

планування має такий вигляд. Для роботи комп’ютерної системи необхідно 

мати дані: кут відхилення від первинної позиції (кут косоокості) та радіус ока. 

Методом призменної страбометрії визначено кут косоокості – 10º (з поглядом 

униз, відхилення до носа), ультразвуковим дослідженням визначено радіус 

очного яблука – 12 мм. Після запуску комп’ютерної системи з’являється робоче 

вікно із зображенням моделі очного яблука з нанесеною на його поверхню 
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координатною сіткою сферичної системи координат з кроком 5 град. та осями 

тривимірної декартової прямокутної системи координат (рис. 5). На поверхні 

моделі зображено також основні анатомічні деталі: зони прикріплення 

окорухових   м’язів і межі рогівки. У вікно 2 необхідно ввести радіус ока в 

міліметрах, у даному випадку – 12. Далі необхідно зайти в меню 

«Передопераційне планування» – 1. У новому вікні необхідно ввести кут 

косоокості в градусах, у даному випадку – 10 (вікно 3). У меню «Очікувана 

гіперфункція м’яза» вибирається тип м’яза – MOS та «Очікуваний варіант 

хірургічного втручання» – резекція. Якщо користувач не вибере тип м’яза, то 

комп’ютерна система зробить це автоматично, залежно від кута відхилення 

відносно декартової осі (ОХ, OY, OZ).  

 

 

Рисунок 5 – Схема передопераційного планування із застосуванням 

комп’ютерної системи, діагноз V-синдром 

Якщо користувач не може вибрати тип операції, комп’ютерна система 

вибирає його залежно від величини кута девіації. Тобто, якщо кути косоокості 

малі тип операції, зазвичай – резекція (видалення частини м’язового волокна), а 
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якщо великі – відповідно рецесія (пересадження м’яза). Далі необхідно 

натиснути кнопку «Виконати планування» (кнопка 9). У вікні 8 відобразиться 

результат планування – 6 мм. Тобто результат передопераційного планування     

V - синдрому з відхиленням 10 град. – це резекція MOS 6 мм. Кнопкою 10 

можна закрити передопераційне планування. У головному вікні можна наочно 

побачити процес планування з детальним розрахунком моментів сил. Між 

точками, які знаходяться на поверхні моделі очного яблука з анатомічними 

утвореннями MOS, відстань становить 6 мм. Комп’ютерна система пропонує 

оптимальний варіант розв’язання  поставленої задачі. Якщо відхилення від 

первинної позиції (кут косоокості) відносно однієї осі декартової системи 

координат, то в цьому випадку будут задіяні прямі м’язи, якщо відносно двох 

осей, то потрібно задіяти косі м’язи.  Тобто комп’ютерна система аналізує 

вхідні дані і пропонує розв’язати поставлене завдання, починаючи з простого 

методу усунення косоокості і закінчуючи складним з мінімальним хірургічного 

втручання і мінімальним часом перебування пацієнта під наркозом. Планувати 

оперативне втручання відразу на всіх окорухових м’язах не можна, оскільки це 

не тільки важко для хірурга, але й можливе виникнення ускладнень у пацієнта.  

У моделі статистичного аналізу (рис.6, 7, 8) чинником є кут відхилення 

очного яблука від первинної позиції, а відгуком є резекція окорухового м’яза. 

Вдалі операції становлять 67 %, розрахунки проведено офтальмологом, а за 

результатами розрахунків комп’ютерної системи вдалі операції складають 94 

%. Тобто комп’ютерна система на 27 відсотків ефективніша. Оцінена 

адекватність моделі за критеріями Фішера і Стьюдента (перша група даних).  

Рівняння лінійної регресії має вигляд:  

у = 0,524783 + 0,979764 ∙ х. 

Тісноту лінійного зв’язку оцінює коефіцієнт кореляції R = 0,99392. 

Тісноту лінійного зв’язку між змінними можна оцінити на підставі шкали 

Чеддока як досить високу.  
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Рисунок 6 – Графік залежності розрахунків величини резекції MOS 

комп’ютерної системи від персентіля вибірки (нормальний розподіл 

експериментальних даних) 

 
Рисунок 7 – Графік залишків 

 
Рисунок 8 – Результати розрахунків дискримінантних характеристик п’яти 

параметрів (розрахунок відстані Махаланобіса, δ) 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

«Проектування біотехнічних систем», формою семестрового контролю якої є 

курсовий проект (9-й семестр). 

 

Назва етапів 

курсової роботи 

Бали Складові контролю 

1 Аналіз технічного 

завдання та методів 

його реалізації 

10 1) актуальність роботи, 

2) огляд наявних аналогів, 

визначення їх недоліків 

2 Виконання 

розрахунків 

30 

(10+10+10) 

1) створення математичної моделі 

біотехнічної системи (10), 

2) створення комп’ютерної моделі 

біотехнічної системи  (10), 

3) статистична обробка результатів 

досліджень (10) 

3 Оформлення 

роботи 

20 

(10+5+5) 

1) пояснювальна записка (10), 

2) креслення (10), 

3) плакати (5) 

4. Захист 40 1) прилюдний захист курсового 

проекту 

Усього 100  
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