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Кривова О.А., Козак Л.М. 

СТРУКТУРА І АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 

 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем 

НАН та МОН України 

 

На сучасному історичному етапі особливо актуальним для України стає регіональний 
підхід до забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку. Нерівномірності і 
диспропорції економічних, соціальних, медико-демографічних, та інших складових 
людського розвитку, унікальність ситуації на окремих територіях викликають необхідність 
удосконалення методики комплексної оцінки регіональних процесів.  

На державному рівні існують оновлені методики: Методичні рекомендації щодо 
розрахунку інтегрального індекс безпеки України [1], для регіонального рівня діє «Методика 
вимірювання регіонального людського розвитку», розроблена Інститутом демографії та 
соціальних досліджень НАН України та Державним комітетом статистики України [2]. 
Зазначені методики мають свої особливості, як то: різна сфер розвитку (складових процесів), 
чисельність показників-індикаторів, але вони базуються на єдиній методології зведення 
індикаторів та субіндикаторів. А саме, спільне - математична модель лінійної агрегації 
індикаторів, схема визначення вагових коефіцієнтів моделі за методом експертних оцінок.  

Зазначимо, що в попередніх варіантах цих методик для розрахунку вагових 
коефіцієнтів індексу використовували метод головних компонент. Але такий підхід, 
недоліком якого є складність розрахунків та необхідність використання математичного та 
програмного забезпечення, був визнаний недоречним. 

На наш погляд, існує необхідність застосування інформаційних технологій (ІТ), що 
складаються з комплексу багатовимірних статистичних методів та сучасних доробок 
інтелектуального аналізу даних, таких як гібридні алгоритми побудови впорядкованих 
класифікацій  та елементи теорії прийняття рішень. 

Мета роботи – сформувати інформаційну технологію (ІТ) дослідження медико-
демографічних систем регіонального рівня, що дозволить на основі комплексної оцінки 
складових процесів проводити аналіз, розробляти регіональні прогнозні сценарії для 
забезпечення стійкого розвитку.  

Основні результати. В ході розробки ІТ аналізу медико-демографічного стану 
регіональних систем було створено базові об’єктно-орієнтовані моделі: типологічної 
класифікації медико-демографічних процесів на регіональному рівні з урахуванням 
динамічних змін, регресійні моделі залежності від ендогенних та факторів соціально-
економічного розвитку регіонів, модель комплексної оцінки демографічних процесів. На рис. 
1 наведено узагальнену структурно-функціональну схему ІТ аналізу медико-демографічного 
стану регіональних систем, яка включає такі основні модулі: I. Формування набору 
класифікаційних ознак; II. Виділення оптимальної кластерної структури; III. Отримання 
упорядкованої  класифікації (розрахунок композитного індексу).  

Удосконалено схему адаптивної класифікації з обґрунтуванням кластерних рішень. 
Розроблено методику виявлення типологічних кластерних структур для динамічних 
регіональних статистичних даних. Розроблено схему отримання комплексної оцінки 
регіональних медико-демографічних процесів на основі упорядкованої класифікації.  
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Рис. 1 Структурно-функціональна схема інформаційної технології аналізу медико-

демографічного стану регіональних систем  
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Приклади практичної реалізації ІТ аналізу медико-демографічного стану регіональних 
систем. Розроблено Модуль визначення оптимальних кластерних структур в даних 
регіональної статистики за певний період.  

Узагальнений алгоритм пошуку стійких структур у багатовимірному просторі 
динамічних ознак складається з наступних етапів.  

1) Визначення класифікаційних ознак. Формування матриці «об'єкт-ознака»:  
а) масив спостережень; б) вибірка в часовому розрізі (за кожним роком); в) вибірка 

сформована за динамікою ознак.  
2) Стандартизація ознак різними способами залежно від їх специфіки даних. 
3) Кластернй аналіз. Застосування алгоритмів кластеризації до сформованих матриць  

(Ward; SOM,  PAM, К-means для k = 2,..,10). Оцінка якості кластерів (компактності та 
віддаленості) за розрахунками внутрішніх індексів (RMSSTD, SPR, RS – для методу Ward; для 
інших – індекси Дана, «ширина силуету», Девіса-Болдуіна, Калинскі-Гарабач, Крзановски-
Лаі. 

4) Прийняття рішення про оптимальне розбиття на кластери. Порівняння рішень, 
отриманих різними методами  за розрахунками зовнішніх індексів (Ренда, Жаккарда та ін). 

5) Побудова регресійних моделей залежностей цільових та факторних ознак (на всьому 
масиві, або ж в кожному кластері).   

Розрахункова процедура включає як проміжний етап застосування методів факторного 
аналізу з метою зниження розмірності масиву ознак, виділення інформативних показників. 
Розрахунки виконувалися із використанням пакетів STATISTICA 11, MATLAB 2011R.  

За допомогою розробленої обчислювальної процедури були визначені стійкі 
типологічні зони на території України: за комплексом показників народжуваності та 
соціально-економічними факторами впливу (1999-2006 рр.); за змінами природного приросту 
населення (1989-2012 рр.) та ендогенними факторами депопуляції (1999-2008 рр.), дана 
статистична оцінка взаємозв'язків типологічних ознак і чинників.  

Модуль комплексної оцінки диференціації регіональних процесів або розрахунку 

композитного індексу на регіональному рівні. 

Алгоритм розрахунку комплексної оцінки складових регіонального розвитку (на 
прикладі формування індексу демографічного розвитку регіонів України) складається з 
таких етапів:  

1) Нормування всіх показників від 0 до 1: за максимумом – для стимуляторів, для 
дестимуляторів - за мінімумом.  

2) Розрахунок усталеного групування регіонів за класифікаційними ознаками – 
первинними індикаторами (за довготривалий період).  

3) Визначення функції переваг, упорядкування кластерів за альтернативами 
співвідношень кластерних центрів, функція переваг приймає значення впорядкованих 
номерів кластерів.  

4) Апроксимація функції переваг регресійною моделлю, індекс демографічного 
розвитку (I) приймає значення кращого за статистичною оцінкою результату моделювання. 
Незалежні змінні показники демографічного розвитку. Вагові коефіцієнти – параметри 
регресії. 

5) Визначення рангу областей за значеннями індексу демографічного розвитку.  
Проведено порівняння отриманих результатів з розрахунком інтегрального індексу 

демографічного розвитку за Національною методикою регіонально людського розвитку для 
2010 року, що базується на експертних оцінках. 
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Висновки.  
Запропоновано ІТ, яка базується на принципах: адекватності, ієрархічності, 

комплексності, взаємопов’язаності, сумісності та інваріантності, критеріях: максимальної 
інформативності і оптимальної складності, об’єднує етапи: формування вихідних даних і 
вибір атрибутів, виявлення латентних факторів, вибір алгоритму та управляючих параметрів, 
розбиття на кластери, перевірка якості кластерних рішень, порівняння результатів, 
інтерпретація та візуалізація результатів, регресійні моделі залежності цільових індикаторів 
від факторів впливу, формування інтегрального індексу.  

ІТ аналізу медико-демографічного стану регіональних систем дозволяє провести 
комплексну оцінку стану медико-демографічних процесів, виявити типологічні регіональні 
процеси, їх особливості і диспропорції, управляючі параметри, розробити сценарні прогнози 
розвитку регіонів.  

 
1. Визначення стратегічних орієнтирів рівня економічної безпеки України [Електрон. 

ресурс] - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energobezp-7ca89.pdf 
2. Методика вимірювання регіонального людського розвитку. - К.: Ін-т демографії та 

соціальних досліджень НАН України, Державна служба статистики України, 2012. — 41 с. 
[Електрон.  ресурс] - Режим  доступу: http://www.idss.org.ua/ 
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Мельченко Ю.В., Шокало Є.О. 
АЛГОРИТМ НАКОПИЧЕННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ В ЄДИНИЙ МАСИВ ДАНИХ 
ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

 
Вступ. 
Достовірність результатів медико-екологічних досліджень напряму залежить від 

коректності вибраних методів статистичного аналізу. Проте не менш важливим етапом є 
первинна обробка медико-екологічних даних – пошук корисної інформації у багатовимірних 
масивах даних, організація структури єдиного масиву даних (в залежності від поставленої 
мети дослідження) та його наповнення відібраними даними.  

Мета. Розробка алгоритму первинної обробки медико-екологічних показників для їх 
підготовки до подальшого статистичного аналізу – відбір, перевірка та накопичення даних в 
єдиний масив.  

Результати дослідження. 
Першим етапом первинної обробки медико-екологічних даних є аналіз першоджерела 

на предмет можливості проведення подальшого дослідження (відповідність даних 
сформульованим задачам) та виділення схожих елементів за такими ознаками: вибір об’єкта 
дослідження, вибір оптимального часового зрізу, необхідний та достатній для подальшого 
статистичного аналізу набір змінних. Також здійснюють перевірку коректності вибраних для 
подальшого аналізу даних з метою виявлення механічних помилок при формуванні 
першоджерела. 

Враховуючи задачі нашого дослідження – аналіз стану питної води та забруднення 
атмосферного повітря, до опрацювання взяли звіти СЕС по всіх областях України за період 
2007-2012рр. В ході опрацювання вдалося виділити схожі елементи – об’єкти дослідження 
(райони та міста в межах однієї області) у певному часовому зрізі (за рік) і достатній набір 
змінних (основні показники стану питної води та концентрації основних забруднювачів 
атмосферного повітря). Також здійснили перевірку коректності відібраних для подальшого 
опрацювання даних, з метою виявлення механічних помилок при формуванні звітів СЕС. 

Наступним етапом первинної обробки медико-екологічних даних є організація 
структури єдиного масиву та наповнення його відібраними на першому етапі даними. 
Організацію структури єдиного масиву здійснювали з урахуванням основних вимог щодо 
формування таблиць медико-біологічних даних. Одна з головних – масив даних подають у 
вигляді єдиної таблиці без розривів і доповнень. Для зручності опрацювання відібрані дані 
розглядались по кожній області окремо (в окремому файлі/аркуші MS Excel), а вже потім 
зводились в єдиний масив даних по Україні (нерозривна таблиця MS Excel) в розрізі 24-х 
областей України (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська), а також АР 
Крим та 2-х міст – Київ та Севастополь за період 2007-2012рр. 

З врахуванням ще однієї вимоги, територіальні об’єкти, а також номінальні дані 
(адреси та назви підприємств) розміщували в перших стовпчиках таблиці, як загальні дані, а 
за ними – основні показники якості питної води та виміряні концентрації забруднювачів 
атмосферного повітря, як поточні дані.  

Поточні дані візуально розділені на два блоки – дані щодо показників якості питної 
води та дані щодо забруднення атмосферного повітря. Блок стану питної води вміщує 26 
показників якості води джерел централізованого водопостачання. З них основними є такі 
гідрохімічні показники: загальна жорсткість води, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо 
загальне, кальцій, магній, азот аміаку, азот нітритів, азот нітратів, водневий показник рН, 
окисність. Також в перелік входять виміряні значення важких металів (Cu, Zn, Ni, As, Hg, Pb 
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та ін.), фенолів, залишкового хлору у вільній та зв’язаній формі тощо. Найбільш 
заповненими є дані по гідрохімічним показникам та деякі з важких металів. 

З перелічених показників 1 клас небезпеки має ртуть; 2 клас небезпеки – миш’як, 
свинець, фтор, алюміній, барій, селен, азот нітритний; 3 клас – залізо загальне, мідь, цинк, 
нікель, марганець, азот аміачний і азот нітратний; 4 клас – сульфати, феноли. 

Блок показників забруднення атмосферного повітря вміщує розраховані середні 
концентрації шкідливих речовин (мг/м3) з виміряних максимально-разових чи середньо-
добових концентрацій. Також цей блок візуально розділений на дві частини – вплив 
промислових об’єктів та вплив автомагістралей. Всього розглянуто понад 50 забрудників 
атмосферного повітря: основні – пил, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту; та 
специфічні – оксид азоту, аміак, фенол, формальдегід, кислота сірчана, сірководень, сажа, 
фтористий та хлористий водень, ацетон, ненасичені вуглеводні, бензол, толуол, ксилол, а 
також важкі метали (Mn, Pb, Cr, Zn, Hg, Ni, Cu, As) тощо. Найбільша наповненість даними 
спостерігається за першими десятьма забрудниками. 

Щорічні виміри концентрацій за цими 10 речовинами дозволяють в повній мірі оцінити 
рівень забруднення атмосферного повітря. 

Оцінка величини забруднення питної води централізованого водопостачання та 
атмосферного повітря здійснювалась шляхом порівняння накопичених даних із відповідними 
гранично-допустимими значеннями (ГДК). 

Цей самий алгоритм можливо використовувати і для опрацювання медичних даних.  
Починаючи з 1962 р., в Україні використовується Міжнародна класифікація хвороб, 

травм і причин смерті (МКХ), яка періодично переглядається та затверджується спеціальним 
комітетом експертів з медичної статистики та підкомітетом з класифікації хвороб 
Всесвітньої організації охорони здоров'я. З січня 1993 року діє міжнародна статистична 
класифікація хвороб десятого перегляду (МКБ-10). 

Згідно з нею для аналізу доцільно буде відібрати 18 нозологічних груп, що 
характеризують захворювання систем організму: І - інфекційні та паразитарні хвороби; II -
новоутворення; III - хвороби крові і кровотворних органів; IV - ендокринні хвороби, розлади 
харчування та порушення обміну речовин; V - розлади психіки та поведінки; VI - хвороби 
нервової системи; VII - хвороби ока та його придаткового апарату; VIII - хвороби вуха та 
соскоподібного відростка; IX - хвороби системи кровообігу; X - хвороби органів дихання; XI 
- хвороби органів травлення; XII - хвороби шкіри та підшкірної клітковини; XIII - хвороби 
кістково-м'язової системи та сполучної тканини; XIV - хвороби сечостатевої системи; XV - 
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (0-14) / вагітність, пологи і 
післяпологовий період; XVI - вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії; 
XVII - симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявляються при клінічних і 
лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках; XVIIІ - травми, отруєння та 
деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників. 

Дані по цим групам можливо використовувати як медичні показники.  
Висновок. 
Розроблений алгоритм первинної обробки медико-екологічних показників дозволяє 

оптимізувати процес обробки первинної інформації, підвищуючи таким чином якість 
подальшого статистичного аналізу. Запропонована структура єдиного масиву даних дозволяє 
накопичувати багатовимірну екологічну інформацію, щорічно доповнюючи її новими 
даними; аналізувати стан довкілля, виявляти найбільш забруднені регіони та відстежувати 
характер змін. 

 
Література 

1. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / 
М.Ю. Антомонов. – Киев, 2006. – 558 с. 
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Наджафиан Т. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ 
ОБЪЕМОВ ДАННЫХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН Украины и МОН Украины 

 

Одной из актуальных проблем научной медицины и здравоохранения являются болезни 
системы кровообращения. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место 
среди всех причин смерти. Рост заболеваемости и затрат на реабилитацию пациентов 
вызывает необходимость углубленных исследований по раннему выявлению, профилактике 
и эффективному лечению болезней системы кровообращения. 

Наличие больших объемов неструктурированной информации (сырых данных) о ССЗ 
приводит к необходимости создания информационных центров, с помощью которых станет 
возможным группировать и сводить разнородные массивы данных. Такие Центры могут 
быть использованы врачами для лечения и прогноза кардиологических заболеваний на 
основе информации из историй болезни пациентов. К примеру,  в исследовательском центре 
больницы Хаммерсмит в Лондоне (Hammersmith Hospital) изучаются молекулярные 
механизмы развития болезней сердца с целью создания новых технологий диагностики и 
лечения. Проводится поиск ассоциаций в массивах данных больших объемов (BigData), 
информация, полученная на основе анализа 3-D изображений сердца, сравнивается с 
образцами ДНК пациентов.  

 
Целью работы является анализ особенностей  эксплуатации и возможности применения 

технологий BigData в медицине при диагностике сердечной недостаточности. Корректное 
управление такими данными позволяет получить  новую информацию, которая, в конечном 
итоге, может помочь в решении многих практических задач. 

 
Ранее термин «BigData» использовался для обозначения больших объемов данных, 

предназначенных для хранения и анализа информации в таких организациях как Google, 
NASA. В последнее время технология «BigData» применяется для ссылки на массивы таких 
объемов, для обработки которых не подходят традиционные инструменты управления и 
обычные базы данных. Источниками больших данных становятся мобильные телефоны, 
экологические датчики, различные web-приложения для программного обеспечения камер, 
микрофонов, медицинские измерительные устройства. Основная проблема с данными такого 
типа состоит в их хранении, поиске, обмену, анализе и отображению.  

 
Существуют три типа задач связанных с BigData: 
1. Хранение и управление - объем данных в сотни терабайт или петабайт не позволяет 

легко хранить и управлять ими с помощью традиционных реляционных баз данных. 
2. Организация неструктурированной информации, включающей данные различных  

типов, таких как, тексты, видео, изображения. 
3. Анализ BigData, интерпретация и отображение результатов. 
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BigData обычно хранятся и организуются в распределенных файловых системах. В 

общих чертах, информация хранится на нескольких (иногда тысячах) жестких дисках, на 

стандартных компьютерах. Так называемая «карта» (map) отслеживает, где (на каком 

компьютере и/или диске) хранится конкретная часть информации. Для обеспечения 

отказоустойчивости и надежности, каждую часть информации обычно сохраняют несколько 

раз.  

С помощью стандартного оборудования и открытых программных средств 

управления этой распределенной файловой системой (например, Hadoop), сравнительно 

легко можно реализовать надежные хранилища данных в масштабе петабайт. Большая часть 

собранной информации в распределенной файловой системе состоит из 

неструктурированных данных, таких как текст, изображения, фотографии или видео. 

Преимущество состоит в том, что возможность хранения больших данных позволяет 

сохранять «все данные», не беспокоясь о том, какая часть данных актуальна для 

последующего анализа и принятия решения. Важно, чтобы наряду с системами хранения 

данных были разработаны методы и процедуры для построения, обновления моделей, а 

также для автоматизации процесса принятия решений.  

При анализе сотни терабайт или петабайт данных, не представляется возможным 

извлечь данные в какое-либо другое место для анализа (например, в STATISTICA 

EnterpriseAnalysisServer). Необходима предварительная обработка данных. Таким 

инструментом для обработки больших наборов данных разного типа и сложной структуры в 

распределенной файловой системе является алгоритм MapReduce, который аккумулирует  

промежуточные результаты для последующего интеллектуального анализа (с помощью 

методов Data mining) и прогностического моделирования.  

 

Ранние стадии сердечной недостаточности сложно диагностировать, это очень тонкий 

и кропотливый процесс, но есть надежда, что с наличием компьютерных средств анализа 

изображений сердца, можно получить понимание истинных причин и природы 

возникновения сердечно сосудистых заболеваний. 

