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ВСТУП 

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів теоретичних знань 

і практичних навикок з проектування біотехнічних та медико-інженерних 

систем медичного призначення. Вивчення основних етапів проектування, 

особливостей конструкцій та застосування окремих вузлів і підсистем медико-

інженерних систем. 

Завдання: дати основні поняття уміння застосовувати різні методи 

проектування біотехнічних і медико-інженерних систем медичного 

призначення.  

 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 та 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 й обробки інформації; структури й 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 розміру інформації в системі; складати й 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. 

1  ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
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Лабораторна робота № 1 

Тема. Однокамерна модель інфузії лікарняних препаратів у кров’яне 

русло 

Мета: ознайомитися з однокамерною моделлю інфузії лікарняних 

препаратів у кров’яне русло. 

Короткі теоретичні відомості 

 Модель процесу інфузії лікарського препарату, що описує зміну 

концентрації препарату в крові, може бути визначена на підставі використання 

рівняння конвективної дифузії. Окрім того, опис процесу інфузії можна 

отримати з більш загальних припущень, використовуючи компартментальне 

моделювання. 

Виділимо як єдиний компартмент увесь об’єм крові, що циркулює в 

організмі (рис. 1). 

 

Рисунок 1 –  Однокомпартментна модель інфузії препарату 

Як рівень камери можна прийняти концентрацію препарату в крові z1 в 

момент часу t≥0. Припустимо, що препарат уводиться зі швидкістю x(t), а 

виводиться пропорційно кількості препарату в крові, тобто є деякий механізм 

утилізації препарату (екскреція, метаболізм), який зменшує його кількість у 

часі. 

Для малих проміжків часу можна записати співвідношення, для 

кількісті препарату у компартменті: 

V1z1(t+Δt)=x(t) Δt+ V1z1(t)(1-K1 Δt), 

де   V1 – ефективний об’єм компартмента;  K1 – коефіцієнт утилізації. 

Якщо  z1(t) гладка функція, то вона може бути розкладена у ряд за 

ступенями малого збільшення: 

z1(t+Δt)= z1(t)+ z1ʹ (t)Δt+1/2! (z1ʹʹ (t)Δt2)+… 
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Обмежимося першими двома членами ряду, вважаючи Δt<<1 і тоді 

отримаємо:   

z1ʹ (t)=- z1ʹ (t)K1+ x(t)/ V 1. 

Отже, було отримано лінійне диференціальне рівняння, що зв’язує рівень 

компартмента z1 та темп його зміни z1ʹ (t).  Отримане в результаті 

компартментального моделювання рівняння повністю збігається з рівнянням, 

використаним для моделювання процесу інфузії. 

Завдання до теми 

1. Отримайте в результаті компартментального моделювання систему 

рівнянь процесу дифузії. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття медичного виробу. 

2. Що таке компартментальне моделювання? 

3. Що таке моделювання процесу інфузії? 

Література [3, с. 22 – 24]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Двокамерна модель зміни концентрації лікарських препаратів 

в організмі людини 

Мета: ознайомитись з методами обробки інтроскопічних зображень, а 

саме томографічних зображень. 

Короткі теоретичні відомості 

 Метод компартментального моделювання можна застосувати до задачі 

вибору оптимального методу дозування лікарського препарату, при якому 

поряд з лікувальним ефектом дії препарату, враховується його побічна, 

небажана дія на організм. Критерій оптимальності в цьому випадку може бути 

визначений як мінімізація збитку від побічної дії препарату у разі необхідного 

лікувального ефекту. 

Відповідно до поставленого завдання можна виділити в організмі два 

компартменти (рис.2): перший, що визначає корисний ефект препарату, і 
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другий, що визначає його шкідливу дію. Зміна концентрації препарату в 

компартментах обумовлена рухом рідини з одного компартмента в інший. 

 

Рисунок 2 – Двокомапартментна модель консервативної системи 

 Припустимо, що потік препарату в тому та іншому напрямку прямо 

пропорційний концентрації препарату у компартменті, що створює цей потік, та 

інші взаємодії компартментів відсутні, тобто розглянута система є 

консервативною системою без екскреції або інших втрат препарату. 

Завдання до теми 

1. Використайте метод компартментального моделювання до задачі 

вибору оптимального методу дозування оперативних втручань на окоруховому 

апараті людини. 

Контрольні питання 

1. Як застосувати метод компартментального моделювання до задачі 

вибору оптимального методу дозування лікарського препарату?  

Література [2, с. 14; 16 – 17; 27; 83 – 86]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Біотехнічні системи клінічного моніторінгу 

Мета: ознайомитись з біотехнічними системами клінічного моніторінгу. 