  



16 
 

Романюк О.А., Царенко Е.К. 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В PACS 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

НАН и МОН Украины 

 
Введение. Последнее время PACS – один из наиболее важных инструментов в 

поддержке медицинских решений и процесс диагностики и лечения. PACS является 
ключевым моментом в хранении, и передаче медицинских изображений на разных уровнях 
клинической практики. DICOM поддерживает передачу медицинских изображений, однако 
это стандарт ориентирован на одиночные учреждения. Связь внутри большой сети УЗ 
представляет собой более сложную задачу. Облачные вычисления - современные 
технологии, поставляющие вычислительные ресурсы через интернет. Облачные вычисления 
могут быть одним из наилучших решений в вопросах информационных систем в 
здравоохранении и, благодаря преимуществам облачных вычислений, может быть 
разработана медицинская информационная система. Технология предоставляет доступ к 
приложениям и данным с минимумом инфраструктуры внутри учреждения здравоохранения. 
Экономическая выгода заключается в уменьшении стоимости системы, сервисная – в 
повышении качества взаимодействия врачом, пациентом и учреждением здравоохранения 
(УЗ).  

Цель. Проанализировать возможности внедрения облачных технологий МИС и 
построить концептуальную модель взаимодействия с PACS. 

Результаты исследований. Модальность, которая генерирует изображение, должна 
быть DICOM совместима для корректной передачи данных в систему архивирования. 
Архитектура PACS представляет медицинскую информационную систему, построенную по 
технологии DICOM Клиент-сервер (Client/Server), базирующуюся на стандарте DICOM и 
состоящую из взаимосвязанных компонентов: 

– медицинского DICOM оборудования DICOM Client – Service Class User (SCU), 
– одного (обязательно) или нескольких DICOM Server – Service Class Provider (SCP), 
– одной или несколько Рабочих Диагностических DICOM Станций – Service Class User 

(SCU). 
Существует три модели обслуживания облачных вычислений: 
Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise). Потребителю 

предоставляются программные средства — приложения провайдера, выполняемые на 
облачной инфраструктуре. 

Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). Потребителю предоставляются 
средства для развертывания на облачной инфраструктуре создаваемых потребителем или 
приобретаемых приложений, разрабатываемых с использованием поддерживаемых 
провайдером инструментов и языков программирования. 

Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). Потребителю 
предоставляются средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых 
вычислительных ресурсов, на которых потребитель может развертывать и выполнять 
произвольное программное обеспечение, включая операционные системы и приложения. 

Существует четыре модели развертывания «облака»: 
- Частное облако (англ. private cloud) — инфраструктура, предназначенная для 

использования одной организацией, включающей несколько потребителей (например, 
подразделений одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной 
организации. 

- Публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, предназначенная для 
свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в 
собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных 
организаций (или какой-либо их комбинации).  
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- Общественное облако (англ. community cloud) — вид инфраструктуры, 
предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей из 
организаций, имеющих общие задачи (например, миссии, требований безопасности, 
политики, и соответствия различным требованиям). 

- Гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это комбинация из двух или более различных 
облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся 
уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными 
технологиями передачи данных и приложений. 

Наиболее вероятной моделью применения облачных вычислений для проектов 
информатизации здравоохранения является «частное облако» с реализацией по следующей 
схеме: создание центра обработки медицинских данных и базы знаний для развертывания 
частного облака. Затем в каждом УЗ создается своя необходимая и достаточная 
инфраструктура, включающая внутреннюю сеть и АРМы. PACS обращается к медицинским 
данным, которые находятся в общем доступе в «облаке». Для доступа пользователя к 
«облаку» необходим выделенный канал связи либо использование защищенного соединения 
через открытые сети. В «облаке» разворачивается необходимое общесистемное ПО, а также 
медицинская информационная система, способная в долгосрочной перспективе на основе 
«тонкого клиента» предоставлять сервисы мобильным пользователям.  
 

 USED AT: CONTEXT:

NODE: TITLE: NUMBER:

AUTHOR:

PROJECT:

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

DATE:

REV:

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE

P.

I2
Исходный данный

C1

Правила выполнения

O1

M1

Программа для 
обработка

ЦМИ
A1

PACS

A2

База 
знаний

A3
Изображение

Изображение+Результат

Изображение+Результат

Запрос пользователя

Пользователь

Изображение+Результат

Модальн
ость

A2

Запрос и сверка списков

Изображение

None

1

x06/04/15

unnamed  
 

Рис. 1 Концептуальная модель применения  облачных технологий  
для интеграции локальных МИС и РАСS, представленная в формате IDEF0 

 
Выводы. Проведенный анализ возможности имплементации облачных технологий в 

PACS позволил построить концептуальную модель применения облачных вычислений для 
реализации проектов информатизации здравоохранения.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО ДАННЫМ ВОЗ 

 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН  и МОН Украины  

 

Введение. Рассматриваются результаты спектрального анализа временных рядов 
заболеваемости туберкулезом в странах с различными уровнями развития инфраструктуры 
здравоохранения. 

Цель и задачи. Целью настоящей работы является спектральный анализ и 
краткосрочный модельный прогноз временных рядов заболеваемости туберкулезом в 
странах с различным уровнем развития инфраструктуры здравоохранения с помощью 
применения метода Мышкина для почти периодических функций [1].   

Основные результаты. Информационной базой исследования были статистические 
данные о заболеваемости туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ [2]. Проанализирована 
динамика показателя заболеваемости туберкулезом (tuberculosis incidence - число 
зарегистрированных больных в год на 100 тыс. населения) с 1980 по 2012 год.  

Определена ритмическая структура заболеваемости туберкулезом в странах (Армения, 
Беларусь, РФ, Молдова, Дания, Украина) и регионах (Европейский, Центральный  
Азиатский,  СНГ).  

Исходные временные ряды данных были аппроксимированы гармоническими 
составляющими с частотами, не кратными между собой. Для расчёта амплитуд, периодов и 
фаз применяли метод Мышкина[1]. В случае хорошей аппроксимации делали краткосрочный 
прогноз [3].  

Построены модели заболеваемости для каждой из вышеперечисленных стран и 
регионов, исследовано качество прогноза (ошибка прогноза, сравнительный показатель 
точности прогноза).  

Для наглядности на рисунках 1-3 представлены примеры полученных результатов для 
стран с различными уровнями заболеваемости туберкулезом (ТБ), а именно графики 
динамики зарегистрированной ТБ-заболеваемости и рассчитанной по модели с прогнозом на 
2013-2015  гг.   
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Рис.1 Динамика заболеваемости туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ  
(статистические данные и модельные, число случаев на 100000 населения)  

 
 
 

 
 
 

Рис. 2 Динамика заболеваемости туберкулезом в Дании, исходные данные и модель с 
прогнозом (на 100 тыс. населения) 
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Рис.3 Динамика заболеваемости туберкулезом в Украине 

(число случаев на 100 тыс. населения)  
 

Для каждой страны построили модельные уравнения. Например, для Украины 
уравнение имеет вид: 
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Как видно из приведённых рисунков достигнута высокая точность аппроксимации 

данных, а также прогноза заболеваемости. Так средняя относительная ошибка прогноза для 
стран и регионов с разными уровнями заболеваемости: Украина - 1,91%; Армения - 3,11%, 
ЦАРК – 2,4%, Беларусь - 3,92%, Дания – 1%, Молдовы – 3,58%, Европейский регион – 
0,87%, РФ – 2,09%, СНГ – 1,95%.  

Сравнительный показатель точности прогноза для Украины составляет - 0,99; для 
Армении – 1,00; ЦАРК – 0,99; Беларуси – 0,98; Дании – 0,97;  Молдовы – 0,99; Европейский 
регион – 1,00;  РФ – 1,00;  СНГ – 1,00. 

Выводы. Таким образом, предлагаемую методику можно рассматривать как один из 
немногих ныне разработанных детерминистских методов прогнозирования коротких 
временных рядов. Для большей уверенности прогноза, конечно, необходимо параллельно 
применять хорошо разработанные вероятностные методы прогноза (например, 
авторегрессионные методы). 
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Яковенко А.В., Зибіна Т.І., Настенко Є.А. 
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО 

ПРОЦЕСУ 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 
Вступ 
Захворювання серцево-судинної системи залишаються головною причиною 

госпіталізації, інвалідизації та смертності дорослого населення у всьому світі. Україна на є 
виключенням. Як правило, хворі що звертаються за допомогою потребують не лише 
медикаментозного, а й хірургічного лікування. Операція аорто-коронарного шунтування є 
досить складною і часто в ранньому післяопераційному періоді розвиваються певні 
ускладнення до яких призводять різні фактори.  

Існують різні системи та шкали стратифікації ризику, що дають кількісну оцінку 
розвитку ускладнення чи настання летального випадку. Однак, задача діагностики та 
кількісна оцінка ризику розвитку ускладнень самі по собі не мають самостійного значення. 
Перспективним є визначення множини факторів ризику розвитку ускладнень за допомогою 
відомих статистичних методів та встановлення взаємодій між факторами, а також між 
факторами й іншими чинниками. Це дозволить опосередковано, медикаментозно впливати на 
основні фактори, які призводять до розвитку ускладнень, в тому випадку якщо немає 
можливості безпосереднього впливу на них. 

Метою була розробка інформаційної технології пошуку методів впливу на фактори 
ризику розвитку гострої серцевої недостатності в ранньому післяопераційному періоді, для 
внесення змін в структуру лікувально-діагностичного процесу. 

Результати дослідження. Важливою складовою розробки інформаційної технології 
підтримки лікувально-діагностичного процесу, став відбір факторів, які впливають на 
досліджуваний показник. Оптимальний набір факторів ризику було визначено на основі 
якісного та кількісного аналізу. Дослідження проводилося в двох напрямках та включало 2 
масиви: 

- дані пацієнтів, які перебували у відділенні хірургічного лікування ішемічної хвороби 
серця у період з 2008 по 2011 рік, склали ретроспективний масив (N = 3799 пацієнтів),  

- а з 2012 по кінець 2013 року набирався проспективний масив, що містив 1898 
пацієнтів.  

Кожен з цих масивів випадковим чином було розділено на дві вибірки – навчальну і 
перевірочну. Найбільш достовірною оцінка вихідної помилки моделей, які було побудовано 
на визначених факторах була при навчанні у співвідношенні 9:10 та перевірці на частині 
вибірки 1:10.  

Насамперед, фактори перевірялися на наявність тісного лінійної кореляційної 
залежності між ними. Після кореляції показники було перевірено на мультиколінеарність і за 
допомогою методів примусового включення бінарної логістичної регресії, та на основі 
крокових алгоритмів (прямий та зворотній методи відбору змінних), відібрано фактори 
ризику (ФР) [1, 2]. 

Для дослідження факторів, які впливають на післяопераційні ускладнення в різні роки 
дослідження, була сформована база даних, що містила 160 показників по кожному пацієнту.  

Для зручності всі показники було розділено на три основні частини: 
1. Передопераційні дані (анамнестичні, лабораторні, інструментальні та інші). 

Наприклад: недостатність аортального клапану (АК), стеноз лівої коронарної артерії (ЛКА), 
дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП) тощо. 

2. Інтраопераційні дані (вид операції, особливості анестезіологічного забезпечення, 
параметри штучного кровообігу (ШК) та захисту міокарда). 

3. Післяопераційні дані (ускладнення, летальність та причини тощо). 
Для знаходження взаємозв'язків між факторами ризику, стало перспективним 

застосування методу зниження факторної розмірності Multifactor Dimensionality Reduction 
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(MDR) [3]. Якщо на ФР розвитку ускладнення немає можливості безпосередньо вплинути, то 

саме метод MDR дозволяє опосередковано це зробити.  

Важлива відмінна риса MDR-аналізу полягає в можливості визначення спрямованості, 

сили впливу і ступеня спряженості факторів за допомогою показника ентропії. Тобто, 

впливаючи на інші взаємодіючі фактори можна коригувати основний ФР.  

Результатом застосування методу MDR є модель взаємодіючих ФР у вигляді 

дендрограми (рис. 1), де колір ліній відображає характер взаємодії: 

– Червоний та помаранчевий – синергізм виражений та помірний, відповідно. Термін 

«Антагонізм» можна застосовувати для опису ситуації, коли спостерігається однонаправлена 

дія двох та більше факторів. 

– Синій та зелений – антагонізм виражений та помірний. «Антагонізм» можна 

застосовувати для опису ситуації, коли спостерігається зниження ефекту одного фактору 

іншим, при їх спільному впливі. 

– Коричневий – адитивна взаємодія, коли при одночасному впливі факторів, ефект 

сумується. 

 
Рис. 1. Дендрограма взаємодій факторів ризику розвитку гострої серцевої недостатності:  

АК – аортальний клапан; МШП – міжшлуночкова перегородка; ЛКА – ліва коронарна 

артерія; ШК – штучний кровообіг. 

Короткі сині лінії вказують на сильний зв'язок між задишкою у стані спокою і 

застосуванням штучного кровообігу та між стенокардією напруги і цими двома факторами. 

Крім цього, сильний зв’язок виявлено між істинною аневризмою та переливанням крові. 

Як правило, при резекції аневризми може мати місце крововтрата; аневризма лівого 

шлуночка містить тромби, що вимагає їх ретельного видалення; переливання крові може 

негативно впливати на систему згортання крові та мікроциркуляцію. Крім цього сильна 

взаємодія між стенокардією напруги та задишкою у стані спокою, свідчить про тяжкий стан 

хворого та, як правило, наявність інфаркту міокарду, тому застосування штучного 

кровообігу є компенсуючим фактором для зниження впливу цих факторів на розвиток 

гострої серцевої недостатності в післяопераційному періоді. 

MDR-аналіз дозволяє визначити значення показника ентропії (міра невизначеності) та 

показника приросту інформації, що виражаються в бітах (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Показники ентропії та кількості інформації приросту ФР 
№ 

п/п 

Фактори ризику Ентропія, 

Н 

К-сть приросту інформації, 

обумовлена факторами ризику, 

І 

1 2 3 4 

1 Задишка 0,168 0,006 
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Продовж. табл. 1. 

1 2 3 4 
2 Характер стенокардії 0,948 0,004 
3 Недостатність аортального клапану 0,264 0,002 
4 Стеноз лівої коронарної артерії > 50% 0,369 0,003 
5 ДМШП 0,037 0,003 
6 Застосування штучного кровообігу 0,799 0,03 
7 Істинна аневризма 0,626 0,001 
8 Маніпуляції на аортального клапану 0,228 0,0 
9 Переливання препаратів крові 0,062 0,004 

За показником ентропії найбільше на розвиток гострої серцевої недостатності впливає 
дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП). 

Оскільки метод MDR дозволяє об'єктивізувати взаємозв'язки між факторами, то було 
визначено показники, які підсилюють вплив ДМШП на розвиток гострої серцевої 
недостатності (рис. 2). 

Задишка у стані спокою, знижена скоротливість, аневризма лівого шлуночка та інші 
показники, підтверджують тяжкий стан хворого.Впливаючи медикаментозно на ці на інші 
параметри, що представлені на дендрограмі, можна знизити вплив основного фактора 
(ДМШП).

 
Рис. 2. Дендрограма взаємодій показників що впливають на один з факторів ризику: ХЗЛ – 

хронічні захворювання легень; ЦНС – центральна нервова система 
 

Висновки. Розроблена інформаційна технологія підтримки лікувально-діагностичного 
процесу з урахуванням зв’язків в структурі передопераційних та операційних факторів 
ризику, визначених на основі побудованих за методом Multifactor Dimensionality Reduction 
моделей, забезпечило можливість лікарю вибирати додаткові лікувальні заходи та 
здійснювати як прямий, так і опосередкований вплив на провідні фактори ризику розвитку 
ускладнень та вибирати додаткові лікувальні заходи. 
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Гонтарь Т.М., Белов В.М.,. Котова А.Б. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ПСИХИЧЕСКОГО 
СТАТУСОВ ЗДОРОВЬЯ 

 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН и МОН Украины 

 
Здоровье каждого человека определяется соотношением внешних и внутренних 

воздействий на его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма 

противостоять нежелательным воздействиям, защищаться от них, по возможности усиливая 

воздействие полезных для здоровья факторов, с другой стороны. Степень успешности этой 

деятельности - устранение вредных воздействий (корректировка окружающей среды) и 

повышение устойчивости к ним (тренировка, повышение адаптационных способностей 

организма) - определяет направления усилий по сохранению и укреплению здоровья. Можно 

давать характеристику отдельных статусов индивидуального здоровья, используя 

соответствующие показатели. Однако тактика познания и оздоровления человека должна 

строиться с позиций системного подхода и холистической (целостной) модели здоровья 

человека.  

Проблема здоровья должна рассматриваться только как интегральная характеристика 

личности.  В обобщенном виде,  можно считать, что для индивидуального здоровья человека 

определяющими выступают следующие его личностные императивы: я могу - для 

физического здоровья;  я хочу для психического; я должен  для социально-нравственного.  

Взаимная реализация психического и социального здоровья требует от каждого 

человека переосмысления своих личностных качеств (прежде всего таких, как активность и 

ответственность), а от общества – пересмотра сложившихся приоритетов и традиций в сфере 

воспитания и образования, труда и отдыха на этапе формирования социального здоровья. 

Все эти этапы  связаны с непрерывным процессом социализации личности – усвоения 

человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу 

(группе, семье). Успешная социализация предполагает эффективную адаптацию человека к 

обществу  в виде способности противостоять ему в тех ситуациях, когда это препятствует 

самоопределению и самореализации человека как личности, что, однако. не отражается на 

уровне его индивидуального интегрального здоровья. Нарушение же такого равновесия 

ведет к появлению так называемых жертв социализации – конформистов, полностью 

идентифицирующих себя с обществом, или, наоборот, обособленного, не адаптированного к 

обществу человека, что пагубно отражается на их здоровье  и самочувствии.  

Взаимовлияние психического и социального статусов здоровья личности особенно 

важно учитывать не только на этапе формирования, но и при  коррекции социального 

здоровья. На практике необходимо учитывать специфический, уникальный набор 

психофизиологических и психологических качеств, которыми каждый человек наделен 

изначально в генотипе, либо прибрел позже, в ходе индивидуально-общественного 

воспитания, либо путем самовоспитания, самоорганизации. Важным и необходимым 

моментом, по нашему мнению, является учет характерологических особенностей личности 

при выборе психосоциальных программ поддержания здоровья. Ранее нами был предложен 

подход к информационному представлению важнейшего конструкта социально развитой 
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личности – характера как системы сознательно-волевого контроля «я» при синтезе программ 

поддержания здоровья [1]. Для этого в информационной структуре характерологической 

компоненты, были выделены следующие составляющие: уровень социального развития 

личности, возможности личной мобилизация, окраска деятельности, генерация личных 

проявлений, которые психологически и социально обусловлены. Для тестирования  качеств 

характерологической компоненты был использован разработанный ранее специальный 

вопросник, позволяющий получить количественные оценки всех качеств характера. 

Соотнесение силы характера человека и выбор варианта и интенсивности рекомендованного 

управляющего воздействия позволил индивидуализировать и оптимизировать эффект 

оздоровительных процедур. 

Современная стратегия сохранения и укрепления здоровья, основана на социальной 

ценности здоровья личности, а также идее ответственного отношения каждого человека за 

свое здоровье перед обществом и общества перед человеком, и зиждется на идее 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) [2].  

Образ жизни включает основную деятельность человека, куда входят: трудовая, 

социальная, креативная деятельность, двигательная активность, общение и бытовые 

взаимоотношения. Образ жизни взаимосвязан со способом жизни. Способ жизни – 

интегрирует представления об определенном типе жизни человека и характеризуется его 

трудовой деятельностью, бытом, формой, удовлетворения материальных и духовных 

потребностей, правилами индивидуального и социального поведения. Способ жизни 

включает три категории: уровень жизни – экономическая категория, которая отражает меру 

удовлетворения материальных, духовных и культурных потребностей человека; качество 

жизни – социальная категория, освещающая степень комфорта в удовлетворении 

человеческих потребностей; стиль жизни – характеризует поведенческие особенности 

жизни человека,  которые отражает психологию и психофизиологию его личности. Считают, 

что именно, стиль жизни является определяющим. В целом, здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

можно охарактеризовать как активную деятельность людей, направленную на сохранение и 

улучшение здоровья, совершенствование резервных возможностей организма. При этом, 

ЗОЖ человека постоянно в течение жизни корректируется, благодаря сформированному 

характеру личности. 

Информационное пространство систем оздоровления, направленное преимущественно 

на социальный статус здоровья, включает информационно-матричные модели систем и 

методов оздоровления, под которыми мы  понимаем построчно организованную структуру 

пространства классификации систем оздоровления. Основные группы управляющих 

воздействий на социальный статус разбиты по типу управления на вещественные и 

информационные. По адресной направленности на компоненты и составляющие 

социального статуса, которые обуславливают взаимодействие человека как социальной 

личности с окружающим его микро- и макро-социумом на: личностно-средовые и 

личностно-нравственные. 

Собственно управляющие воздействия представлены четырьмя основными группами, 

которые были отобраны нами из большого многообразия и разнообразия различных приемов 

и методик сохранения и  поддержания социального здоровья. Основная группа управляющих 

воздействий, преимущественно на социальный статус: 1) воздействия на человека 
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социально-организационных изменений его статуса в социуме; 2) воздействия на человека 

социально-психологических изменений его статуса в социуме; 3) воздействие методов 

внешней социальной целенаправленной коррекции; 4) воздействие духовно-нравственной 

деятельности. В свою очередь, в каждую такую группу входят конкретные оздоровительные 

мероприятия, которые, по мнению большинства авторов и сторонников ЗОЖ, пользуются 

наибольшей популярностью. Именно эти четыре группы управляющих воздействий по 

своим вещественно-информационным механизмам оказывают наибольший оздоровительный 

эффект не только на организм человека, но положительно влияют на его личность, 

повышают ее социальную значимость, социальную продуктивность, работоспособность. 

Поэтому правильнее говорить о едином психосоциальном статусе личности. 

Следует отметить, что структура информационно-матричных моделей синтезирована 

таким образом, что удовлетворяет принципу необходимости и достаточности – с одной 

стороны, будучи представленными самыми эффективными средствами оздоровления, а с 

другой, представляет наиболее информативную базу для задач  программирования.  
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ПРЕДИКТОРНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ  
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України 

 
Вступ. Одним з основних викликів людству у XXI сторіччі , який підриває соціально-

економічний розвиток у всьому світі, вкрай негативно впливає на демографічну ситуацію в 
усіх країнах - це глобальний тягар неінфекційних захворювань. Тому 20 вересня 2011 р. 
Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила політичну декларацію про 
профілактику і боротьбу з ними. 

Серцево-судинні захворювання поставлені в переліку неінфекційних захворювань на 
перше місце. В Україні смертність від них  є однією з найвищих у світі і становить 66,5% у 
структурі загальної смертності, на другому місці смертність від онкологічних захворювань – 
13,9%[1]. Отже ці два види захворювань визначають майже 80% щорічних втрат населення. 
Якщо динаміку людських втрат не вдасться  мінімізувати, або хоч скоротити, то через 50 
років українців залишиться 8-12 млн. При цьому лідером в створенні такої демографічної 
ситуації є серцево-судинні захворювання. 

Постановка задачі. Коли мова заходить про стратегічні зміни в системі охорони 
здоров’я,  то логічним результатом має відбутись перехід за Європейською концепцією на 
попереджувальну або предикторну медицину. Це значить, що головні зусилля  потрібно 
направляти на профілактику, ранню діагностику та лікування станів та відхилень, які є 
попередниками відомих на сьогоднішній день медицині неінфекційних захворювань. 

До таких факторів без сумніву належить ендотеліальна дисфункція, яка є 
материнською для 85% неінфекційних хвороб. Порушення функції ендотелію лежить в 
основі і є предиктором багатьох захворювань, до яких відносяться: гіпертонічна хвороба, 
атеросклероз, коронарна недостатність, інфаркт міокарду, інсульт, ниркова недостатність, 
діабет, інсулінорезистентність, вікові ендокринні порушення, бронхіальна астма, імпотенція 
чоловіків та фригідність жінок, деякі онкологічні захворювання, захворювання кісток та 
суглобів та ін. Ендотеліальна дисфункція – можлива причина розвитку гестозу – 
небезпечного ускладнення вагітності, що є однією з головних причин народження 
неповноцінних дітей та материнської смертності. 

Ще одним незалежним предиктором розвитку серцево-судинних захворювань та 
серцево-судинної смертності є оцінка артеріальної жорсткості. Вона дозволяє 
діагностувати враження артерій на доклінічній стадії і виявляти осіб не тільки з 
захворюваннями судин, а й людей, у яких існує тільки ризик кардіо-васкулярних випадків. 

Вирішення задачі. При діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань серцево-
судинної системи велика увага приділяється характеристикам пульсового процесу. Суттєве 
значення характеристик пульсового сигналу підтверджене багаторічнім досвідом східної 
медицини. Наприклад, досвідчений фахівець тибетської медицини може за пульсом 
розрізнити понад 360 діагностичних показників. Великий набір інформаційних параметрів та 
висока ступінь достовірності пульсової діагностики і в наш час привертають до себе увагу 
сучасної медицини, яка, в свою чергу, висуває перед ученими задачу створення нових, 
пристосованих до понятійного апарату сучасної Європейської та світової медицини, 
технічних засобів, які дозволяють реалізувати увесь комплекс досягнень пульсової 
діагностики. Тому створення апаратури цифрової візуалізації пульсових процесів в 
досліджуваних ділянках тіла дозволяє отримати великий набір якісних характеристик стану 
та функціонування організму, які інколи мають вирішальне значення, а відповідне програмне 
забезпечення надає можливість кількісного розрахунку параметрів процесів життєдіяльності, 
виконати їх оцінку та зробити як діагностичні, так і прогностичні висновки [2]. Оскільки 
форма та відповідні ансамблі пульсових хвиль напряму пов’язані з роботою серця та 
судинної системи, яка розгалужена по всьому організму і реагує на всі процеси і  запити 
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останнього, як наслідок це знаходить віддзеркалення на характері пульсових процесів. При 
цьому, реакція характеристик пульсових хвиль та параметрів пульсових процесів 
проявляється задовго до клінічних проявів  негативних змін та патологій. Таким чином, 
постійний моніторинг  дозволяє на ранніх стадіях виявити небезпеку та вжити заходів до її 
нейтралізації, або мінімізації негативного впливу. 

До таких технологій відноситься контурний аналіз пульсових хвиль. Суть його полягає 
в тому, що періодично проводяться записи пульсограм і після відповідної обробки даних 
визначаються кодуючі точки цифрового еквіваленту пульсової хвилі, після чого виконується 
розрахунок амплітудних та часових параметрів. Вони доповнюються розрахованими по 
ансамблю хвиль частотними характеристиками і далі за відповідними методиками 
формуються оціночні, діагностичні та прогностичні висновки, які включають в себе весь 
інформаційний потенціал параметрів,  їх поєднань та комбінацій. На відміну від традиційної 
кардіології, яка відображає процеси управління міокардом, пульсова діагностика надає 
інформацію про результати такого керування,  можливі відхилення та реакцію судинної 
систем, як складової частини організму в цілому. Обидва методи мають самостійну 
значимість, а синергетичне поєднання результатів пульсової діагностики з традиційною 
кардіологією дозволяє не тільки підтвердити правильність діагностичних висновків обох 
методів але й отримати принципово нову інформацію [3]. 

Реалізація вище описаних методів предикторної діагностики та отримання переваг, які 
їм властиві, досягнута в новій розробці Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ. 

Колективом учених інституту створено апаратуру пульсової діагностики, яка по своїй суті є 
інформаційно-вимірювальним комплексом з широкими функціональними можливостями 
[4]. 

Робота комплексу базується на фотометричному способі діагностики. Головними 
перевагами застосування способу в медичній практиці є широка інформаційна база, висока 
надійність, неінвазивність, атравматичність, безпечність, низька енергетика отримання 
інформаційного сигналу та метод перетворення, які  дозволяють адекватно відтворювати та 
аналізувати  досліджувані процеси. 

Для забезпечення вище перерахованих переваг та отримання повного обсягу 
інформації, виникає необхідність обробки та аналізу великих масивів даних і відповідно 
застосування кількісних методів. Сказане передбачає використання в складі інформаційного 
комплексу сучасних засобів електронно-обчислювальної техніки, яка дозволяє отримувати 
не тільки кількісні значення окремих параметрів, а і розпізнавати образи, що при 
дослідженні серцево-судинної системи дозволяє вирішити надзвичайно широке коло задач , 
включаючи постановку діагнозу. 

Крім високої інформативності прилад дозволяє виконувати дослідження на протязі 
тривалого часу без впливу на перебіг досліджуваних процесів. Це дає можливість 
аналізувати досить тривалі відрізки записів пульсу, що в свою чергу дозволяє 
відслідковувати та давати цифрову або кількісну оцінку не тільки окремих компонентів 
пульсових кривих, які носять самостійний характер, а, за аналогією з ритмологічним 
підходом до динаміки серцевої діяльності, з’являється можливість визначити вплив нервової 
та  гуморальної регуляції на скорочувальну активність як судинної системи,  так і серця. 
Аналіз повільних процесів у серцево-судинній системі може  надати можливість виявити 
динаміку, яка пов’язана зі збудженням вазомоторного центру в центральній нервовій 
системі, гуморальний та метаболічний вплив на клітини гладких м’язів судинних стінок, які 
дуже чутливі до нього, тощо.   

Висновки. Подальший розвиток комплексу та розширення функціональних 
можливостей дозволить виробляти його в мікромініатюрному виконанні у вигляді наручного 
годинника чи вушної кліпси з можливістю використання сучасних засобів комунікацій, що в 
свою чергу, надасть можливість кожній людині, без обмежень віку, мати не тільки 
індивідуальний запобіжник непередбачуваних кардіо-васкулярних подій, а і завчасно 
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вживати профілактичні заходи, направлені на запобігання їх виникнення та ведення 
здорового способу життя з високою якістю та збільшенням тривалості.   
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НАН и МОН Украины 

 

 Введение. Здоровье, как объект управления, рассматривается в работах ряда 
авторов [1, 2, 3, 4]. Для того, чтобы управлять, необходимо уметь оценивать уровень 
здоровья,  знать возможности организма, чтобы постоянно находиться в адекватно-активном 
взаимодействии с внешней средой. Он оценивается не только состоянием внутренних 
физиологических систем:  системой дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной и т.п., но  
способностью и готовностью к исполнительной двигательно-активной деятельности.  
Другими словами, человек должен обладать достаточным уровнем физического развития, 

физической и функциональной подготовленности к выполнению физических нагрузок и 
возможностями адаптироваться к различным факторам среды. 
 По мере развития информационных технологий расширились возможности 
повышения эффективности оценивания физического здоровья за счет создания 
компьютерных систем поддержки принятия  решений (получение оценочного результата о 
здоровье в количественном выражении) и для выбора управлений – профилактических 
оздоровительных мероприятий [5]. Основной вещественно-энергетический ресурс  для 
обеспечения  здорового образа жизни – сбалансированное полноценное питание, 
согласованное с адекватными физическими нагрузками. Поэтому в структуре схемы, 
предложенной ранее в работе [3], представляющей здоровье как систему управления, 
целесообразно учесть эти факторы. В контексте изложенного, сформулируем цель 
исследования. 
 Цель: разработать комплексную информационно-компьютерную систему поддержки 
принятия решений при выборе оздоровительных управляющих воздействий для 
количественного оценивания возможности поддержания физического здоровья с учетом 
исполнительной составляющей (физического развития, функциональной подготовленности, 
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адаптационных возможностей), а также информации о внешних вещественно-

энергетических ресурсах, необходимых для реализации режима оздоровления.  
 Решение. Информационно-структурное представление проблемы в контексте 
материала, изложенного выше, иллюстрируется схемой, приведенной на рис.1. 

В приведенной схеме структурно выделены модули: 1 –  Объект управления: 
Физическое здоровье; 2 и 3 – модули, в которых  реализуется процедура оценивания 
Физического здоровья, а именно – внутренней сферы и исполнительной компоненты. На 
основании диагностического вывода, зависящего от положения оценок на диагностической 

шкале, принимается решение о проведении оздоровительных или поддерживающих здоровье 
мероприятий. Информационная структура для поддержки принятия решений  при 
реализации этих корректирующих здоровье внешних управляющих мероприятий   приведена 
в модуле 4. Она представлена совокупностью специализированных локальных баз данных о  
различных методах и способах оздоровления (модуль 5), а также базами данных о типах и 
видах активности (модуль 6), являющихся необходимыми составляющими методик 
оздоровления и  базами данных о продуктах питания (модуль 7), позволяющими получать 
информацию о качественно-количественном составе пищи.  
          

 

 

Рис.1 Информационно-алгоритмическая схема поддержки принятия решений  
при управлении физическим здоровьем человека 

 

Объект  управления  
- Физическое Здоровье 

Оценка Состояния внутренней 
сферы: ССС,  СД,  СК, СУО, � 

   Нервн, Эндокр, Имунн � 

      Оценка Исполнит. возможн.  
      Физическое Развитие;  Физич.,         
функц. подгот. адаптац. резервы 

База данных по 
продуктам 

База данных 
активности 

Информационный ресурс Внешние управляющие воздействия 

                      Принятие решений 

Оценка энергобаланса в калор. эквиваленте 

БД 
  оздоров. метод 

0 0.3

3 0.66 1 0 0.3

3 0.66 1

Выбор методик 

        Исполнительные функции: 
   Пища  Двигательная активность 

Диагностический вывод Диагностический вывод 

1 

2 
3 

4 

8 

5 67 
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Получение информации по продуктам питания и энерготратам в калорийном 
эквиваленте, соответствующей индивидуальным антропометрическим данным и возрасту 
(модули 6 и 7), – дают возможность пользователю формировать согласованный режим 
жизнедеятельности и минимизировать возможный дисбаланс между калорийностью питания 
и энерготратами при физической активности для выполнения выбранных оздоровительных 
мероприятий. Эффективность исполнительной деятельности с учетом самостоятельно ранее 
выбранных методик (модуль 8) оценивается при повторном оценивании физического 
состояния (модули 2, 3), которым  и замыкается  контур управления.  

 
 Выводы. Описанная выше структура есть основа синтеза компьютерно-
информационной системы поддержки принятия решений для осознанного самостоятельного 
управления физическим здоровьем. Информационная доступность ее может быть увеличена 
за счет разработки программных приложений, ориентированных  для внедрения в мобильные 
устройства, что повысит эффективность самоконтроля и самокоррекции здоровья 
пользователей.  
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Несмотря на довольно длительный период использования методологии 
математического моделирования  в научных исследованиях, она продолжает оставаться 
эффективным инструментом при решении многих теоретических и прикладных задач 
биологической и медицинской направленности. Об этом свидетельствует большое 
количество регулярно публикуемых  по этой проблеме материалов. 

Cахарный диабет – распространенное тяжелое хроническое заболевание, принявшее 
характер неинфекционной эпидемии и ставшее социальной проблемой. И как всякое 
проблемное заболевание, оно требует не только  регулярного контроля и самоконтроля, но 
раннего выявления, что позволит проводить профилактику осложнений диабета, приводящих 
к инвалидизации и смертности.  

Современный уровень развития компьютерной техники и информационных 
технологий предлагает соответствующие услуги для поддержки принятия решений в 
лечебно-диагностическом процессе при нарушениях в системе регуляции углеводного 
обмена. Отметим, что в диабетологии и проблемах с ней связанных,  гликемический 
суточный профиль является индикатором адекватности взаимодействия терапевтических 
мероприятий и режима согласования с ними  пищевых нагрузок и активной деятельности. 

В работе излагается поэтапно возможность использования технологии математического 
моделирования получения информационного инструментария для визуализации 
гликемического профиля и возможностей его коррекции.  

1 этап. Ранняя диагностика  на основе нестандартной обработки глюкозо-толерантного 
теста с помощью разработанного  дельта-критерия. Результат диагностики отображается на 
диагностической шкале [1]:  
 

 
 

 
 
 
Рис.1 Диагностическая шкала результатов глюкозо-толерантного  теста 
 
Отличие предложенного подхода от стандартной обработки результатов глюкозо-

толерантного  теста состоит в наличии на этой шкале дополнительного диапазона – «Группа 
риска», акцентирующего внимание пользователя на проблемах, которые еще не проявились, 
но уже требуют регулирующих мероприятий в виде согласования активности и диеты. 

2 этап. Подключение к процедуре диагностики математической модели в виде 
дифференциального уравнения и проведение по результатам теста идентификации его 

норма группа риска скрытый диабет диабет 
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параметров. Заметим, что идентификация параметров проводится по результатам  различных 
тестов. Для группы риска используются  данные стандартного глюкозо-толерантного 

теста, а для лиц, принимающих инсулин – по результатам инсулино-глюкозо-толерантного 

теста. 
3 этап. Получение и использование формулы для вычисления дозы инсулина, 

зависящей от количества углеводов в принятой пище. 
4 этап. Формирование  предполагаемого суточного режима: инсулин, пища, активная 

нагрузка, приведение его к виду, удобному для программной реализации.  
5 этап. Интегрирование уравнений модели, получение решений, имитирующих 

индивидуализированный гликемичесий профиль и их анализ. 
6 этап.  Коррекция предполагаемого суточного гликемического профиля и 

регламентации внешних воздействий заранее, еще до их реализации, если прогнозируемые 
значения уровня гликемии выходят за допустимые  границы.  