Короткі теоретичні відомості 

 Підвищення ефективності сучасних медичних технологій тісно пов’язане 

з удосконаленням методів та інструментальних засобів діагностики 

об’єктивного контролю стану пацієнта в процесі лікування. У медицині 

критичних станів проблема безперервного контролю діагностичних даних 

посідає особливе місце, оскільки в цій галузі медицини моніторинг поточного 

стану пацієнта може мати життєво важливе значення. 
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 Побудова інструментальних засобів діагностики стану засновано на 

реєстрації та вимірюванні фізіологічних показників, що характеризують роботу 

найважливіших фізіологічних систем організму. 

 Першими технічними засобами, що використовувалися для цієї мети, 

стали ртутний термометр для визначення температури тіла та 

звукопідсилювальна трубка для прослуховування шумів серця та дихання. 

 Розвиток техніки і, особливо, електроніки привів до створення 

високочутливих методів реєстрації біологічних сигналів та ефективних засобів 

їх обробки й отримання діагностичних даних. 

 Біомедичні сигнали являють собою різноманітні за характером прояву 

(електричні, механічні, хімічні та ін.) діяльності фізіологічних систем 

організму. Знання параметрів і характеристик біологічних сигналів доповнює 

клінічну картину захворювання об’єктивною діагностичною інформацією, що 

дозволяє прогнозувати розвиток стану пацієнта. 

 Сучасна концепція клінічного моніторингу (від лат. мonitor – 

застережливий) передбачає безперервний контроль стану пацієнта, який 

здійснюється на підставі реєстрації фізіологічних даних та оцінки діагнос-

тичних показників організму з метою виявлення відхилення показників, 

попередження небезпек та ускладнень, що виникають у процесі лікування. 

 Методи дослідження фізіологічних процесів, що використовуються в 

приладах клінічного моніторингу, повинні забезпечувати безперервність 

реєстрації біологічних сигналів, у реальному масштабі часу, з високою 

діагностичною цінністю одержуваних показників. Цим вимогам задовольняють 

деякі методи фізіологічних досліджень, які широко використовуються у 

функціональній діагностиці. 

 Електрокардіографія – метод дослідження електричної активності серця, 

здійснюється за допомогою реєстрації та подальшої обробки 

електрокардіограми (ЕКГ). Використовується в моніторах для візуального 

спостереження ЕКГ і діагностики порушень, для стеження за показниками 
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варіабельності серцевого ритму, що відображають стан регуляторних процесів 

в організмі. 

 Електроенцефалографія – метод дослідження біоелектричної активності 

мозку, що дає інформацію про функціональний стан мозку та його окремих 

ділянок. Використовується під час моніторингу активності центральної 

нервової системи, зокрема, у разі визначення глибини анестезії за допомогою 

біспектрального аналізу електроенцефалограми, а також завдяки оцінці 

слухових викликаних потенціалів мозку. 

 Імпедансна плетизмографія (електроплетизмографія, реографія) – метод 

дослідження центральної та периферичної гемодинаміки, заснованний на 

вивченні опору тканин змінному електричному струму. Під час моніторингу 

параметрів гемодинаміки (ЧСС), ударного об’єму, загального периферичного 

опору, параметрів венозного відділу кровообігу тощо оцінюється пульсуюча 

складова опору тканин, що виникає внаслідок зміни інтенсивності кровотоку. 

Під час моніторингу змісту та розподілу рідини в організмі, оцінці піддається 

базова складова опору тіла на різних частотах. У багатоканальних моніторах 

метод використовується для стеження за параметрами дихання, наприклад, 

частотою дихання (ЧД). 

 Фотоплетизмографія – метод дослідження периферичної гемодинаміки, 

заснований на вивченні поглинання світла, що проходить через досліджувану 

ділянку тканини з пульсуючою кров’ю. Використовується у моніторах пацієнта 

для визначення ЧСС, величини інтенсивності пульсації кровотоку, а також у 

пульсоксиметрі. 

 Осцилометрія – метод дослідження параметрів периферичної 

гемодинаміки, здійснюється завдяки реєстрації й аналізу пульсацій тиску в 

оклюзійній манжетці, що знаходиться навколо досліджуваної посудини. 

Використовується у клінічному моніторингу для стеження за параметрами 

артеріального тиску (АТ) крові. 

 Оксиметрія та капнометрія – методи дослідження функції зовнішнього 

дихання, засновані на аналізі складу газів, що видихаються, або газів крові в 
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досліджуваних ділянках тканин. Використовується у клінічному моніторингу з 

метою оцінювання та стеження за концентрацією кисню (вуглекислого газу) у 

повітрі, що видихається, напруги кисню у крові, сатурації гемоглобіну крові 

киснем. 