Схематически все процедуры иллюстрируются рисунком 2. 
 

0 15 25 40

норма группа риска скрытый диабет диабет

t
1

t
2

t 3 t
20 80 140 мин

max

min

• y

2

•
y
3

Y

•
y
1

0

t
4

t
3

t
2

t
1

t

Y

прогноз

max
•

•

•

• min
•

I
G

Глюкозо-толерантный тест Инсулино- Глюкозо-толерантный

тест

Математическая модель
Структурно-параметрическая идентификация

t

•

•
•

•

•

прогноз

t
1

t
2

t
3

t
4

max

min

Y

t
5

1-й завтрак обед2-й завтрак

инсулин инсулин

Прогнозируемый гликемический профиль

 
 

Рис.2 Информационно-структурное представление технологии прогнозирования 
гликемического профиля 

 
 Таким образом, предлагаемая технология с использованием методов математического 

моделирования позволяет визуализировать гликемический профиль для предполагаемого 
суточного режима и заблаговременно его корректировать (при необходимости) для 
предотвращения выхода регулируемой величины за допустимые границы, тем самым 
позволяет улучшить качество контроля и самоконтроля уровня гликемии при диабете. 

 
1. Кифоренко С.И. Диагностика сахарного диабета. Прогрессивные информационные 
технологии / Кифоренко С.И., Котова А.Б., Лавренюк Н.В., Иваськива Е.Ю. // УСИМ. – 
2015.– № .4.– С.67-72. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ У СОТРУДНИКОВ 
 НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  НАН и 

МОН Украины 

В процессе трудовой деятельности люди испытывают постоянное интеллектуальное и 
психо-эмоциональное напряжение, которое в сочетании с гиподинамией, напряжением 
органов зрения, связанными с работой за ПК приводит к напряжению адаптационно-
приспособительных механизмов и далее, к дисфункции нейрогуморальной регуляции 
сосудистого тонуса, тем самым запуская патогенез гипертонической болезни (ГБ) и других 
социально значимых заболеваний [1]. С целью восстановления функционального состояния в 
процессе трудовой деятельности была разработана концепция оздоровительной программы  
для лиц интеллектуального труда различных половозрастных групп, которая реализуется с 
помощью технологии оценивания и коррекции функционального состояния 
физиологических систем организма индивида.  

Для сохранения и укрепления здоровья необходима информация, которая будет 
характеризовать состояние исследуемой системы. Несмотря на существование большого 
количества популярных методик, необходимо разработать комплексную систему 
диагностики здоровья по критериям оценок его компонентов.  

Для методического обеспечения решения задач использовали комплекс 
исследовательских и корректирующих методик. 

Технология оценивания уровня здоровья состоит из нескольких этапов: 
1. “Инвентаризация” здоровья сотрудников Центра - оценка состояния здоровья по 

данным личного и семейного анамнеза жизни и здоровья, антропометрических 
исследований, объективных данных. 

1.1. Анализ состояния здоровья сотрудников по данным ежегодных медосмотров и 
регулярных объективных обследований (ЭКГ, Фазаграфия, АД, Пульс). 

1.2.Тестирование на самооценку здоровья - методики СОЗ и ТРАНС.  
1.3. Тестирование физической выносливости с помощью дозированных физических 

нагрузок.  
1.4.Формирование экспертного заключения врача по результатам комплексного 

обследования. 
2.Формирования групп здоровья на основании экспертного заключения врача об уровне 

здоровья и классификации по половозрастному признаку. 
Технология коррекции состояния включает: 
1. Разработку комплекса оздоровительных мероприятий, максимально охватывающих 

все группы по следующим направлениям: для улучшения функционального состояния 
дыхательной и ССС используется дыхательная гимнастика; для улучшения функционального 
состояния опорно-двигательной системы предлагается использовать различные виды 
фитнеса в сочетании с тренажерами; в качестве общеоздоровительных мероприятий 
используется производственная гимнастика, терренкур. 

2. Подбор индивидуальной тренировочной нагрузки с учётом группы здоровья и 
выбранного оздоровительного направления. 

3. Разработка метода оценки и самооценки здоровья для мониторинга физического и 
психо-эмоционального состояния. 
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3.1. Построение оценочной шкалы в баллах с целью определения эффективности 
тренировочного процесса и коррекции индивидуальной тренировочной карты. 

4. Создание индивидуальных карт динамического наблюдения состояния здоровья для 
участников оздоровительных программ, в которых фиксируются исходные данные, параметры 
регулярного контроля и самоконтроля состояния, динамика показателей здоровья с оценкой в 
баллах. 

Разработанная нами система оценивания состоит из комплекса оценок, основанных на 
данных объективного обследования (антропометрические данные; анамнез, измерение АД и 
пульса, ЭКГ, Фазаграфия) с последующим экспертным врачебным заключением, нагрузочных 
тестах (проба Мартине, проба Ромберга, бельгийский тест – реакция ССС на нагрузку, проба 
Штанге, проба Генче); данных субъективного исследования - тестирование самооценки 
здоровья (СОЗ и ТРАНС), а также ряде индексов и обобщённых оценок: вегетативный индекс 
(ВИ) Кердо, индекс Робинсона, биологический возраст, индекс физического состояния, 
адаптационный потенциал Баевского и др. Для унифицирования разнокачественной 
информации каждая оценка пронормирована по шкале от 0 до 5.  

Уровень здоровья оценивается в баллах: от 1 до 5, в соответствии с которыми выделено 
пять функциональных классов здоровья: 1 – здоров, оптимальное состояние здоровья; 2 – 
здоров, слабо оптимальное состояние здоровья, наличие функционального напряжения; 3 – 
удовлетворительное состояние, возможна предпатология; 4 – слабо удовлетворительное 
состояние, наличие хронического заболевания, стадия ремиссии; 5 - неудовлетворительное 
состояние здоровья, возможно наличие обострения хронического заболевания.  

При решении задачи диагностики здоровья для повышения эффективности оценивания 
использовались средства информационных технологий, а именно в среде MICROSOFT EXCEL 
2010 нами созданы таблицы, которые могут быть использованы в качестве индивидуальных 
карт динамического наблюдения и помогут производить расчеты, проводить анализ, работать с 
базами данных. Проведенное пилотное исследование группы сотрудников обоих полов в 
количестве 20 человек показало, что такая форма регистрации данных удобна для контроля, 
самоконтроля и мониторинга динамики здоровья в процессе тренировочного процесса, а также 
оценивания эффективности управляющих воздействий. 

Таким образом, результатом выполненной работы является предлагаемая технология 
интегрального оценивания и коррекции физического и функционального состояния 
физиологических систем организма индивида применительно к особенностям контингента 
сотрудников научного учреждения (широкий возрастной спектр; различные социальные 
группы:  научные сотрудники, аспиранты, инженерно-технический персонал, рабочие). 
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Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН  и МОН Украины  

 
Введение. В последние годы отмечена тенденция возрастания количества детей с 

функциональными и органическими нарушениями в той или иной форме – инвалидов, 
требующих социальной защиты и специальных методов воспитания и обучения. 
Инвалидность же детей ведет к ограничению реализации их физических, интеллектуальных 
возможностей, что затрудняет процесс социализации. 

Данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) констатируют, что около 
10% населения Земли являются инвалидами. Особую актуальность вызывает проблема 
детской инвалидности, где распространенной формой считается детский церебральный 
паралич (ДЦП), болезни нервной системы и органов чувств. На данный момент в Украине 
зарегистрировано более 30 тысяч детей, болеющих ДЦП. Последствия этого заболевания 
сохраняются на протяжении всей жизни; большинство таких больных пожизненно 
остаются инвалидами. 

Цель и задачи исследования. Разработка реабилитационной технологии коррекции 
психофизического развития детей с ДЦП для укрепления их физического и психического 
здоровья. 

Задачи: 

– разработать программу для индивидуального выполнения физических упражнений в 
домашних условиях с целью ускорения адаптации детей с ДЦП к физическим нагрузкам; 

– разработать программу формирования вертикализации и навыков ходьбы для 
данной группы детей; 

–  адаптировать уже существующие программы физической реабилитации детей с 
ДЦП.  

Алгоритм проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий. Дети с 
ограниченными двигательными возможностями и проблемами физического развития 
нуждаются в комплексной реабилитации и специфических подходах к их социализации. 
Комплексная реабилитация требует создания технологии, которая эффективно 
воздействовала бы на все три статуса здоровья, способствовала бы обучению, воспитанию и 
социализации детей с особыми потребностями.  

Технология комплексной реабилитации должна включать в себя методы и приемы, 
программы, используемые в воспитании инвалида не только в узких рамках его семьи.  

Разработанные реабилитационные программы базировались на основополагающих 
методических принципах: индивидуализация, доступности, постепенности, систематичности, 
новизны, разнообразия и умеренности воздействия. Программа физической реабилитации 
разрабатывалась с учетом форм ДЦП, физического развития испытуемых, их 
функционального состояния, особенностей и возможностей двигательной активности детей. 
Особенно важным условием при реализации данной реабилитационной программы наряду с 
систематичностью занятий являлось сознательное и активное участие родителей, а также их 
мотивация. Использование адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
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(шахматы, настольный теннис) использовались как фактор социализации инвалидов в 
общество.  

Объект и место исследования. В педагогическом эксперименте приняли участие 
дети- инвалиды с ДЦП в возрасте 6 – 16 лет. В экспериментальную группу вошло 11 чел.: из 
них 6 в контрольную группу и 5 в экспериментальную. Занятия проводились на базе 
общественной организации детей инвалидов «Відгук» в Киевской области (г. Буча) в 
социальном центре «Школа самостоятельности». 

Ход эксперимента. Занятия проводили в форме процедуры лечебно-физической 
культуры (ЛФК) – гимнастические упражнения, спортивно-прикладные, игры. Эксперимент 
включал коррекционно-физическую реабилитацию по развитию координации движений и 
коррекции двигательных (локомоторных) нарушений, а также развитие психомоторики. 
Реабилитационные программы разрабатывались таким образом, что под решение 
поставленной задачи был разработан модуль состояний из физических упражнений, 
направленный на коррекцию физического статуса здоровья – упражнения на координацию и 
приобретение навыков сидения и стояния; упражнения на растягивание; нейрокинезио-
терапия, специальное развитие мелкой моторики пальцев. 

Форма проведения занятий. Урочные занятия в центре реабилитации проводились 3 
дня в неделю и состояли из трех частей: вводной (10 мин), основной (20 мин) и 
заключительной (15мин). Остальные дни недели занятия проводили родители в домашних 
условиях, которым разъяснялась суть проводимых занятий. 

 На каждого ребенка велся, разработанный нами, «Дневник наблюдений», где, исходя 
из конкретных возможностей, потребностей каждого ребёнка и заключения специалистов 
(медиков), определялись способы, методы и средства коррекции состояний физического и 
психического его развития. 

Результаты исследования. В качестве управляющих воздействий использовались 
методы адаптивной физической культуры и спорта (спортивные игры). Задача адаптивного 
спорта заключается в формировании спортивной культуры (режим дня, питания, отдыха, 
спортивных нагрузок, овладение техническими средствами), освоение мобилизационных, 
технологических, интеллектуальных и других ценностей физической культуры. Кроме этого, 
в центре использовались системы физкультурно-оздоровительной коррекции (ЛФК, 
самомассаж, дыхательные практики, элементы аутогенной тренировки), проводилось 
обучение по самообслуживания и творческого развития.  

В целом, оценивая результаты примененной технологии комплексной реабилитации, 
можно отметить ее положительное влияние на состояние здоровья. Так, если в начале у 
детей с ДЦП в экспериментальной группе отмечалась общая физическая ослабленность, 
недостаточная сформированность двигательных навыков и физических качеств, то по 
окончании программы физической реабилитации отмечено даже общее антропометрическое 
улучшение – рост увеличился на 1.5-2 см, масса тела на 2-3.9 кг, что может 
свидетельствовать об улучшении обменных процессов. Со стороны ОДА – улучшилась 
координация движений, возможность стоять без опоры от 2 сек до 10 мин; уменьшилась 
спастика мышц, увеличился темп движений, повысилась их точность. По этим показателям 
экспериментальная группа превзошла контрольную. 

Работа продолжается и в настоящее время, идет накопление материала наблюдений в 
динамике.  

 
Выводы. Полученные выше результаты позволяют сформулировать основные 

рекомендации и стратегии оздоровления детей с двигательными нарушениями: 
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– технология комплексной физической реабилитации должна учитывать степень и 
форму заболевания, состояние спастики мышц и судорожной готовности; 

– технология комплексной физической реабилитации должна носить непрерывный и 
постепенный характер усложнения упражнений, учитывать индивидуальные особенности 
ребенка-инвалида; 

– в процессе проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий, наряду со 
специалистами, должны принимать сознательное и активное участие родители детей; 

– применение физических упражнений как средств реабилитации в определенной 
степени влияют на процессы внимания, памяти, речи, развивают интересы, формируют 
волю, характер и являются одним из средств духовного развития человека, т.е. влияют на 
организм и личность.  

Итак, практическое решение проблемы поддержания и улучшения здоровья уже на 
примере детей-инвалидов сводится к: разработке феноменологической методологии 
алгоритмического комплексного мониторинга и оценивания здоровья, прогнозного 
оценивания здоровья, своевременной реализации реабилитационно-оздоровительных 
систем. Прогрессивные информационные технологии позволяют автоматизировать 
решение указанных задач. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН и МОН Украины 

 
Постановка проблемы. В настоящее время компьютерные технологии предоставляют 

значительные возможности для разработки новых подходов к оценке психического статуса 
здоровья.  

Существуют устоявшиеся алгоритмы работы с методиками оценки психического статуса 
здоровья, отличными друг от друга по количеству вопросов, специализации, 
организованности, продолжительности опроса и возможностям. Однако, несмотря на такое 
разнообразие психодиагностических методик, на сегодняшний день, не существует единой 
методики интегральной оценки психического статуса здоровья. В связи с этим вопрос о 
разработке программного обеспечения для оценки психического статуса здоровья является 
весьма актуальным. 

Анализ литературы. Анализ литературы по данному вопросу позволил выделить 
основные преимущества работы с программным продуктом по сравнению с его 
традиционным бланковым аналогом (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Информационно-структурная модель работы с программным продуктом 
 
Таким образом, разработка программного обеспечения для оценки психического статуса 
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существующие достоинства традиционного подхода: объективность, меньшую зависимость 
от субъективных особенностей экспериментатора и надежность. Поэтому и была поставлена 
задача разработки программного обеспечения для оценки психического статуса здоровья. 

Приблизиться к осуществлению целостной оценки психического здоровья человека 
можно с помощью системного подхода. Отметим, что система представляет собой 
совокупность элементов и связей между ними, функционирующих как единое целое и 
имеющих единую цель функционирования [1]. В таком случае психическое здоровье 
целесообразно рассматривать как сложную систему, аналитически выделить основные 
элементы этой системы, исследовать их характеристики для того, чтобы иметь возможность 
провести синтез комплексной оценки состояния психического здоровья человека. 

Такой подход к пониманию психического статуса здоровья позволяет выделить его 
основные компоненты для возможности последующей разработки программного 
обеспечения, позволяющего проводить интегральную оценку психического статуса здоровья. 
Результатом такого подхода является информационно-структурная модель психического 
статуса здоровья, предложенная группой ученых Международного научно-учебного центра 
информационных технологий и систем НАН и МОН Украины (МНУЦ ИТиС), 
усовершенствованная версия которой легла в основу разработки программного обеспечения 
для оценки психического статуса здоровья. Более подробно эта модель была описана в 
предыдущем исследовании авторов [2].  

Исходя из предложенной модели, схему получения оценки психического статуса здоровья 
можно представить в виде, поданном на рисунке 2, а саму оценку представить в виде 
интегрального показателя компонент психического статуса здоровья, который будет 
рассчитываться как линейно-взвешенная сумма относительных обобщенных значений 
оценок с соответствующими весовыми коэффициентами. При этом оценка состояния 
составляющих – это свертка соответствующих информационных показателей, оценка 
состояния компонент – свертка оценок состояния соответствующих составляющих, оценка 
статуса – свертка оценок состояния компонент (интеллектуальной, эмоциональной, 
характерологической).  

 

 
 

Рис. 2. Схема получения оценки психического статуса здоровья 
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человека, но и накапливать информацию для возможности ее дальнейшей статистической 
обработки. Это позволит сформулировать рекомендации для эффективного воздействия на 
процесс психического здоровьесбережения. 

Наиболее общая схема функционирования предлагаемой нами системы оценки 
психического статуса здоровья отображена на рисунке 3 и заключается в следующем:  

1. Пользователь регистрирует события оценивания психического статуса здоровья с 
помощью компьютера. 

2. Средствами вычислительной техники производится обработка полученных данных. 
3. Оповещение пользователю интегральной оценки психического статуса здоровья, а 

также ее вербальной интерпретации. 
4. Отправка результатов обработки в базу данных для возможности последующей 

статистической обработки материала. 
 
 

 
 

Рис. 3. Программно-аппаратный комплекс для оценки психического здоровья человека 
 

На наш взгляд, именно такой подход дает возможность провести комплексный анализ и 
синтез оценки психического здоровья человека. Тогда разработка программного обеспечения 
для оценивания психического здоровья человека на основе вышеизложенных 
концептуальных основ, реализуется в четыре этапа. 

На первом этапе проводится формализация разработанной информационно-
структурной модели психического здоровья и методов его оценивания. Второй этап – 

разработка программных механизмов и даталогических моделей для компьютерной системы 
оценивания психического здоровья. На третьем этапе разрабатываются программные 
средства. Для этого необходимо программно реализовать разработанные на предыдущем 
этапе алгоритмы и пройти верификацию разработанного программного комплекса. На 
четвертом этапе предполагается провести апробацию программного обеспечения на 
реальных задачах, решение которых покажет ее эффективность, а также позволит очертить 
спектр новых задач, которые могут быть решены ее средствами. 

Разработка программного продукта на основе предложенной технологии позволяет не 
только хранить индивидуальные данные каждого человека, но и накапливать информацию 
для возможности ее дальнейшей статистической обработки. 

Выводы. В результате проделанной работы были определены концептуальные основы 
разработки программного обеспечения для оценки психического статуса здоровья, 
разработана схема получения его интегральной оценки, предложены общая схема системы 
оценки психического здоровья человека и этапы ее разработки. 
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АВТОМАТИЗОВАНА  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА 
ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

  
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та 

МОН України  

Вступ. Кількісне оцінювання фізичного здоров’я (ФЗ) людини залишається однією з 
найактуальніших задач для медицини, санології, валеології та охорони праці. Саме сучасні 
автоматизовані інформаційні технології можуть надати суттєву підтримку у процесі 
прийняття рішень при управлінні здоров’ям людини. Автоматизовані інформаційні 
технології – сукупність методів, програмно-технічних засобів, що забезпечують високу 
швидкість обробки даних, збереження, швидкий пошук інформації та представлення її в 
зручній для користувача формі.  

Мета дослідження: розробити інформаційно-комп’ютерну систему комплексної 

кількісної діагностики ФЗ за сукупністю відомих методик, що надають інформацію про 
фізичний розвиток, фізичну та функціональну підготовку, адаптаційний потенціал, які 
використовуються в практиці оцінювання виконавчих фізичних можливостей організму 
різних категорій населення особливо школярів, студентів, спортсменів, військово-
службовців  т. ін.).   

Інформаційно-алгоритмічна технологія розв’язання задачі. В основі розробки 
лежить розроблена інформаційно-структурна модель [1] фізичного здоров’я, в якій окремим 
блоком виокремлено модуль виконуючих фізичних можливостей з своїми внутрішніми 
складовими,  які представляють собою  сукупність  показників, трансформованих авторами 
методик [2,3] в певні логічно-цифрові співвідношення, які є стартовими надалі при розробці 
інформаційно-комп’ютерної системи.  

З метою підвищення роздільної здатності кількісного оцінювання фізичної складової 
здоров’я ці методики пропонується впровадити в розроблену раніше систему оцінювання 
здоров’я [4]. Для приєднання оцінюючих процедур, отриманих різними авторами, за різними 
методиками проводилось нормування  оцінок і приведення їх до безрозмірного вигляду за 
формулами: 

�норм = �в.н. +
�
н.
��

∆�
∆�   (1) 

�норм = �н.н. +
���

н

∆�
∆�   (2) 

�норм – нормована оцінка, �в.н. – верхня границя нормованої оцінки, �н. – нижня 

границя оцінки, �в. – верхня границя оцінки,�- отримана оцінка, ∆� – інтервал оцінки, ∆�- 
інтервал нормованої оцінки. (1) використовується, при умові, що при більшому значенні X 
погіршується стан здоров’я, (2) навпаки при меншому значенні. Це забезпечило  адекватність  
процесу синтезу інформаційної системи в цілому. 

Пронормовані оцінки показників ФЗ (фізичного розвитку, функціональної і фізичної 
підготовленості та адаптації) називаються інформаційними показниками фізичного здоров'я, 
на яких далі будується узагальнена уніфікована оцінка фізичного стану у вигляді наступного 
співвідношення: 

∆ФЗ= ��∆ФР + ��∆АП + ��∆ФізП + ��∆ФункцП 

 
Вагові коефіцієнти ��, ��,	��, �� обрані так, щоб їх сума дорівнювала одиниці. 

Для візуалізації даних застосована процедура багатовимірного шкалювання, згідно з 
якою розроблено нормовані шкали для кожного оціночного модуля. Процедура нормування 
організована так, що інформаційні показники лежать в діапазоні [0;1]. На рис.1 представлена 
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шкала нормованих оцінок і її інтервальна інтерпретація. Нульове значення відповідає 

повному відхиленню від норми, значення ближче до одиниці – нормі. 

 
Рис.1 Нормована шкала оцінок 

 

Комп’ютерна реалізація. Розроблена комп’ютерна система діагностики ФЗ за 

наступними критеріями: фізичний розвиток, фізична та функціональна підготовка, 

адаптаційний потенціал. Програма реалізована на об’єктно-орієнтованій мові Java, що 

дозволяє розглядати програму як множину «об’єктів», що взаємодіють між собою. Кожен 

об’єкт програми здатен отримувати повідомлення, обробляти дані, і надавати інформацію 

іншим об’єктам. Однією з переваг використання об’єктно-орієнтованого програмування – 

модульність програмного забезпечення, яка дозволяє без зайвих труднощів адаптувати вже 

розроблене програмне забезпечення для нових умов використання за рахунок заміни 

застарілих модулів та розширення функціональності програм шляхом приєднання нових 

програмних компонентів. 

За допомогою підключеної реляційної бази даних Sql, що сприяє усуненню надмірності 

в даних, представляємо компоненти, їх показники як набір відношень [5]. 

Комп’ютерна програма складається з наступних блоків: 

Авторизація користувача. Шляхом порівняння логіна і пароля створюється для 

кожного користувача область особистих даних. 

Блок методик діагностики компонентів фізичного здоров’я. Користувачеві 

пропонується вибір методик в вільному порядку. При виборі тесту із запропонованого 

списку кожного компонента, користувач переходить безпосередньо до самого тесту, який 

спочатку пропонує опис метода оцінки, а потім показники, які мають бути виміряні і введені 

в відповідні вікна програми. 

Блок обробки даних. Після введення показників, програма обчислює відповідний 

індекс, перетворюючи його в інформаційний шляхом відповідного нормування, зберігає його 

в базі даних разом з датою введення.  

Створення неповного звіту. В інтерфейсі користувача виводяться результати 

діагностики (величина індексу, його нормована оцінка, вербальна характеристика). 

Створення повного звіту. Після проходження всіх запропонованих методів, програма 

виводить повну характеристику компонентів фізичного здоров’я з інтегральною оцінкою. 

Для ілюстрації роботи програми на рис.2. наведено підсумкове вікно результатів 

обчислення оцінки масо-ростового індексу Кетле.   

 

 
 

Рис.2 Віконний інтерфейс результатів обчислення Індексу Кетле. 
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Висновки. Розширення інформаційної структури оцінки фізичного здоров’я за рахунок 
його додаткової складової – виконуючих можливостей – за показниками фізичного розвитку, 
фізичної і функціональної підготовленості та адаптаційних резервів, і включення цих 
компонентів до загальної системи оцінки фізичного здоров’я, можуть сприяти підвищенню 
роздільної здатності оцінки здоров’я в цілому.  

Розроблена на цій підставі комп’ютерно-інформаційна система з використанням 
сучасних інформаційних технологій дозволяє автоматизувати збір даних, проаналізувати 
динаміку результатів діагностики, і може бути ефективним інструментом інформаційної 
підтримки при виборі методик оздоровлення для підтримки рівня здоров’я. 
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ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ  
ДІАГНОСТИКИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ  

 

Модератор: к.б.н., Вовк М.І. 
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Галян Е.Б., Лаута А.Д. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ КИСТИ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ У ИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ 

 
Международный научно-учебный  центр информационных технологий и систем НАН и 

МОН Украины 

 
Вступление. В современных мероприятиях по реабилитации последствий острого 

нарушения мозгового кровообращения (инсульта) все больше находят применение методы 
восстановительного лечения, основой которых являются информационные технологии (ИТ). 
Одним из важнейших этапов разработки и  внедрения новой информационной технологии 
для медицинских целей является исследование ее эффективности в реальных клинических 
условиях.   

Цель и задачи исследования. В Международном Центре разработана новая 
информационная технология  персонифицированного восстановления моторного компонента 
речи у инсультных больных на базе подключения к пациенту внешнего контура 
целенаправленного управления тонкими движениями кисти и пальцев. Разнообразие 
тренируемых движений, программ и методов тренировки, представленных в ИТ, позволяет 
формировать параметры планов восстановительного лечения с учетом этапа реабилитации, 
индивидуальных  особенностей нозологического статуса пациента, состояния его речевых и 
двигательных функций, что обеспечивает персонифицированный подход к 
восстановительному лечению. Рассматриваемая ИТ реализована в биотехнической системе, 
которая состоит из следующих элементов:  

- объект управления, имеет двухуровневую структуру: непосредственный – тонкая 
моторика пострадавшей кисти, опосредованный – моторный компонент речи;  

- оператор системы: активное объединяющее звено системы, обеспечивает единый 
алгоритм функционирования системы. В роли оператора могут выступать врач-
невропатолог, реабилитолог;  

- техническая подсистема, состоит из двух элементов: аппаратно-программный 
комплекс управления движениями Тренар, с помощью которого реализуется 
целенаправленное управление движениями поврежденной кисти по различным методам и 
программам электростимуляции соответствующих мышц и/или по методу БОС, и 
персональный компьютер с реализованным специализированным программным модулем. 
Программный модуль является редуцированной экспертной системой продукционного типа, 
выполняющей функции поддержки принятия решений оператора системы по выбору 
персонифицированных параметров плана реабилитации и информационной поддержки, 
обеспечивающей передачу знаний оператору о технологии, ее составных частях [1]. 

Цель данной работы: исследовать в реальных клинических условиях эффективность 
применения ИТ управления движениями мелкой моторики кисти для восстановления 
моторного компонента речи у инсультных больных на базе метода программной 
электростимуляции. Выполнение поставленной цели включало решение следующих задач: 

сформировать репрезентативные выборки для проведения клинического исследования; 
разработать клинические протоколы реабилитационных курсов восстановительного лечения 
речи для программ тренировки методом программной электростимуляции; провести 
апробацию ИТ восстановления речи согласно разработанным протоколам лечения в 
условиях стационара; провести  статистическую обработку и анализ полученных 
результатов.  

Результаты. Исследование практического применения ИТ восстановления речи 
проводилось на базе неврологического отделения № 1 Киевской городской клинической 
больницы № 3 в 2010-2015 гг. Известно, что оптимальной структурой исследования 
эффективности методов лечения является контролируемое клиническое исследование – 
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проспективное сравнительное исследование, при котором его участники делятся на группы, 
в одной из которых проводится исследуемое вмешательство (основная группа), а в другой 
(контрольной) применяются стандартные методики лечения с известной эффективностью [2-
3]. Поэтому участники данного исследования (160 человек) были поделены на группы по 80 
человек – 40 мужчин и 40 женщин в группе исследования, 50 мужчин и 30 женщин в 
контрольной группе. Средний возраст участников: основная группа - 58 лет, контрольная 
группа - 62 года. Ряд авторов показали, что факторы,  такие как пол и этиология инсульта, 
исследовались как потенциальные предикторы исхода реабилитации, однако достаточных 
доказательств,  что эти немодифицируемые факторы оказывают влияние на реабилитацию не 
выявлено [4,5]. А исследования по влиянию возраста на реабилитационный процесс 
выявили, что возрастные группы до 65 и 65-75 лет имеют схожие результаты 
восстановления. Только в группе больных старше 75 лет наблюдается снижение 
результативности лечения [6]. Поэтому параметры групп исследования, такие как верхний 
предел возраста участников исследования - 75 лет и средний возраст, принадлежащий одной 
возрастной группе, позволяют  считать, что фактор возраста в данном клиническом 
исследовании не оказывает влияния на процесс реабилитации.  Критериями включения в 
исследование являлись: наличие в нозологическом статусе нарушений двигательных 
функций по типу правостороннего гемипареза (или левостороннего, если пациент – левша), а 
также нарушений речевых функций по типу моторной или моторно-сенсорной афазии разной 
степени тяжести вследствие перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения в 
бассейне средней мозговой артерии. При анализе результатов, для достижения однородности 
выборок критерием исключения являлось количество проведенных процедур в курсе 
реабилитации меньше 5. Группы формировались с учетом сопоставимости по периодам 
реабилитации инсультных больных. В раннем восстановительном периоде (до 6 месяцев с 
наступления острого нарушения мозгового кровообращения) проходили реабилитацию 37 
больных в исследуемой группе, 32 больных в контрольной группе. Поздний 
восстановительный период (до 1 года) определён у 19 больных и в исследуемой, и 
контрольной группах, резидуальный период реабилитации (после 1 года)  – у 24 больных в 
исследуемой группе и 29 больных в контрольной.   
  Всем участникам исследования был назначен базовый комплексный курс 
восстановительного лечения двигательных и речевых функций: медикаментозная терапия,  
лечебная физическая культура (ЛФК), занятия с логопедом, курс программной 
электростимуляции нервно-мышечных групп для тренировки глобальных движений верхних 
и нижних конечностей. В основной группе дополнительно проводилась 1 раз в день, 
ежедневно (в рабочие дни недели) тренировка движений мелкой моторики кисти. 
Длительность процедуры (одного сеанса) - от 20 минут в начале курса с постепенным 
увеличением продолжительности до 40 минут. Курс лечения – в среднем 8-10 сеансов. В 
данном исследовании тренировка движений осуществлялась по методу программной 
электростимуляции, с использованием программ «Синтез» и «Донор». Процедура 
тренировки состояла из двух равных частей с перерывом 5 минут для смены положения 
электродов. В первой части сеанса проводилась тренировка движения «Отведение пальцев 
кисти от средней линии сочетано с разгибанием кисти» по программе «Синтез». Выбор из 
представленных в ИТ восстановления речи тренируемых движений и программ тренировки 
для второй части процедуры зависел от значения таких показателей  нозологического 
статуса, как: спастичность тренируемой руки, когнитивные нарушения по типу сенсорной 
афазии. Степень выраженности спастичности руки определяли на основании экспертной 
оценки согласно 5-бальной модифицированной шкале спастичности Ашворта. Для 
диагностики сенсорной афазии применялись специализированные логопедические тесты.  
 В результате совместного с врачами-экспертами неврологического отделения анализа 
влияния вышеуказанных показателей на тренируемые движения и программы тренировки 
разработаны протоколы восстановительного лечения речи (табл. 1):  
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1. При отсутствии у пациента в нозологическом статусе когнитивных нарушений по 
типу сенсорной афазии, а также спастичности тренируемой руки в пределах 0-1 
баллов,  во второй части процедуры тренировали приведение большого пальца и 
мизинца. Программа тренировки: «Донор».  

2. При определении у пациента сенсорной афазии тренировка движения «Приведение 
большого пальца и мизинца» проводилась по программе «Синтез» из-за 
невозможности выполнения пациентом инструкций. 

3. При наличии у пациента спастических процессов на уровне 1-1+ балла вторая часть 
процедуры такая же, как и первая. 

 
Таблица 1. Протоколы тренировок движений тонкой моторики кисти 

 
№ 

прото-
кола 

Сенсорная 
афазия 

Спастичность в 
руке по шкале 

Ашворта, 
баллы 

1-я часть тренировки: 
движение / программа 

2-я часть тренировки: 
движение / программа 

1 отсутствует 0-1 Разгибание кисти с 
отведением пальцев от 
средней линии / 
«Синтез» 

Приведение большого 
пальца и мизинца / 
«Донор» 

2 есть 0-1 Разгибание кисти с 
отведением пальцев от 
средней линии / 
«Синтез» 

Приведение большого 
пальца и мизинца / 
«Синтез» 

3 есть 1 – 1+ Разгибание кисти с 
отведением пальцев от 
средней линии / 
«Синтез» 

Разгибание кисти с 
отведением пальцев от 
средней линии / 
«Синтез» 

 
 Критерием эффективности применения информационной технологии в данном 

исследовании является восстановление моторного компонента речи. Степень улучшения 
определена на основании экспертной оценки: улучшение – изменения, позволяющие в 
результате лечения диагностировать пациенту более легкую степень патологии, 
незначительное улучшение – изменения в пределах диагностируемой до начала курса 
степени тяжести нарушений моторного компонента речи. На основании приведенной 
экспертной оценки интегрально улучшение и незначительное улучшение наступило в 59 
случаях, по сравнению с контрольной – 33. Для оценки достоверности различий показателей 
лечения применялся метод  доверительных границ (интервалов). В результате вычислений 
получены доверительные интервалы при уровне доверия 0,95:  

- основная группа – (0.481; 0.691); 
- контрольная группа – (0.237; 0.439). 
 
Для наглядного отображения достоверности различий сравниваемых результатов 

лечения в основной и контрольной группах на рис. 1 представлена диаграмма с 
доверительными интервалами, где видно отсутствие трансгрессии, что свидетельствует о 
достоверном различии полученных результатов.  
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Рис. 1 Диаграмма результатов лечения с планками погрешностей при уровне доверия     
γ = 0,95. 

 
Анализ полученных в исследуемой группе результатов по периодам реабилитации 

инсультных больных выявил, что при применении ИТ в раннем реабилитационном периоде 
наблюдаются более выраженные улучшения, по сравнению с поздним и  резидуальным 
восстановительными периодами (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты практического использования ИТ восстановления речи в 

основной группе в разные периоды реабилитации 
 

Степень 
улучшения 

моторики речи 

Ранний 
восст. 

период, чел 
 

Поздний 
восст. 

период, чел. 

Рези- 
дуальный 

период, чел. 

Улучшение 17  4  3  
Незначительное 
улучшение 

16  6   10  

Без изменений 4  9  11  
Всего: 37 19 24 

 
 
Анализ результатов, полученных в исследуемой группе, с точки зрения применения 

различных программ тренировки тонкой моторики кисти показал тенденцию к более 
выраженному улучшению моторного компонента речи при использовнии во второй части 
тренировки движений тонкой моторики кисти  программы «Донор» (табл.3).  

Для данного анализа из исследуемой группы были отобраны 2 подгруппы пациентов. 
Критерием включения пациентов в анализируемые подгруппы являлось отсутствие 
спастических процессов в руке. При этом 1-ую подгруппу составляли пациенты, 
проходившие курс тренировки мелкой моторики по протоколу №1; 2-ую подгруппу  - по 
протоколу №2.  Для учета этапа реабилитации участники анализа формировались 
следующим образом: каждому участнику 1-ой  подгруппы  с определенным этапом 
реабилитации подобран участник 2-ой подгруппы  с таким же этапом (парная структура 
клинического исследования). В результате каждая анализируемая подгруппа сформирована 
из 22 чел., из которых лечение проходили: 11 чел. – в раннем восстановительном периоде, 2 
– в позднем восстановительном периоде, 9 чел. – в резидуальном.  
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Таблица 3. Результаты применения различных программ во второй части тренировки 

мелкой моторики кисти 
 

Степень 
улучшения 
моторики речи 

Программа во 2-й части 
тренировки движения, чел 

Донор Синтез 
 

Улучшение 8 3 
Незначительное 
улучшение 

10 10 

Без изменений 4 9 
Всего: 22 22 

 
 
 
Выводы.   
Применение ИТ восстановления речи у инсультных больных в условиях стационара, 

согласно разработанным протоколам тренировки тонкой моторики кисти по методу 
программной электростимуляции приводит к увеличению эффективности восстановления 
моторного компонента речи. Расчет доверительных интервалов в основной и контрольной 
группах исследования при уровне доверия 0,95 показал достоверность различия полученных 
результатов.  