 Розвиток засобів реєстрації та методів обробки біологічних сигналів, а 

також широке використання мікропроцесорної техніки, привело до об’єднання 

окремих приладів вимірювання та контролю фізіологічних параметрів у 

багатофункціональні моніторні системи, які дозволяють вести комплексну 

оцінювання стану пацієнта. У клінічних моніторних системах здійснюється збір 

фізіологічних даних, аналіз отриманої інформації, визначення діагностичних 

показників і подання результатів у зручному для сприйняття вигляді (рис. 3). 

Збір даних у моніторних системах, заснований на реєстрації біологічних 

сигналів, тобто перетворенні сигналів, що відображають функціонування 

фізіологічних систем у форму, зручну для подальшої обробки й аналізу. 

Фізіологічні параметри можуть бути визначені або безпосередньо як виміряні 

фізичні величини, наприклад, температура, тиск, біоелектричні потенціали або 

як величини, що характеризують взаємодію фізіологічних процесів організму з 

фізичними полями, наприклад, величина ослаблення оптичного 

випромінювання, що пройшло через досліджувані тканини, ультразвуку, 

електромагнітних хвиль. 

Для реєстрації та вимірювання фізіологічних параметрів слугують 

датчики, що містять чутливі елементи, які перетворюють фізіологічний процес, 

що досліджується, на електричний сигнал. Аналіз даних у моніторах містить 

первинну обробку електричних сигналів датчиків, наприклад, посилення 

сигналів, фільтрацію перешкод, аналого-цифрове перетворення, вимірювання 

характеристик сигналів, що мають діагностичну цінність. 
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Рисунок 3 – Структура клінічного монітора: 

1 – датчики фізіологічних параметрів; 2 – блок первинної обробки даних; 

3– блок аналізу інформації; 4 – реєстратор; 5 – дисплей; 6 – пам’ять 

Найпростішим варіантом аналізу даних, що використовується у 

приліжкових моніторах, є пороговий контроль величини поточних значень 

фізіологічних параметрів з можливим включенням тривожної сигналізації у разі 

наближення значення контрольованого параметра до заздалегідь заданої, 

«небезпечної», величині. 

Після первинної обробки біологічних сигналів аналіз даних у моніторних 

системах ведеться за допомогою засобів мікропроцесорної техніки, яка надає 

великі можливості для реалізації складних діагностичних алгоритмів обробки 

фізіологічної інформації, зокрема, проведення спектрального, статистичного, 

регресійного й інших методів математичного аналізу. 

У той же час цифрова обробка сигналів у моніторах спрощує 

побудову апаратури та реалізацію багатоканального відображення 

фізіологічних кривих на графічних дисплеях, організацію пам’яті даних, 

передачу інформації цифровими мережами, формування баз даних для 

відтермінованого аналізу. 

Цифрова обробка сигналів у сучасних моніторах дозволяє провести 

складний багатопараметровий аналіз фізіологічної інформації, яка надходить, 

що призводить до зниження впливу артефактів, що виникають під час 

реєстрації сигналів. 

Використання комп’ютерних засобів обробки даних дає можливість 

надавати всю інформацію, що надходить від апаратури, у зручному для лікаря 

вигляді. В «інтелектуальних» моніторах здійснюється перехід від контролю 
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окремих фізіологічних параметрів до спостереження за змінами інтегральних 

показників, що характеризують стан пацієнта. 

Інтегральний показник стану може бути визначений за способом 

формування узагальненого критерію на підставі заходів відхилення приватних 

критеріїв від «ідеальної» альтернативи. Як запобіжний узагальнений критерій 

стану може бути використана ступінь відповідності значень фізіологічних 

параметрів, у розглянутий момент часу, до границь їх динамічної норми. 

Величина інтегрального показника стану може бути визначена як 

мінімальна відстань між точкою багатовимірного простору нормованих значень 

фізіологічних параметрів та областю цього простору, що відповідає динамічній 

нормі. Відносна зміна відстані, що визначається у різні моменти часу, 

характеризує динаміку зміни стану пацієнта. 

На підставі результатів спостереження, за зміною інтегрального 

показника стану будуються прості та наочні способи відображення. інформації. 

Наприклад, в одній з таких систем на дисплей спостереження за станом хворих 

у палатах виводиться план відділення з розташуванням палат і розміщенням у 

них пацієнтів. Кожне місце в палаті відображається на плані у вигляді 

кольорової піктограми. Зміна кольору піктограми від зеленого до червоного 

відповідає зміні показника стану пацієнта від «норми» до «тривоги» та легко 

розпізнається медичним персоналом, що веде цілодобове спостереження. 

Останніми роками моніторні системи перетворюються на клінічні 

інформаційні системи, що мають широкі можливості використання баз 

медичних даних. У таких системах реалізується концепція «гнучкого» 

моніторингу, заснована на використанні технології комп’ютерних локальних 

мереж. Кожен моніторний прилад, який бере участь у контролі або управлінні 

станом пацієнта, забезпечується «мережевою картою» – пристроєм, за 

допомогою якого здійснюється обмін даними у комп’ютерній мережі клініки. 

Приліжкові монітори, пульсоксиметри, інфузійні дозатори, наркозно-дихальна 

й інша апаратура зв’язуються з центральним комп’ютером – робочою станцією 

клініки. Зручність використання комп’ютерних мереж у медичних установах 
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полягає в тому, що з’єднання всіх приладів здійснюється за допомогою 

звичайного телефонного кабелю, що істотно знижує вартість обладнання 

клініки засобами моніторингу. 

Робоча станція є загальним колектором даних, що надходять з усіх 

приладів. Дані про життєво важливі фізіологічні параметри передаються від 

робочої станції на мультидисплейні монітори пульту спостереження за станом 

пацієнтів. База даних, що є ядром клінічної інформаційної системи, дозволяє 

заносити дані пацієнта в «електронну» історію хвороби, яка може бути 

роздрукована у звичному для лікаря вигляді. Комп’ютерна мережа охоплює всі 

джерела інформації в клініці: приймальне відділення, клінічні лабораторії, 

кабінети функціональної діагностики, отримання медичних зображень та ін. Це 

дозволяє концентрувати всі дані, які стосуються пацієнта на робочій станції. 

Локальна мережа системи має вихід до мережі телемедицини, що дає 

можливість проводити консультації з провідними фахівцями інших клінік. 

Термінали системи можуть бути встановлені на будь-якому робочому місці 

лікаря, надаючи йому всю необхідну інформацію про пацієнта. Є можливість 

включення баз знань, що надають великий довідково-інформаційний матеріал, 

а також стандартні програмні додатки, що дозволяють вести обробку медичних 

даних. 

Отже, сучасні системи клінічного моніторингу здійснюють не тільки 

багатопараметричний контроль стану пацієнта, а й підказують рішення 

діагностичного вибору оптимальної тактики лікування та навіть з проведенням 

невідкладної інтенсивної терапії. 

Цінність використання систем моніторингу для клінічної практики 

визначається такими чинниками: 

– високою точністю й об’єктивністю одержуваної діагностичної 

інформації; 

– відстеженням змін життєво важливих параметрів організму у реальному 

масштабі часу, визначеним високою швидкодією обробки фізіо-логічної 

інформації; 
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– можливістю одночасної обробки змін декількох фізіологічних 

параметрів і встановленням зв’язку між ними; 

– раннім виявленням ознак порушення управління в системах організму; 

– спостереженням за змінами діагностичних показників, що є похідними 

від поточних значень фізіологічних параметрів (наприклад, стеження за зміною 

периферичного опору, серцевого викиду, індексів активності вегетативної 

регуляції тощо). 

Ці можливості роблять методи та засоби клінічного моніторингу 

незамінним чинником, без якого неможливе ефективне ведення хворих, що 

знаходяться у критичних станах. 

Клінічний моніторинг у медицині критичних станів може містити 

декілька напрямів: 

– контроль фізіологічних функцій пацієнта, наприклад, контроль частоти 

серцевих скорочень у разі електричної нестабільності серця з включенням 

сигналу тривоги, у разі виходу параметра за встановлені межі й автоматичне 

включення електрокардіостимулятора або дефібрилятора; 

– контроль лікувальних впливів: моніторинг глибини анестезії, рівня 

нейром’язового блоку, дозування інфузії, концентрації газів, що видихаються та 

ін.; 

– контроль довкілля: моніторинг температури, вологості повітря у кюветі 

для новонародженого, тиску та газового складу повітря у барокамері та ін. 

Результати клінічного моніторингу дозволяють більш точно оцінити стан 

пацієнта, а також дають можливість реалізації систем управління станом 

завдяки автоматичному дозуванню лікувальних впливів. 

Завдання до теми 

1. Синтезуйте структурну схему пристрою для клінічного моніторінгу. 

Контрольні питання 

1. Назвіть пристрої для клінічного моніторінгу. 

2. Назвіть методи та засоби для клінічного моніторінгу.  

Література [2, с. 86 – 88]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Біотехнічна система електростимуляції 

Мета: ознайомитись з біотехнічною системою електростимуляції. 

Короткі теоретичні відомості 

Електрохімічна природа процесів, що відбуваються в живих організмах, 

обумовлює певну реакцію різних біологічних тканин на прикладений іонний 

струм. Так, наприклад, м’язові клітини скорочуються під дією електричних 

стимулів, а нервові, проявляючи властивості збудливості, генерують 

імпульсацію, що поширюється нервовими провідниками, передаючи 

інформацію в інші нервові клітини та органи. 