Анализ результатов исследования по периоду реабилитации и использованию 
программы «Донор» во второй части тренировки позволяет сделать  предварительный вывод 
о предпочтении раннего периода и, в тех случаях, где это возможно, использованию 
программы «Донор». 
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ПРОГРАМНО КЕРОВАНИЙ СЕНСОР  ДЛЯ  МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України 

 

Вступ. Програмно керовані сенсори, зокрема, на основі поверхневого плазмонного 
резонансу (ППР)  мають видавати користувачеві інформацію в найбільш зручній для нього 
формі, надавати йому можливості змінювати режими роботи сенсора, впливати на 
функціонування, привертати увагу користувача у критичних та інших передбачених 
ситуаціях. Вказані інтелектуальні сенсори  є інформаційними приладами, призначеними для 
здобування інформації про контрольований об’єкт чи процес та дають можливість обробляти  
та класифікувати необхідні ознаки за фізичною природою первинних інформаційних 
сигналів. Вони відносяться до аналітичної техніки для біохімічних аналізів і можуть бути 
використані для детектування та кількісного визначення речовин у досліджуваних об'єктах 
медицини, імунології, біотехнології, визначення шкідливих домішок і небезпечних вірусів та 
дослідження малих магнітних та електричних полів на поверхні тіла людини. 

Мета. Створення інформаційних приладів для одержання інформації про 
контрольований об’єкт чи процес дає можливість класифікувати різні ознаки за фізичною 
природою первинних інформаційних сигналів. Значним попитом користуються можливості 
вказаних приладів по зміні режимів роботи сенсора, впливу на функціонування, та 
привертанні уваги користувача у критичних ситуаціях. Метою роботи є створення програмно 
керованого ППР – сенсора для обробки  та класифікації ознаки  при медичних дослідженнях 
завдяки використанню інтелектуальних програмних продуктів. 

Проведені модельні та експериментальні дослідження рельєфу магнітних та 
електричних полів дали змогу ставити задачу створення пристрою для діагностики 
енергетичного стану рефлексно-сенсорних модулів на поверхні тіла людини. 

Результати досліджень. Фізичні принципи роботи інтелектуального ППР − 
сенсора. В основі роботи інтелектуального сенсора є використання хвиль електричного 
заряду змінної щільності у вигляді поверхневих плазмонів. Поверхневі плазмони 
поширюються в електронній плазмі металу вздовж металевої плівки, нанесеної на поверхню 
оптичної призми [1]. Такі поверхневі плазмони збуджуються при дії  p − поляризованого 
світла, пройденого через оптичну призму до металевої плівки під кутом більшим кута 
повного внутрішнього відбиття. Оскільки значна частина енергії світла перетворюється в 
енергію плазмонів, то інтенсивність відбитого світла різко падає. Таке явище називається 
поверхневим плазмонним резонансом. Якщо металева плівка досить тонка (40-50 нм), то 
значна частина загасаючої в металі електромагнітної хвилі досягає протилежної поверхні 
металу. Тоді ППР стає чутливим до властивостей об'єкта, який контактує з протилежною 
стороною металевої плівки. Від його фізичних властивостей залежить положення мінімуму 
кривої ППР. Вимірюючи положення або зсув мінімуму, можна з великою точністю 
визначати концентрації різних речовин, кількість бактерій або вірусів у досліджуваному 
об'єкті. 

Структурна схема інтелектуального ППР − сенсору та режими його роботи.  
Структурна схема інтелектуального сенсору  містить мікроконвертер,  вузол впливу на 

об’єкт, об’єкт дослідження, який знаходиться в контакті з чутливою рецепторною металевою 
плівкою, керуючі електроди, оптичну ретропризму із дзеркальним покриттям, поляризатор, 
лазерне джерело світла,  фотодетекторну матрицю, вузол керуючих напруг, комп’ютер.  

Мікроконвертер ADuC має зручні налагоджувальні плати, що дозволяє скоротити 
термін розробки дослідних зразків портативних сенсорів та здійснювати налагодження і 
робоче програмування у їх виробництві. Налагоджувальний набір QuickStart-Plus забезпечує 
всі необхідні процедури з програмування, тестування і створення базових додатків на СІ чи 
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асемблері. Набір містить макроасемблер, симулятор і емулятор, а також спеціальну 
оцінювальну плату та інтерфейс RS-232 для з’єднання з комп’ютером.  

Керування вузлом впливу на об’єкт може здійснюватися програмою, яка знаходиться 
на зовнішньому носії пам’яті. Вплив на об’єкт дослідження може здійснюватись у широкому 
спектрі фізичних полів та випромінювань. Він може бути біохімічним препаратом, 
речовиною з певними домішками, які необхідно кількісно визначити, або поверхнею тіла 
людини. 

Інтелектуальний ППР − сенсор працює наступним чином. 
При дослідженні концентрації речовини, кількість якої потрібно визначити в об’єкті  

дослідження, чутлива рецепторна плівка  приводиться в контакт з об’єктом і вмикають лазер 
[2]. Через поляризатор  промінь світла входить в оптичну ретропризму  і спрямовується на 
рецепторну плівку. Взаємодіючи з плівкою, світло відбивається таким чином, що при кутах 
відбивання, близьких до резонансного кута ППР, інтенсивність відбитого світла змінюється. 
Характер розподілу інтенсивності відбитого світла надає інформацію про властивості  
досліджуваного об’єкта та його якісні і кількісні параметри.  Відбите світло виходить з 
оптичної ретропризми, надходить на вхід фотодетекторної  матриці. Далі електричний 
сигнал через  мікроконвертер  надходить  до комп’ютера. 

При досліджені слабких магнітних та електричних полів на поверхні тіла людини 
чутлива рецепторна плівка приводиться в контакт з поверхнею тіла людини. Потім вмикають 
лазер  та блок керуючих електричних напруг. Далі проходження оптичних та електричних 
сигналів відбувається так, як і при дослідженні концентрації речовин в певному середовищі. 
Після появи на екрані комп’ютера зображення рельєфів електричних та магнітних полів 
блоком керування електричних полів  програмно задаються необхідні величини постійних 
електричних напруг Ux або  Uy  для потрібного розміщення зображення рельєфу електричного 
поля відносно зображення рельєфу магнітного поля. 

Налагодження програми роботи сенсора здійснюють у кілька етапів: автономне 
налагодження кожного окремого програмного модуля в статичному режимі, тобто без 
врахування часового перебігу послідовності команд; визначення часу роботи критичних 
програмних модулів (у першу чергу, модулів обробки переривань) за найскладніших умов і, 
якщо необхідно, коригування програм, щоб забезпечити вимоги щодо часу їх роботи; 
комплексне налагодження всієї програми в статичному режимі; комплексне налагодження 
всієї програми в динамічному режимі, тобто з урахуванням фактора часу. 

На етапі налагодження використовуються контрольні приклади, підібрані при 
алгоритмізації програмних модулів. З урахуванням досвіду налагодження програмні модулі 
коригують і підбирають нові, щоб отримати «заготовку» для майбутніх контрольних 
випробувань програми [2]. 

Остаточне налагодження та доопрацювання програми роблять при налагодженні за 
результатами попередніх випробувань діючого зразка інтелектуального ППР − сенсора. 

Висновки.  Створений програмно керований ППР – сенсор дає можливість обробляти  
та класифікувати необхідні ознаки за фізичною природою первинних інформаційних 
сигналів при медичних дослідженнях завдяки використанню інтелектуальних програмних 
продуктів. 

Важливою особливістю створеного пристрою є можливість дослідження рел’єфу 
магнітних та електричних полів для діагностики енергетичного стану рефлексно-сенсорних 
модулів на поверхні тіла людини. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ СИНТЕЗУ ПРОГРАМ 
КЕРУВАННЯ РУХАМИ ЛЮДИНИ  

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем  

НАН та МОН України 

 
Вступ. Електростимуляція нервово-м’язового апарата людини займає важливе місце 

серед різних фізіотерапевтичних процедур, які використовуються в клінічній практиці. 
Історично така електростимуляція  розвивалася по шляху використання штучно 
синтезованих програм, які при своїй варіабельності є детермінованими. Таке рішення 
знайшло своє втілення в різноманітних апаратах косметичного призначення,  в апаратах  
АМПЛІІПУЛЬС, МІОРИТМ. Такому рішенню відповідають певні режими роботи  апаратів 
МІОКОР, ТРЕНАР, в яких також використовують детерміновані   штучно синтезовані 
програми. 

Важливим етапом у розвитку електростимуляційної  терапії, зокрема з метою 
відновлення рухів,  був перехід до   біоелектричного керування рухами людини з 
використанням в якості програм керування природної активності м’язів 
(«електроміографічного образу» рухів). Таке рішення знайшло своє втілення  в апаратах 
МІОТОН, МІОСТИМУЛ, МІОКОР, ТРЕНАР.   

Постановка задачі. При своїй безумовній привабливості є чисто процедурні 
обмеження в застосуванні природної біоелектричної активності як програми керування 
рухами. Такі труднощі виникають, наприклад, при керуванні складними циклічно 
повторюваними рухами або  цілеспрямованому тренуванні спортсменів. 

Це зумовлює великий інтерес для практичного лікаря і експериментатора до 
багатоканальних електростимуляторів  з штучно синтезованими програмами, які на відміну 
від детермінованих можуть гнучко змінюватись для вирішення певної  функціональної задачі 
керування. 

Для вирішення поставленої  задачі пропонується універсальний синтезатор з 
відкритою архітектурою, який призначено для формування по 4-х каналах стимуляції 
циклічно повторюваних керуючих впливів типа «посилка-пауза». 

Відмінність від відомих стимуляторів такого типу полягає в тому що модуль є, по суті, 
конструктором просторово-часових співвідношень активних фаз стимуляції, які в залежності 
від поставленої задачі встановлює оператор.  

Основою реалізації такого підходу є набірне поле незалежних між собою кнопкових 
замикачів з фіксацією, які формують координатну сітку з чотирьох ліній (по кількості 
каналів стимуляції), та восьми стовпчиків (по кількості сегментів циклу). Кожна лінія і 
стовпчик мають свій світловий індикатор. Це своєрідний інтерфейс оператора. Світлові 
індикатори стовпчиків є виходами циклічного кільцевого 8-ми канального комутатора (в 
загальному вигляді число каналів може бути довільним N, що свідчить про відкритість 
архітектури), який послідовно зліва направо під’єднує свої виходи до замикачів стовпчиків, 
про що свідчить послідовне світіння (переміщення світлової крапки) індикаторів стовпчиків. 
Час проходження цією крапкою всіх індикаторів є періодом циклу. Час світіння одного 
індикатора є мінімальною довжиною активної фази в циклі:  

 
 

 
Після закінчення цикл повторюється і т.д. Кнопка замикача координатного поля (при 

натисканні) під’єднує відповідний стовпчик до відповідної лінії (в загальному вигляді число 
ліній може бути довільним – відкритість архітектури). 








N

Тцикл

8
..
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Починати синтез бажано з «чистої сторінки» - не натиснута жодна з кнопок. 
Натискання будь-якої з кнопок на перетині стовпчика і лінії є аргументом для активації у 
відповідній лінії у відповідний час сканування циклу активної фази стимуляції. 

Визначившись у якій послідовності і в який час циклу повинні з’явитися активні фази 
стимуляції в лініях  (в каналах), натискаємо відповідну комбінацію кнопок. Відтак, топологія 
утоплених кнопок повністю візуально відображає просторово-часове розміщення активних 
фаз стимуляції в циклі (модель руху). 

Оскільки час повторення циклу є одним для всіх каналів, а всі сегменти циклу для 
каналів стимуляції між собою в часі синхронізовані, можлива формалізація типу програм для 
конкретного пацієнта, маючи бланки у вигляді кнопок набірного поля, в яких закреслювати 
ті кнопки, де і коли повинна бути активна фаза. Таким чином отримаємо візуальне 
відображення розміщення активних фаз в каналі та між каналами. 

В модулі забезпечено режим автоматичної зупинки циклу після його закінчення з його 
примусовим перезапуском кнопкою пацієнта-оператора в будь-який час і необмежену 
кількість раз. 

Технічні дані: 
- чотири канали стимуляції з незалежним в кожному каналі та плавним 

регулюванням струму стимуляції на еквівалентах навантаження (R=1Ком, 
С=0,068 mkd) від 0 до 50мА; 

- сигнал стимуляції є імпульсним (однополярний, несиметричний) з параметрами:  
� довжина ~90 мксек; 
� частота - змінна (автоматична частотна модуляція) в діапазоні 

5÷160Гц; 
� шпаруватість – змінна. 

- час повторення циклу регулюється плавно в діапазоні 4÷40сек; 
- тривалість наростання сигналу стимуляції – не менше 0,25сек.                                                   

 
Висновки. Завдяки відкритості  архітектури, вибору необхідної кількості каналів та 

кількості фрагментів циклу (чим їх більше, тим точніше керування) можна побудувати 
апарати керування рухами під конкретні задачі (наприклад, керування рухами ходи, корекція  
м’язового корсету та інш.). 
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Куцяк О.А. 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ПРЯМОГО МОНІТОРИНГУ 
САМОСТІЙНОГО ДИХАННЯ ПАЦІЄНТА 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України 

 
Вступ. На сьогодення серед захворювань органів дихання особливо важливою 

проблемою є хронічний бронхіт, соціальна небезпека і недооцінка ролі якого серед інших 
захворювань спонукає до необхідності його своєчасної діагностики, певної тактики 
лікування в стаціонарі (що не вирішується в амбулаторних умовах), - крім того, 
контролювати перебіг хвороб органів дихання [1, 2].  

Серед існуючих методів діагностики захворювань органів дихання 
найрозповсюдженішим є метод спірометрії. Проте недоліком його є протипоказання 
проведення форсованих (швидкісних) дихальних маневрів у важкохворих і неможливість 
проведення дослідження у динаміці. Тому постало питання пошуку метода безперервного 
контролю дихання з меншим навантаженням на організм. Таким методом є моніторинг 
дихання [3]. 

На базі апарата прямого моніторингу самостійного дихання пацієнта було розроблено 
інформаційну систему прямого моніторингу самостійного дихання пацієнта із вимірюванням 
параметрів вентиляційної функції легень (ВФЛ).  

Завданням цієї роботи є розробка інформаційного компоненту інформаційної системи 
прямого моніторингу самостійного дихання пацієнта на базі критеріїв і моделей оцінки стану 
пацієнта за функцією самостійного дихання, - інакше блоку підтримки прийняття рішень.  

Метою роботи є розробка критеріїв і моделей оцінки стану пацієнта за функцією 
самостійного дихання. 

Результати дослідження. Для вирішення поставлених завдань були проведені 
дослідження функції самостійного дихання у динаміці. Контингент досліджуваних осіб 
становив 60 осіб, з них: контрольна група (здорові) – 30 осіб, основна група (хворі на ХБ) – 
30 осіб. В свою чергу відбувся поділ за віком: молодші – 19-39 рр., старші – 49-69 рр. 

Дослідження здійснювались на базі апарата прямого моніторингу "Монітор дихання 
пацієнта" (автор - Інститут Фізіології НАНУ). Апарат дозволяє вимірювати в реальному часі 
прямі параметри ВФЛ: дихальний об’єм (ДО), частота дихання (ЧД), хвилинний об’єм 
дихання (ХОД), час вдиху (Ті), час видиху (Те), час дихального циклу (Тт), відношення часу 
вдиху до часу видиху (Те/Ті) [3]. 

Інформаційна система прямого моніторингу самостійного дихання включає в себе 
апарат прямого моніторингу дихання, програмне забезпечення, базу даних [1, 4]. Разом з 
блоком підтримки прийняття рішень (БПР) це становить інформаційну технологію прямого 
моніторингу самостійного дихання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Інформаційна система прямого моніторингу самостійного дихання пацієнта 

 
Програмне забезпечення інформаційної системи та бази даних (основне) реалізоване у 

середовищі розробки програмного забезпечення Delphi 7, а програмне забезпечення блоку 
підтримки прийняття рішень реалізоване у програмному середовищі Matlab 6.5 і з’єднане з 
основним програмним забезпеченням. 
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Джерелом інформації про функцію самостійного дихання є об’ємна швидкість потоку 
повітря, яка є вихідною величиною апарата (рис. 1). Ця величина первинно перетворюється у 
величину перепаду тиску і надходить на сенсор (в апараті), де перетворюється на напругу. 
Далі піддається аналого-цифровому перетворюванню і передається для подальшого аналізу у 
ПК, де у пристрої реєстрації (ПР) цифровий код з АЦП співставляється з кодом установок 
параметрів, що вимірюються. За результатами співставлення інформація виводиться на 
пристрій візуалізації (ПВ).  

Основне програмне забезпечення системи реалізує прийом та обробку цифрового коду 
АЦП, лінеаризацію сигналу потоку та визначення величини об’єму повітряного потоку, що 
обчислюється як інтеграл сигналу об’ємної швидкості потоку повітря. Програмне 
забезпечення виконується за спеціальним алгоритмом і виконується пристроєм реєстрації 
(ПР) [4,7].  

В результаті досліджень роботи системи у динаміці із контингентом досліджуваних 
осіб з усього масиву параметрів, які дозволяє вимірювати апарат прямого моніторингу 
дихання [4], було вибрано характерні параметри ВФЛ [1,5,6], застосовуючи математичну 
статистику із Т-критерієм Стьюдента. Характерними параметрами ВФЛ при прямому 
моніторингу самостійного дихання є дихальний об’єм (ДО), час видиху (ТЕ), об’ємна 
швидкість потоку повітря (Qвид = ДО/ТЕ) [7]. 

Інформаційний компонент системи прямого моніторингу самостійного дихання 
пацієнта, – блок підтримки прийняття рішень, складається із моделі функції самостійного 
дихання та підсистеми вирішальних правил для оцінки стану пацієнта за функцією 
самостійного дихання. Для розробки інформаційного компоненту були застосовані метод 
найменших квадратів, метод визначення лінійного коефіцієнта кореляції для розроблення 
вирішальних правил, а також метод інтерполяції для розроблення моделі функції 
самостійного дихання. 

Формування вирішальних правил здійснювалось на основі критеріїв, отриманих 
стосовно характерних параметрів ВФЛ. Визначені коефіцієнти регресії (

1
k , 

2
k ) та лінійні 

коефіцієнти кореляції (
1
r , 

2
r ) даних пацієнта з масивом усереднених даних контрольної 

групи (
1
k , 

1
r ) та основної групи (

2
k , 

2
r ) почергово. Для здорових осіб коефіцієнт регресії та 

лінійний коефіцієнт кореляції, отримані з операцій регресії та кореляції масиву даних 
пацієнта із масивом усереднених даних контрольної групи, більші за відповідні коефіцієнти, 
отримані з операцій регресії та кореляції масиву даних пацієнта із масивом усереднених 
даних основної групи (табл. 1).  

 
Таблиця 1. Умови належності масиву виміряних значень параметра ВФЛ пацієнта 
 

Пацієнти Операція регресії Операція кореляції 
Здорові 

1 2
k k>  

1 2
r r>  

Хворі 
1 2
k k<  

1 2
r r<  

Це стало основою для розроблення критерію створення вирішальних правил на базі 
логічних предикатів: 

1) якщо визначені коефіцієнт регресії та лінійний коефіцієнт кореляції, отримані з 
операцій між масивами значень характерного параметра ВФЛ пацієнта і контрольної групи, 
відповідно більше коефіцієнта регресії та лінійного коефіцієнта кореляції, отриманих з 
операцій між масивами значень характерного параметра ВФЛ пацієнта і основної групи, то 
це відповідає нормі:  

якщо ( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( 0 0 ) ( 0 0 )k k r r k k k k r r r r> ∧ > ∨ > ∧ < ∧ > ∧ > ∧ > ∧ >  → норма (1); 

2) якщо визначені коефіцієнт регресії та лінійний коефіцієнт кореляції, отримані з 
операцій між масивами значень характерного параметра ВФЛ пацієнта і контрольної групи, 
відповідно менше коефіцієнта регресії та лінійного коефіцієнта кореляції, отриманих з 
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операцій між масивами значень характерного параметра ВФЛ пацієнта і основної групи, то 
це відповідає патології: 

якщо ( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( 0 0 ) ( 0 0 )k k r r k k k k r r r r< ∧ < ∨ < ∧ > ∧ < ∧ < ∧ > ∧ <  → патологія (2). 

Ці критерії лягли в основу вирішальних правил для норми і патології відносно стану 
пацієнта. Для норми необхідно, щоб на базі логічних предикатів виконувалась умова 
критеріїв одночасно для всіх трьох характерних параметрів ВФЛ, й аналогічно для патології. 

1) якщо для всіх характерних параметрів на базі логічних предикатів виконується (1) 
одночасно, то стан пацієнта можна оцінити як норма: 

( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ]

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( 0 0 ) ( 0 0 )

( 0 0 ) ( 0 0 )

( 0 0 ) ( 0 0 )

E

E

ÄÎ

Q

T

k k r r k k k k r r r r

k k r r k k k k r r r r

k k r r k k k k r r r r

> ∧ > ∨ > ∧ < ∧ > ∧ > ∧ < ∧ > ∧

∧ > ∧ > ∨ > ∧ < ∧ > ∧ > ∧ < ∧ > ∧

∧ > ∧ > ∨ > ∧ < ∧ > ∧ > ∧ < ∧ >

 

2) якщо для всіх характерних параметрів на базі логічних предикатів виконується (2) 
одночасно, то стан пацієнта можна оцінити як патологія: 

( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ]

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( 0 0 ) ( 0 0 )

( 0 0 ) ( 0 0 )

( 0 0 ) ( 0 0 )

E

E

ÄÎ

Q

T

k k r r k k k k r r r r

k k r r k k k k r r r r

k k r r k k k k r r r r

< ∧ < ∨ < ∧ > ∧ < ∧ < ∧ > ∧ < ∧
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Інші варіанти розглядаються як змінний стан або невизначеність в залежності від 
поведінки параметрів. 

Таким чином, за результатами прямого моніторингу самостійного дихання пацієнта 
розроблені критерії і модель оцінки стану пацієнта за функцією самостійного дихання на базі 
вирішальних правил, побудованих на логічних предикатах. Звідси є можливим побудова 
інформаційного компоненту системи прямого моніторингу самостійного дихання пацієнта 
(блок підтримки прийняття рішень). Модель функції самостійного дихання, що входить до 
складу блоку, розроблена на основі метода інтерполяції, який дозволяє зв’язати у часі окремі 
значення кожного параметра ВФЛ у відповідні моменти часу. 

Бізнес-процеси блоку підтримки прийняття рішень показані на рис. 2. 
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Рис. 2. Бізнес-процеси блоку підтримки прийняття рішень 
 
База знань (рис. 2) складається із усереднених масивів даних по характерним 

параметрам ВФЛ для контрольної та основної груп. Дані від моніторингу пацієнта у часі 
проходять у блок підтримки прийняття рішень і піддаються додатковому аналізу. У блоці 
видачі інформації та висновків формується рекомендований висновок про стан пацієнта, а 
також подається модель функції самостійного дихання пацієнта за трьома характерними 
параметрами ВФЛ (дихальний об’єм, час видиху, об’ємна швидкість потоку повітря на 
видиху) (рис. 3), де показана динаміка цих параметрів у часі окремого пацієнта. 
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Рис. 3. Інформація на виході блоку підтримки прийняття рішень 

 

Висновки. Виходячи з проведених досліджень, визначено критерії та модель оцінки 

стану пацієнта за функцією самостійного дихання, на базі яких розроблено систему 

вирішальних правил на базі логічних предикатів, які дозволяють через характерні параметри 

вентиляційної функції легень оцінити стан пацієнта. На базі системи вирішальних правил 

розроблено інформаційний компонент системи прямого моніторингу самостійного дихання 

пацієнта, який дозволяє сформувати рекомендований висновок про стан пацієнта, а також 

представити динаміку характерних параметрів вентиляційної функції легень у часі.  
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РОЗРОБКА МАКЕТУ МОДУЛЯ СЕНСОРА КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ 
 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

 
Вступ. В розроблених у відділі зразках мультисенсорних газоаналізаторів програмно-

аналітичного комплексу діагностики здоров’я людини [1] передбачено підключення модулів 
із датчиками маркерних газів. Для узгодження характеристик модуля з технічними вимогами 
при  вимірах концентрації газу потрібно попереднє відпрацювання електричних схем 
друкованих плат та оптимізації  номіналів радіокомпонентів, що використовуються   для 
підсилення сигналів.   

Мета. Виконати макетування модулів з метою уточнення значень та видів 
використовуємих радіокомпонентів та розробити методику створення проб газу різної 
концентрації для визначення оптимальних параметрів та режимів роботи в пробах газу 
заданої концентрації. 

Матеріали і методи. З цією метою на основі рекомендованих фірмою-виробником 
параметрів були розроблена принципова електрична схема модуля для датчиків. При роботі з 
датчиком кисню для підготовки проб газу використали розроблену та виготовлену 
лабораторну установку, в основу якої закладено фізичне уявлення про розподіл по висоті 
молекул різної природи та щільності в умовно замкненому об’ємі. 

На ескізі установки позначено: Нs=18 см – висота, на якій розміщено датчик над рівнем 
рідкого азоту, Но = 9 см - висота, над поверхнею рідкого азоту в термосі, ∆Н = Нs - Но – 
діапазон вимірювань. Нижче рівня Но помітно вплив низької температури на роботу датчика. 

Для запропонованої математичної моделі досліджуваних процесів використовували 
статистичну обробку даних із згладжуванням та апроксимацією даних. 

Проведені дослідження для визначення оптимальних величин радіоелектронних 
компонентів для отримання сформованих в технічному завданні характеристик. 

   
Результати дослідження   
Виміри значення в процентах кисню, що вміщується у повітрі, що видихає людина, 

виконується за допомогою електролітичних датчиків газів.   
У цих датчиках використовуються принцип дії електролітичної комірки. 

Електролітична комірка є об’ємом з двома електродами, що заповнена розчином електроліту. 
Опір комірки визначається за допомогою мостової схеми, в одне з плечей якої включається 
електролітична комірка. Струм створюється потоком іонів. По зміні величини електричного 
струму в середовищі між електродами комірки, що  зумовлюється взаємодією молекул 
кисню з іонами електроліту, можна судити про концентрацію кисню. Існує залежність 
струму від температури. 

На сайті виробника показано варіант підключення датчика кисню КЕ-25 та принципову 
електричну схему його підключення  [2]. 

Специфікація застосованого датчика КЕ-25 приведена в таблиці. 
Молекулярний склад стандартного повітря: ≈ 21 % кисню та ≈ 79 %  азоту з можливими 

незначними домішками інших газів. За допомогою виготовленого макету були проведені 
виміри газу. Експеримент проводили в кімнаті зі свіжим повітрям, що за своїми 
характеристиками близький до характеристик стандартного газу, при нормальному тиску, 
Т=20оС та концентрації Ск = 21 %. Цей сигнал для застосованого датчика КЕ-25 дорівнює ≈  
15 мВ. 

Цей  рівень сигналу за допомогою мікросхем підсилення  потрібно збільшити в сотні 
разів для подальшої обробки сигналу. Багатократні виміри концентрації кисню за допомогою 
макету, виготовленого по розробленій електричній схеми, в умовах свіжого повітря в кімнаті 
при температурі +20оС та нормальному тиску та обробка даних по методу найменших 
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квадратів дали значення 21¦± 0,7 %.  Це відповідає значенню, приведеному в технічній 
характеристиці датчика (таблиця).  

Для перевірки роботи датчика при визначенні концентрації, меншої ніж 21 % потрібно 
готовити суміші. Проби газу для вимірювань готують за допомогою повірочних газових 
сумішей. Для оціночного визначення концентрації кисню можна застосувати лабораторну 
установку у вигляді відкритого термоса з рідким азотом. Молекули азоту, що випаровуються, 
в локальному об’ємі над відкритою поверхнею рідини азоту на певних рівнях створюють 
зони, для яких умовою балансу є постійна сума концентрацій газів.  

В умовах чистого повітря загальна концентрація дорівнює сумі концентрацій складових 
частин: 
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Ясно, що додаткова концентрація  молекул азоту поблизу поверхні рідкого азоту в 

термосі близька до 100 %, тоді як на значно більшій висоті його концентрація близька до 
значення концентрації молекул азоту в чистому повітрі. В якості моделі використано 
розподіл молекул ідеального газу по висоті при умовах постійної температури і сталому 
тиску: молекули повітря в кімнаті  перебувають в рівноважному стані [3].  
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Розподіл молекул повітря від висоти над поверхнею Землі (барометрична формула) має 

вигляд: 
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де  Р0  —  тиск  на    рівні Нo; Р  —  тиск  на  висоті  Нs; M  —  маса  молекули  по-вітря 

(для  повітря  дорівнює  масі  молекули  азоту); g  —  прискорення  вільного  па-діння; k  —  
стала  Больцмана; T  —  абсолютна  температура  повітря. 

Перейти до визначення кількості молекул можно, пам’ятаючи, що  
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i
n   —  сумарна кількість молекул різних газів в одиниці об'єму. 

Тоді для рівня Hs формулу (2) з урахуванням умови балансу можна записати так: 
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де  n0k ,  n0a ,  nk , nоa  - кількість молекул кисню та азоту в одиниці об’єму повітря до 
експерименту та в процесі; nN  - кількість молекул азоту, що випарувалися,  в одиниці об’єму; 
М - маса  молекули  повітря. 

В нашому експерименті різкий градієнт розподілу молекул кисню створено штучно за 
рахунок випаровування молекул рідкого азоту і відносно малій різниці висот при вимірах. 

Отримано дані по виміру концентрації кисню в суміші газів кисень – азот в залежності 
від висоти над відкритою поверхнею рідкого азоту. Очевидно, що для відносно малої ділянки 
для вимірів (мала ∆Н) не слід було чекати прояву експоненціальної залежності, тому лінійна 
залежність в нульовому наближенні більш точно відображає зміну концентрації кисню.  
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Регресійна формула для зміни вмісту кисню в одиниці об’єму на відстані ∆Н  від Но  
має вигляд: 

ok
CHvC +∆⋅−= ,    (6) 

де Со=20,7 % – початкове значення концентрації кисню, а  v = 0,9096 – швидкість зміни 
на одиницю висоти. 

Можна  визначити  швидкість  випаровування  азоту в цьому експерименті. 
Для цього попередньо виміряли концентрацію кисню в закритому об’ємі  950 см3.   
В цей об’єм  вносили склянку приблизно з 1 см3 рідкого азоту і по мірі його 

випаровування фіксували покази вимірювача. 
Про швидкість випаровування азоту свідчило зменшення концентрації кисню по мірі 

збільшення кількості молекул азоту в об’ємі. Повне випаровування 1 см3 відбулося 
приблизно за 8 с, що проявилося в стабілізації показів вимірника. Залежність апроксимована 
поліномом другого ступеня. 
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Тут позначено: СО2 – вміст кисню, t - час, Со = 21,42 % – початкове значення 

концентрації кисню. Швидкість випаровування  - v =1,7 см
3
/с. 

Таким чином, збільшуючи кількість дози рідкого азоту, можна змінювати 
концентрацію кисню у пробі газу.  

Висновки. Для встановлення можливості застосування датчика КЕ-25 для вимірів 
концентрації кисню у повітрі, що видихає людина, було розроблено устаткування і методика 
проведення вимірів. Встановлено, що датчик має малий час відгуку, його характеристики 
задовольняють вимогам технічного завдання для розробки мультисенсорного 
газоаналізатора. Оптимізовано значення застосованих радіокомпонентів для забезпечення 
достатнього підсилення сигналу. Визначена кількість рідкого азоту для створення потрібної 
концентрації кисню у вимірюваному об’ємі. Застосована методика дає змогу провести 
калібрування та градуювання датчика. 
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МЕХАНІЗМ БАЛАНСУВАННЯ НАДПРОВІДНОЇ АНТЕНИ КРІОГЕННОГО ЗОНДУ  
БАГАТОКАНАЛЬНОЇ МКГ СИСТЕМИ 

 
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 

 
Вступ. Кріоелектронний зонд для багатоканальної МКГ системи представляє собою 

складну конструкцію, що занурюється у кріостат з рідким гелієм. Холодна частина зонду з 

надпровідною антеною і СКВІД-сенсором має бути охолоджена до температури рідкого гелія 

(-269°С), а електронний блок, що закріплений на протилежному кінці зонду, працює при 

кімнатній температурі. Надпровідна антена (аксіальний градіометр другого порядку) має три 

елементи, що регулюють ступінь балансу антени по трьох ортогональних складових 

магнітного поля. Регулюючі елементи знаходяться в безпосередній близькості від витків 

антени та приводяться у рух механізмом з ручним приводом за допомогою трьох довгих 

склопластикових осей, кінці яких виведені за межі кріостату і знаходяться при кімнатній 

температурі. Склопластикові осі, сигнальні кабелі що з’єднують СКВІД сенсор з 

електронним блоком, несуча труба зонду, ВЧ-екран – є своєрідними містками, що 

транспортують тепло всередину кріостата заповненого рідким гелієм. Тому при 

конструюванні кріогенного зонду мінімізують площу поперечного перерізу усіх комунікацій, 

що проходять ззовні до гелієвої ванни. Тобто, зменшують до мінімального діаметра мідні 

дроти сигнального кабелю, товщину стінок несучої труби зонду, товщину екрануючого 

шару, тощо[1].  

Мета. Метою нашої роботи було суттєве зменшення притоку тепла до гелієвої ванни 

шляхом застосування механізму балансування надпровідної антени, де була б використана 

одна вісь замість трьох. Така вісь повинна послідовно приводити в рух кожен з трьох 

елементів балансування антени. Таким чином можна втричі зменшити кількість 

склопластикових осей, покращуючи експлуатаційні показники МКГ системи з точки зору 

втрат гелію, що особливо суттєво для багатоканальних систем. 

Результати дослідження. Для удосконаленого механізму балансування надпровідної 

антени кріоелектронного зонду, рис. 1а, було розроблено та виготовлено редуктор 

циліндричної форми, рис. 1б, що є частиною вимірювального зонду та знаходиться 

безпосередньо над механізмом балансування антени. 

 

 

 
 

Рис. 1а.   Кріоелектронний вимірювальний зонд 

 

 

  
 

Рис. 1б.   Редуктор механізму балансування 



64 

 

 

Принцип роботи механізму балансування з редуктором пояснює кінематична схема, 

рис. 2. Вал з ведучою шестернею (1), що ковзає уздовж  повздовжньої осі та фіксується 

послідовно у трьох положеннях (z, x, y) за допомогою фіксатора (17), де зчеплюється з одним 

з трьох зубчатих коліс (2, 3, 4), на валах яких знаходяться муфти (5, 6, 7), що з’єднують їх з 

силовими гвинтами (8, 9, 10), на яких встановлені гвинтові муфти (11, 12, 13), що приводять 

у рух тяги (14, 15, 16), на яких розміщено надпровідні елементи балансування антен [2]. 

 

 
 

 

Рис. 2. Кінематична схема системи балансування кріогенного зонда 

 

Редуктор відноситься до типу відкритих, має корпусні деталі у вигляді шайб товщиною 

4 мм виготовлених з текстоліту. Текстолітові шайби з отворами є одночасно підшипниками 

ковзання, крім того, в них розміщено отвори для проходження валу, що ковзає, отвори через 

які проходять латунні шпильки, що скріплюють елементи редуктора  та отвори через які 

проходять сигнальні кабелі. Всі деталі редуктора виготовлено з немагнітних матеріалів: 

текстоліт, латунь. Осі зубчатих коліс виготовлено з трубок з нержавіючої сталі діаметром 2 

мм, колеса закріплені на осях за допомогою пайки олов’яно-свинцевим  припоєм.  

Редуктор та корпус з силовими гвинтами розташовані в нижній частині 

кріоелектронного зонда безпосередньо над капсулами зі СКВІДами, тобто механічна частина 

працює при температурах (-269°С), але привідна ручка з фіксатором положення ведучої 

шестерні, що з’єднана з редуктором за допомогою довгої склопластикової осі знаходиться 

поза межами кріостату, над верхнім фланцем електронного блоку. На фланці 

кріоелектрорнного зонда знаходиться гумове кільце з втулкою, що ущільнює вісь у місці 

переходу її в об’єм кріостату. Гумове ущільнення надійно працює при обертанні осі та при 

переміщенні її (вгору/вниз) до зчеплення ведучої шестерні з одним із зубчатих коліс. Втулка, 

що є продовженням приводної ручки (18) має кільцеві проточки, крок яких відповідає 

відстані між зубчатими колесами в редукторі. Пластинчатий фіксатор фіксує положення 

приводної ручки в одному з трьох положень, що відповідає зчепленню ведучої шестерні з 

одним з трьох зубчатих коліс та регулюванню балансу антени по одній з трьох (z, x, y) 

складових магнітного поля. 

Необхідність роботи редуктора при температурі рідкого гелію, накладає обов’язкові 

вимоги до його конструкції та умови експлуатації.  По перше, симетрична конструкція 

редуктора, коли осі зубчатих коліс розташовані по колу відносно осі ведучої шестерні, по 

друге, відповідні зазори у підшипниках ковзання, а також підбір відповідних матеріалів та 

мастила. Оскільки важко уявити собі мастило, що працює при температурі близькій до 

абсолютного нуля, то нами був використаний графітовий пил, який досить міцно тримається 

на поверхні текстолітових шайб та значно зменшує коефіцієнт тертя між поверхнею сталі і 

текстолітом. 



65 
 

Так як редуктор піддається циклічному охолодженню/нагріву, то різьбові з’єднання 
мають бути надійно зафіксовані. В нашому випадку різьба на з’єднуваних шпильках 
зафіксована за допомогою нітролаку. 

 
Висновок. Редуктор у складі вимірювального зонду було випробувано у МКГ-системі з 

дев’ятьма незалежними вимірювальними каналами. Робота редукторів після охолодження 
системи до гелієвої температури залишалась надійною, а застосування 9-и осей замість  
27-и у дев’яти канальній системі дозволило на 20 % зменшити приток тепла всередину 
кріостата. 
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Файнзильберг Л.С., Ориховская К.Б. 