Лікувальні ефекти, що виникають під час впливу електрики на організм 

людини, були помічені досить давно. Ще римський учений Скрібоніус Ларгус 

(49 р. н. е.) прикладав до тіла хворих електричну рибу – «торпедо» для 

лікування головної болі та подагри. У роботах Л. Гальвані, опублікованих            

1791 р., аналізується проблема «тваринної електрики». Створення А. Вольта 

перших хімічних джерел струму, по суті, поклали початок дослідженням 

вивчення дії електричного струму на живі організми. 

Однак перші практичні результати щодо застосування електричної 

стимуляції в медицині були отримані лише на початку ХХ ст., коли рівень 

техніки дозволив створити технічні засоби для генерації джерел стимулю-вання 

та дослідження біоелектричної активності, а рівень біологічних наук дозволив 

обґрунтовано застосовувати ці засоби в медицині. 

На сьогодні методи електричної стимуляції застосовуються практично у 

всіх галузях медицини як з лікувальною, так і діагностичною метою. 

Електрична стимуляція успішно поєднується з традиційною терапією, а в низці 

випадків дозволяє домогтися лікувального ефекту там, де інші методи не дають 

позитивного результату. Методи електро-стимуляції можна наочно зобразати у 

вигляді такої структури (рис. 4). 
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Загальна електроанестезія. Це вплив струмом на ЦНС з метою 

формування наркотичного стану, достатнього для проведення хірургічних 

втручань. Перевагами цього методу є відсутність токсичної дії на організм, 

миттєве досягнення аналгезії, швидкий вихід зі стану електронаркозу, 

можливість його чіткого дозування. Цей метод іноді використовується як 

основний компонент загальної електрофарманестезії. Як окремий метод 

електроанестезія не застосовується у зв’язку з можливою появою судомної 

реакції пацієнта, а також через те, що у деяких людей не спостерігається втрати 

свідомості. Під час проведення загальної електроанестезії використовується 

скронево-потиличне розташування електродів, за якого струм охоплює 

більшість структур мозку. 

Ефект багато в чому залежить від вибору певної форми струму. Поряд з 

прямокутними імпульсами тривалістю порядку сотень мікро-секунд, з частотою 

порядку сотень герц, використовуються інтерферонційні струми звукової 

частоти з розладом порядку сотень герц, що подаються через дві пари 

електродів. 

Центральна електроанальгезія заснована на електроімпульсному впливі 

на певні структури ЦНС. Тут використовується положення електродів на лоб 

(роздвоєний катод) та шию, під соскоподібним відростком (роздвоєний анод). У 

результаті методу електротранквілізації забезпечується ослаблення коркового 

компонента емоційних реакцій та їх вегетативних проявів. Метод 

застосовується в акушерсько-гінекологічній практиці для лікування та 

профілактики токсикозу, підготовки вагітних до пологів, під час знеболювання 

й регуляції пологів у разі патологічних реакцій організму під час болів. 

Електростимуляція опорно-рухового апарату (ЕС ОРА) застосовується з метою 

попередження м’язової атрофії під час різкого ослаблення рухових функцій, 

для збільшення сили м’язового скорочення під час дистрофій, тимчасового 

підтримання функціонального стану денервірованних м’язів. 

Найпростіша методика проведення ЕС ОРА полягає у підведенні 

електричних стимулів від генератора збудження пари нашкірно розташованих 
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електродів у проекції мотонейронів, м’язових волокон або в точках руху. 

Розрізняють підпороговий, пороговий і надпороговий режими стимуляції. 

Під час підпорогового режиму не відбувається видимого скорочення 

м’яза, однак м’язовий тонус підтримується на більш високому рівні, ніж у 

спокої. Порогова електростимуляція викликає незначні скорочення м’язових 

груп, водночас збільшується їх функціональний стан. Під час надпорогового 

режиму відбувається скорочення м’язів різної вираженості, пов’язане з 

інтенсивністю стимулу. 

Для профілактики та лікування гіпокінезії застосовується багато-канальна 

програмована електростимуляція, що імітує роботу м’язів-антагоністів під час 

виконання довільних рухів з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей 

м’язів. Для біокерування параметрами стимуляції використовуються відведення 

біопотенціалів здорових м’язів, які моделюють сигнали впливу. Біоелектрична 

активність може бути записана на жорсткий носій інформації та багаторазово 

використовуватися для управління рухами. Для корекції ходи людини 

розроблено методи електростимуляції опорно-рухового апарату, що 

використовують відведення біопотенціалів здорових м’язів-антагоністів і 

відповідних м’язів здорової кінцівки. 

У разі важких уражень функцій руху використовується цереброспи-

нальна електростимуляція. У цьому випадку, стимули підводяться до областей 

спинного або головного мозку за допомогою імплантованих систем. Методи 

цереброспинальної ЕС ОРА застосовуються під час лікування спинномозкової 

травми, центральних розладах руху, реабілітації рухових функцій. 
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 Рисунок 4 – Методи електростимуляції 

Для біологічної ланки БТС можна виділити два класи сигналів: вхідні 

незалежні змінні, що характеризують стимулювальний вплив, що надає 

градуальний лікувальний ефект, і вихідні змінні, пов’язані з фізіологічними 

показниками, що відображають процес лікування і, в кінцевому рахунку, стану 

організму. У лікувальних БТС ЕНС технічні ланки генерують на виході 

стимулювальний вплив, що є вхідним збудженням для біологічної ланки, а 

фізіологічні показники організму слугують чинниками керування для 

формування параметрів цього впливу. 
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Рисунок 5 –  Діагностична БТС ЕНС контролю нейром’язової провідності: 

1 – тактовий генератор; 2 – формувач імпульсу; 3 – формувач 4-х імпульсної 

послідовності; 4 – біологічний об’єкт; 5 – електроди ЕМГ; 6 – підсилювач ЕМГ; 

7 – вимірювач амплітуди відповідей; 8 – контролер; 9 – дисплей 

 Для діагностичних БТС стимулювальний вплив здійснюється найчастіше 

у вигляді тест-сигналів або функціональної проби, що викликає відповідну 

реакцію організму, яка містить певні діагностичні ознаки. Повнота і достатність 

отриманих ознак слугує підставою для формування сигналів у БТС для зміни 

параметрів тест-сигналу або величини функціональної проби. 

Завдання до теми 

1. Запропонуйте структурну схему діагностичної БТС. 

Контрольні питання 

1. Назвіть методи електростимуляції. 

2. Охарактеризуйте діагностичну БТС ЕНС контролю нейром’язової 

провідності . 

Література [2, с. 82 – 130]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Модель біотехнічної системи електронейростимуляції (ЕНС) 

Мета: ознайомитись з моделлю біотехнічної системи 

електронейростимуляції. 

 

 

Короткі теоретичні відомості 
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Найбільш загальним методом вивчення БТС є структурно-функціо-нальне 

моделювання, що дозволяє на підставі даних про біологічні ланки та 

структурну побудову технічних засобів отримати математичний опис процесів 

у БТС, що моделюється. Узагальнена модель БТС ЕНС необхідна для розробки 

алгоритмів функціонування, що пов’язують в єдине ціле окремі блоки БТС. 

Алгоритми функціонування встановлюють зв’язок між змінними БТС на 

підставі заданої цільової функції системи. Цільова функція системи конкретна 

для певного типу БТС та її функціонального призначення. Однак для всіх БТС 

ЕНС умова реалізації цільової функції може бути подана у вигляді: 

J=Min|D|. 

 Виконання цієї умови полягає у формуванні такого керування Xi, за 

якого стимулювальний вплив Yi компенсує відхилення діагностичного 

показника від норми. Для розгляду умов реалізації цільової функції встановимо 

взаємозв’язок змінних у БТС. 

Керування параметрами технічних ланок БТС найчастіше здійснюється за 

принципом багатовимірного однофакторного регулювання, за якого кожний 

сигнал керування впливає тільки на один параметр вихідного впливу, 

наприклад, на амплітуду стимулу, тривалість, частоту. Це дозволяє точно 

дозувати вплив завдяки регуляції технічної ланки, формуванню необхідних 

параметрів стимуляції для впливу на конкретну функціональну систему 

організму. 

Найбільш загальний опис зв’язку вихідних параметрів біологічної 

системи з вхідними параметрами впливу можна отримати за допомогою 

функціональної ідентифікації. Ці моделі використовуються під час дослідження 

фізіологічних систем, структура яких невідома, але є набір даних, що 

характеризує роботу системи за різних вхідних впливів. У БТС ЕНС вхідний 

вплив з боку технічної ланки має регулювальний характер відносно процесу 

функціонування фізіологічної системи, на яку спрямовано вплив. Можна 

припустити, що стимулювальний вплив діє на вхід біологічного регулятора 

фізіологічної системи, разом з ендогенними регулювальними чинниками. 
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Функціональна ідентифікація регуляторних фізіологічних систем цілій 

низці випадків показує аперіодичний характер динамічних процесів регуляції  

фізіологічних параметрів, що дозволяє в першому наближенні вважати їх 

лінійними системами першого порядку. 

Ендогенний регулятор фізіологічного процесу, пов’язаний з 

використанням нейромедіаторів, можна описати, використовуючи 

компартментальне моделювання. Тоді для лінійних систем першого порядку 

модель регулятора можна зобразити у вигляді блок-схеми (рис. 6). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 –  Модель ендогенного регулятора фізіологічної системи 

Z=-AeZ+AвхWвх 

   D=ZAинB, 

де Z – матриця змінних стану (рівней камер);  Wвх – матриця збуджувальних 

впливів; D – матриця діагностичних показників; Ае – ендогенної регуляції;        

Авх  – перетворення збуджувальних впливів на темпи зміни рівнів камер; Аин  –  

перетворення  рівнів  камер  на  інформаційні  параметри,  B  – перетворення 

інформаційних параметрів на діагностичний показник. Наприклад, під час 

розгляду біологічної ланки БТС вазотропних ЕНС ендогенний регулятор 

визначає рівень Z вазоактивних речовин. Як вплив Авх, що збуджує, може бути 

розглянуто зниження температури навколишнього середовища. Як 

інформаційний параметр можна використати параметри фотоплетізмограмми 

периферичного кровотоку,  наприклад, D – рівень судинного спазму. 

Електронейростимуляція за своїми функціями часто заповнює втрати 

природної функції – активності органу або тканини – і діє на організм 

природним шляхом проходження регулювальної імпульсації. 
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Отже, фізіологічна система, що належить до БТС ЕНС, має своїй 

структурі ендогенний регулятор процесу, на вхід якого надходять ендогенні й 

екзогенні впливи. Якщо ЕНС вплив має регулювальний характер відносно 

фізіологічної системи, то можна припустити, що він складається з ендогенними 

регулювальними чинниками (рис. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Модель біотехнічної системи електронейростимуляції 

 

Завдання до теми 

1. Запропонуйте свою Модель біотехнічної системи електронейро-

стимуляції . 

Контрольні питання 

1. Для яких цілей потрібна модель біотехнічної системи 

електронейростимуляції? 

2. Опишіть модель ендогенного регулятора фізіологічної системи. 

Література [2, с. 90 – 125]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Особливості реєстрації біомедичних сигналів 

Мета: ознайомитись з особливістю реєстрації біомедичних сигналів. 

Короткі теоретичні відомості 

Біомедичні сигнали являють собою фізичні прояви фізіологічних 

процесів живого організму, які можуть бути виміряні та подані у зручному для 

обробки вигляді за допомогою електронних засобів (наприклад, у вигляді 

величини електричної напруги або струму). Обробка біосигналів проводиться з 

метою виділення інформативних, з точки зору медичної діагностики, ознак 
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біосигналу, або з метою визначення діагностичних показників, що 

обчислюються за параметрами біосигнала. 

За механізмом утворення біосигналів у живому організмі можна виділити 

дві основні групи біосигналів. До першої групи можна віднести біосигнали, 

пов’язані з утворенням в організмі фізичних полів біологічного походження, до 

другої – біосигнали, пов’язані зі змінами фізичних характеристик ділянки 

біологічної тканини, які відбуваються під впливом протікання фізіологічних 

процесів. 

Перша група біосигналів містить сигнали, обумовлені біоелектричною 

активностю органів і тканин, пов’зані з наявністю в організмі порівняно 

низькочастотних електричних полів біологічного походження, викликані 

електрохімічними та кінетичними процесами, що протікають в організмі. Вони 

зазвичай, характеризують функціонування окремих органів і функціональних 

систем. Низькочастотні електричні поля значною мірою екрануються 

провідними тканинами біологічного об’єкта з неоднорідним розподілом 

електричної провідності. 

Електричні поля є причиною створення на покрові шкіри біоелектричних 

потенціалів, водночас можна виділити квазістатичний електричний потенціал, 

наявний на певній ділянці поверхні, та потенціал, що змінюється синхронно зі 

зміною властивостей певного органу або системи під час його функціонування. 

Отже, на шкірі буде існувати постійний потенціал щодо зони, взятої за 

базову, і змінний, який характеризує роботу відповідного органу або 

функціональної системи. Спектр змінних біосигналів, що характеризують 

функціонування органів і систем, лежить у смузі частот від 0,01 Гц до одиниць 

кГц. Різниця квазистатичних потенціалів між ділянками на шкірі людини 

досягає часток вольта і значною мірою залежить від електродів, за допомогою 

яких вони реєструються. Різниця змінних потенціалів оцінюється у діапазоні 

від мкВ до десятків мВ. 

Найбільшу діагностичну цінність мають змінні біосигнали, що 

характеризують функціонування серця, центральної нервової системи, опорно-
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рухового апарату, стан нервово-м’язової провідності та ін. Наведемо коротку 

характеристику деяких з них. 

Електрокардіографічний (ЕКГ) сигнал являє собою зміну в часі 

електричного потенціалу певних ділянок шкіри, що виникає під дією 

біоелектричної активності серця. 

На рис. 8 наведено фрагмент електрокардіографічного сигналу (ЕКГ), 

зареєстрованого у здорової людини у нормальних умовах. Діапазон змін 

амплітуди ЕКГ сигналу становить 0,3–3,0мВ; частотний діапазон сигналу – 

0,05–300 Гц. Використовується у  кардіологічній  діагностиці для  контурного, 

у тому числі й візуального аналізу сигналу на коротких записах, 

автоматизованого пошуку й ідентифікації аномальних ділянок сигналу у разі 

тривалої реєстрації (системи Холтерівського моніторування), визначення 

показників варіабельності ритму серця. У системах клінічного моніторингу 

електрокардіографічний сигнал використовується для відображення на екрані 

монітора з метою візуального спостереження сигналу у кількох відведеннях, 

діагностики порушень ритму, для стеження за показниками варіабельності 

серцевого ритму, що відображають стан регуляторних процесів в організмі. 

Магнітокардіографічний (ЕМГ) сигнал являє собою зміну в часі 

інтенсивності магнітного поля, що виникає внаслідок біоелектричної 

активності серця. Реєструється безконтактно за допомогою магнітометрів, що 

перетворюють інтенсивність магнітного поля на електричний сигнал. 

Магнітокардіографічний сигнал використовується у кардіологічній діагностиці, 

зокрема у перинатології, для контурного візуального аналізу сигналу на 

коротких записах, а також для картування розподілу магнітного поля по серцю. 
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Рисунок 8 – ЕКГ сигнал у нормі, зареєстрований у 12 відведеннях 

Електроенцефалографічний (ЕЕГ) сигнал являє собою зміну в часі 

електричного потенціалу певних ділянок шкіри голови, що виникає під дією 

біоелектричної активності центральної нервової системи. 

На рис. 9 наведено електроенцефалографічний сигнал, зареєстрований у 

восьми відведеннях у здорової людини, що спить. Діапазон змін ампулітуди 

ЕЕГ сигналу становить 0,002–0,1 мВ; частотний діапазон сигналу становить 

0,3–80 Гц. 

Реєстрація та аналіз ЕЕГ сигналів використовується у діагностиці 

функціонального стану мозку та його окремих ділянок, загалом завдяки 

топографічному аналізу амплітуд окремих частотних компонент сигналу, 

ритмів, на коротких записах. Основними ритмами ЕЕГ сигналу є альфа-ритм 

(8–13 Гц), бета-ритм (13–35 Гц) і гамма-ритм (35–80 Гц). 

Електроенцефалографія застосовується під час моніторингу активності 

центральної нервової системи, зокрема, під час визначення глибини анестезії за 

допомогою біспектрального аналізу ЕЕГ сигналу, а також унаслідок оцінки 

викликаних біопотенціалів мозку. ЕЕГ сигнал також знаходить застосування у 

системах людино-машинних інтерфейсів для передачі даних від людини-
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оператора до керованого за допомогою біосигналів автоматизованого 

машинного комплексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 –  Електроенцефалограма здорової людини у стані спокою під час 

відведення за 8 каналами 

 

Електрокортикографічний (ЕКЕГ) сигнал являє собою зміну у часі 

електричного потенціалу певних ділянок головного мозку за допомогою 

електродів, які відводять біопотенціали безпосередньо від кори головного 

мозку. Діапазон зміни амплітуди сигналу становить 0, 01 – 0, 2мВ, частотний 

діапазон становить 0, 3– 80 Гц. 

Завдання до теми 

1. Побудуйте структурну схему енцефалографа й електрокардіографа. 

Контрольні питання 

1. Для яких цілей потрібний автоматичний аналіз інтроскопічних 

зображень? 

2. Опишіть сутність попередньої обробки в автоматичному аналізі 

зображень. 

Література [6, с. 112 – 198]. 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни «Проектування 

біотехнічних систем». 
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Вид занять Бали Складові контролю 

Лекції 10 1) відвідування лекцій; 

2) наявність конспекту; 

3) участь у письмовому опитуванні на 

лекціях 

Поточна робота 

студента в семестрі 

40 

(10+10+10+10) 

1) письмовий експрес-контроль на заняттях 

(10); 

2) опитування (10); 

3) контрольні  роботи на заняттях (10); 

4) активність на практичних (10) 

Види контролю проводяться згідно зі 

змістовими  модулями за робочою 

програмою 

Робота студента на 

лабораторних  заняттях 

50 

(5+5+10+15+15) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до занять (5), 

3) наявність конспекту практичних (15), 

4) активність на семінарських заняттях 

(15), 

5) виконання самостійної роботи (10) 

УСЬОГО: 100  

 

Студенту надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю він отримав не менше 60 балів.  

Семестровий контроль знань студентів з навчальних дисциплін, для яких 

передбачено залік, проводиться як сумарне оцінювання за результатами 

поточного контролю. 
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