МЕТОД КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА НАГРУЗКУ 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН Украины и МОН Украины 

 

Введение. В наше время создание информационной технологии (ИТ), которая бы 
позволяла оценивать адекватность реакции организма на нагрузку в полевых условиях – 
актуальная задача. Характер реакции на физическую нагрузку нередко служит единственным 
и наиболее ранним проявлением нарушений функционального состояния сердечно 
сосудистой системы. Оценка адаптационных возможностей организма при физических и 
эмоциональных нагрузках может служить основным критерием дозирования физических 
нагрузок в системе подготовки спортсменов и реабилитации. 

Цель исследований – разработка нового метода качественной оценки в полевых 

условиях адекватности реакции и восстановительных процессов сердечно-сосудистой 
системы человека при нагрузке по комплексу показателей одноканальной ЭКГ. 

Метод исследования. Исследования проводились с помощью отечественного 
диагностического комплекса ФАЗАГРАФ® [1] по схеме, показанной на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура информационной технологии для выполнения исследований 

 
Регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ) в первом стандартном отведении и 

автоматически определялись 32=N  показателей ЭКГ и вариабельности сердечного ритма. 
Показатели определялись в состоянии покоя )1(

i
x , сразу после физической нагрузки (20 

глубоких приседаний за 30 с) )2(

i
x  и после 3-х минутного отдыха )3(

i
x , Ni ,...,1= . 
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В качестве таких показателей, в частности, анализировались  
• ЧСС (уд./мин.) — средняя частота сердечных сокращений;  

•   QT∆  (мс) —  продолжительность интервала QT ;  

•   
ST

δ (мВ) — смещение вниз (депрессия) или вверх (элевация) сегмента ST

относительно изоэлектрической линии; 

•   
T

β (ед.) — показатель симметрии зубца T  на фазовой плоскости; 

•   СКО_ Tβ (ед.) — среднеквадратическое отклонение симметрий зубцов T  на 

последовательности зарегистрированных циклов ЭКГ; 

•  SDNN (мс) — среднеквадратическое отклонение продолжительностей нормальных 
RR -интервалов; 

•   RMSSD (мс) — квадратный корень из суммы разностей последовательного ряда 
кардиоинтервалов; 

•   AMo  (%) — амплитуда моды ритмограммы; 

•   MxDMn (мс) — разность между максимальным и минимальным значениями 
нормальных RR -интервалов; 

•    ИН (ед.) — индекс Баевского (индекс напряжения регуляторных систем); 

•   HFLF /  (ед.) — показатель симпато-вагусного баланса. 

Для каждого тестируемого на основании измеренных значений )1(

i
x , )2(

i
x  и )3(

i
x  в 

указанных трех состояниях определялся класс паттернов, характеризующих динамику i -го 
показателя под нагрузкой и в период реституции. Классы паттернов определяются 
последовательной проверкой следующих условий 

класс 1 «Максимум», если  

,)()( )3()2()1()2(

iiiiii
hxxhхх >−∧>−  

(2) 

класс 2 «Минимум», если  

,)()( )2()3()2()1(

iiiiii
hxxhхх >−∧>−  (3) 

класс 3 «Возрастание», если  

,)()()( )1()3()2()3()1()2(

iiiiiiiii
hxxhxxhхх >−∨>−∨>−  (4) 

класс 4 «Убывание», если  

,)()()( )3()1()3()2()2()1(

iiiiiiiii
hxxhxxhхх >−∨>−∨>−  (5) 

класс 5 «Постоянная», если соотношения (2)-(5) не выполняются, (6) 

где 
i
h  – пороговая величина. 

Условия (2)-(6) позволяют однозначно определить принадлежность паттерна 
определенному классу (рис. 2).  

Паттерны «Максимум» и «Минимум» характеризуют ситуацию, в которой значение 
показателя сразу после физической нагрузки возросло (снизилось), а в период реституции 
более или менее вернулось к значению в состоянии покоя. Такие паттерны физиологичны 
для адекватной реакции организма на нагрузку и отдых после неё.  

Паттерны «Возрастание» и «Убывание» описывают показатели, значение которых 
после отдыха является большим (меньшим) его значения в состоянии покоя, т.е. 
характеризуют динамику на возрастание (уменьшение) значения в ходе исследования.  
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И, наконец, паттерн «Постоянная» описывает отсутствие видимой динамики в 
значениях показателей независимо от нагрузки. Три последних класса паттернов являются 
атипичными для реакции организма на любой вид нагрузки и отдых после неё. 

 

                                      

Класс 1 «Максимум» 

Класс 2 «Минимум» 

Класс 3 «Возрастание» 

Класс 4 «Убывание» 

Класс 5 «Постоянная» 

 

Рис 2. Варианты формы классов паттернов 
 

Результаты исследований. Обследовано две группы добровольцев обоего пола в 
возрасте 18-24 года:  

•   группа 1 – 28 спортсменов высшей квалификации, которые занимаются боксом, 
разными видами борьбы и триатлоном; 

•   группа 2  –  40 человек, не занимающихся спортом.  
В таблицах 1 и 2 приведены результаты оценки распределений классов паттернов, 

формируемых показателями, которые наблюдались в указанных группах. Классификация 
паттернов проводилась в соответствии с условиями (2)–(6) при пороге %4

0
=h .  

Таблица 1. 

Оценка распределений классов паттернов в группе 1 

Показатель 
Классы паттернов, % 

1 2 3 4 5 
ЧСС, уд/мин 60,71 0,00 21,43 10,72 7,14 

QT∆ , мс 0,00 60,71 17,86 3,57 17,86 

ST
δ , мВ 21,43 46,43 3,57 28,57 0,00 

T
β , ед 67,86 3,57 17,86 7,14 3,57 

СКО_
T

β , ед 39,29 0,00 39,29 21,42 0,00 
SDNN , мс 71,43 10,71 7,14 10,72 0,00 
RMSSD , мс 67,86 10,71 7,14 14,29 0,00 
AMo , % 7,14 64,29 17,86 10,71 0,00 

MxDMn , мс 75,00 10,72 7,14 7,14 0,00 
ИН, ед 14,29 60,71 17,86 7,14 0,00 
HFLF / , ед 14,29 53,57 7,14 25,00 0,00 
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Таблица 2. 

Оценка распределений классов паттернов в группе 2 

Показатель 
Классы паттернов, % 

1 2 3 4 5 
ЧСС, уд/мин 85,71 0,00 14,29 0,00 0,00 

QT∆ , мс 4,76 78,57 2,38 7,15 7,14 

ST
δ , мВ 2,38 59,52 7,14 30,96 0,00 

T
β , ед 78,57 0,00 16,67 4,76 0,00 

СКО_
T

β , ед 54,76 9,52 11,90 21,43 2,39 
SDNN , мс 54,76 19,05 7,14 19,05 0,00 
RMSSD , мс 38,10 30,95 7,14 23,81 0,00 

AMo , % 23,81 40,48 30,95 4,76 0,00 

MxDMn , мс 45,24 19,05 7,14 28,57 0,00 
ИН, ед 38,10 30,95 26,19 4,76 0,00 
HFLF / , ед 19,05 50,00 11,90 19,05 0,00 

 
Из таблиц видно, что в процессе исследований наблюдались разные частоты появления 

паттернов для одного и того же показателя в группах. Для подтверждения достоверности 
таких различий была проведена дополнительная обработка данных на основе вычисления 
доверительных интервалов [2, c. 332], которая с надежностью вывода 9,0>p  подтвердила 

достоверность таких различий: соответствующие доверительные интервалы для ряда 
показателей не пересекались в группах (табл. 3). 
 
Таблица 3. 

Достоверные различия вероятностей наблюдения паттернов в группах 

Показатель Паттерн 
Вероятность 

в группе 1 
Вероятность 

в группе 2 
ЧСС, уд/мин «Максимум» 743,0<  747,0>  

ST
δ , мВ «Максимум» 115,0>  09,0<  

СКО_
T

β , ед «Возрастание» 257,0>  225,0<  

RMSSD , мс «Максимум» 526,0>  508,0<  
MxDMn , мс «Максимум» 598,0>  578,0<  

ИН, ед «Минимум» 457,0>  435,0<  

Выводы. Качественную оценку реакции организма на нагрузку в полевых условиях 
можно проводить с помощью диагностического комплекса ФАЗАГРАФ® на основе анализа 
паттернов, формируемых тройкой показателей одноканальной ЭКГ и ВСР в состоянии 
покоя, на высоте нагрузки и в период реституции и сопоставления обнаруженных паттернов 
с физиологичными классами («Максимумом» или «Минимумом»). Подтверджены 
достоверные различия распределений классов паттернов в группах тренированных и 
нетренированных лиц.  
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Чайковский И.А. 
МНОГОСТОРОННИЙ АНАЛИЗ ЭКГ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОД 
 

Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАГН Украины 

 
Для проведения профилактического медицинского осмотра нами предлагается 

концепция многостороннего анализа ЭКГ с помощью портативного 
электрокардиографического программно-аппаратного комплекса.  

Под многосторонностью и полнотой анализа мы понимаем анализ всей физиологически 
важной информации, которая может быть получена из ЭКГ. Эта информация, по нашему 
мнению, состоит из 3 блоков.  

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА (ВРС)  
Показатель вариабельности ритма сердца отражает работу сердечно-сосудистой 

системы и механизмов регуляции целостного организма. Несомненной является связь между 
состоянием вегетативной нервной системы и смертностью от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), включая внезапную смерть. Это обследование активно используется в 
функциональной диагностике, так как показатель ВРС позволяет дать общую оценку о 
состоянии пациента, поскольку отражает жизненно важные показатели управления 
физиологическими функциями организма (функциональные резервы механизмов его 
управления и вегетативный баланс).  

II. АНАЛИЗ АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКГ  
Собственно ЭКГ (графическое представление разности потенциалов, возникающих в 

результате работы сердца и проводящихся на поверхность тела) отражает состояние мышцы 
сердца (наличие острого или хронического повреждения), а также проводящей системы 
сердца. Естественно, существует набор маркеров риска внезапной смерти и серьезных 
сердечно-сосудистых событий, основанный на амплитудно-временных показателях ЭКГ, а 
степень их соответствия норме является мерой функционального резерва.  

III. ВЫЯВЛЕНИЕ НРС — патологического состояния, при котором происходят 
нарушения частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца. 
НРС классифицируются, в том числе и по степени опасности. Наличие угрожающих 
желудочковых аритмий является сильным предиктором «аритмической» смерти. Менее 
опасные аритмии свидетельствуют о снижении функционального резерва.  

Многосторонний анализ ЭКГ должен быть построен по иерархическому принципу и 
состоять из четырех уровней.  

Уровень 1 (нижний) составляет множество отдельных показателей, описывающих:  
а) разнообразные аспекты ВРС; в том числе, психоэмоциональное состояния;  
б) амплитудно-временные показатели, а также форму зубцов ЭКГ;  
в) наличие основных нарушений частоты, ритмичности и последовательности 

сокращений сердечной мышцы (иными словами - НРС).  
Уровень 2 составляют группы родственных показателей, имеющих близкий 

физиологический смысл. Часть этих групп отражает в большей степени оперативное, т.е. 
мгновенное функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и характеризует 
немедленный адаптивный ответ на внешние стимулы. Другая часть выявляет в большей 
степени уровень функционального резерва, который может быть израсходован на адаптацию. 

Уровень 3 представлен тремя интегральными блоками, каждый из которых отражает 
разные стороны функционирования сердечно-сосудистой системы, доступные анализу по 
ЭКГ: оценка регуляции, состояния миокарда, НРС. 
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Уровень 4 (наивысший) — это общий интегральный показатель функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы.  

Многочисленные количественные параметры, которые детектируются компьютерной 
программой и используются для анализа, измеряются в разных единицах (с, мВ и др.) или 
являются безразмерными. Естественно, возникает проблема приведения данных к 
компактному и обозримому виду, удобному для получения выводов и принятия решений, т.е. 
«обезразмеривания». Для решения этой задачи целесообразно использовать метод 
функционального шкалирования. Например, применяется интервальная шкала от 0 до 100 
усл. ед. (баллов), которая разделена на 4 диапазона равной ширины: 0—25, 26—50, 51—75, 
76—100. Эти диапазоны соответствуют четырем состояниям: норма, незначительные 
изменения, существенные изменения, выраженные изменения.  

Мы считаем целесообразным выделение именно четырех градаций, так как это 
соответствует логике определения уровня функционального состояния организма, которая 
принята в теории донозологической диагностики, а именно:  
� состояние здоровья с достаточными функциональными (адаптационными) 

возможностями организма;  
� донозологические состояния, при которых оптимальные адаптационные возможности 

обеспечиваются более высоким, чем в норме напряжением, что ведет к повышенному 
расходу функциональных резервов организма;  

� преморбидные состояния, которые характеризуются снижением функциональных 
возможностей организма и проявляются в виде двух стадий:  

а) с преобладанием неспецифических изменений при сохранении гомеостаза 
основных жизненно важных систем организма, в том числе сердечно-сосудистой 
системы;  

б) с преобладанием специфических изменений со стороны определенных 
органов и систем, гомеостаз которых нарушен, но благодаря механизмам 
компенсации клинических проявлений заболевания нет или они очень слабо 
выражены;  

� состояние срыва адаптации (патология) с резким снижением функциональных 
возможностей организма в связи с нарушением механизмов компенсации. В данном 
состоянии, как правило, наблюдаются различные заболевания в стадии 
субкомпенсации или декомпенсации.  

Иными словами, эти градации отражают последовательное уменьшение 
функционального резерва. Напомним определение функционального резерва, данное Н.М. 
Амосовым, — это скрытые возможности организма, которые проявляются при максимизации 
процессов жизнедеятельности на клеточном, функциональном, системном и организменном 
уровнях. 

Предложенная концепция электрокардиографического обследования не является 
исчерпывающей. Однако использование в лечебно-профилактических учреждениях Киева 
созданных на ее основе портативных электрокардиографических ПАК дает возможность 
принимать содержательные и обоснованные решения, в том числе в ходе профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации. 
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Модератор: д.б.н., проф. Єрмакова І.Й.  
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ M-HEALTH 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН  и МОН Украины  

 

Постановка задачи 

Актуальной задачей персонально-ориентированной медицины является создание 

информационно-компьютерных систем, предоставляющих возможность пациентам 

самостоятельно контролировать жизненно важные показатели своего здоровья, а врачам – 

контролировать состояние здоровья своих пациентов в режиме удаленного доступа.  

Решение задачи 

Цель работы – разработка структуры и алгоритмов работы многоуровневой 

комплексной мобильной персонифицированной системы с помощью мобильных приложений 

для длительного наблюдения, анализа и контроля физиологических показателей здоровья 

человека. 

В мире существует огромное количество всевозможных гаджетов (рис. 1 – 6).  

 

 

Heart Monitor: ЭКГ (рис. 1) Компания из 

Сан-Франциско Alive Cor предлагает 

специальную насадку для iPhone 4, 4 s, которая 

позволяет делать электрокардиограмму, 

показывает одноканальную электро-

кардиограмму высокого качества. 

Рис. 1 Heart Monitor 

 

 MobiUS SP1: прибор (рис. 2), 

предназначенный для хирургов, акушеров-

гинекологов, врачей скорой помощи и других 

специальностей. Он представляет собой 

ультразвуковой сканер, который с помощью USB-

кабеля подключается к смартфону и передает 

картину УЗИ по внутрибольничной сети, Wi-Fi 

или напрямую на рабочий компьютер. Главное 

преимущество прибора — его мобильность и 

дешевизна по сравнению с ультразвуковой 

стойкой. 

 

 

Рис.2 MobiUS SP1 

 

 

 Smart Otoscope: осмотр слухового прохода 

(рис. 3). Накладка на телефон от компании 

CellScope позволяет провести осмотр уха, 

например у детей, и вовремя обнаружить 

признаки инфекции или травмы. Камера 

смартфона превращается, таким образом, в 

небольшой микроскоп с картинкой высокого 

разрешения 

Рис. 3 Smart Otoscope  
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 Eye Netra: оценка остроты зрения 

(рис. 4). Небольшое пластиковое устройство 

располагается на экране телефона, пациент 

смотрит через него на экран и, управляя 

кнопками, добивается скрещивания красной и 

зеленой линий. Процедура несколько раз 

повторяется для обоих глаз в течение двух 

минут, а мобильное приложение выдает 

результат в виде рецепта на очки. 
Рис. 4 Eye Netra 

  

 Blood Pressure Monitor: измерение 

артериального давления (рис. 5). Обычная 

манжета тонометра подключается к iPhone, 

iPod touch или iPad c помощью 

соединительного кабеля. Можно вести 

мониторинг артериального давления, 

сохранять и отправлять данные, отображать их 

в виде графиков. 
Рис. 5 Blood Pressure Monitor 

 

 iBG-Star: измерение уровня глюкозы в 

крови (рис. 6). В мобильный глюкометр iBG-

Star, присоединенный к iPhone или iPod 

touch, вставляется тестовая полоска с каплей 

крови. Эти данные появляются на дисплее и 

хранятся в мобильном приложении iBG-Star. 

Пациенты могут вести на своем смартфоне 

мониторинг потребляемых углеводов, 

вводимого инсулина и уровня глюкозы. 

Рис. 6 iBG-Star  

 

Кроме всевозможных гаджетов, существуют различные мобильные приложения. 

Перечислим некоторые из них:  

• Drinking Water – это приложение напоминает вам пить воду каждый день и 

отслеживает ваши привычки; 

• Google Fit – комплексный подход к тренировкам; указывайте продолжительность 

занятия или количество шагов, которое хотите пройти, и следите за своими успехами в 

течение дня, получайте рекомендации, основанные на вашей активности; 

• My Fitness Pal – счетчик калорий; 

• Virtuagym Fitness 3D – анимированный личный тренер, который покажет вам, как 

именно сделать каждое упражнение, имеет непрерывно растущую базу упражнений, в 

настоящее время более 2000 упражнений и многих готовых тренировок, которые вы можете 

сделать у себя дома или в тренажерном зале; 

• Кардиограф – это приложение, которое измеряет частоту сердечных сокращений. Вы 

можете сохранить результаты для дальнейшего использования, а также хранить результаты 

нескольких людей при помощи индивидуальных профилей. Кардиограф использует 

встроенную в устройство камеру или специальный датчик для расчета ритма вашего 

сердцебиения; 

• калькулятор BMI – рассчитывает индекс массы тела, определяет какой вес у человека: 

избыточный, норма, ниже нормы; 
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• МЕД-инфо – предоставляет возможность найти препарат по его названию или по 

названию болезни в каталоге лекарственных средств, фармацевтическое действие, показания 

к применению, дозирование, побочные действия, противопоказания, воспользоваться 

удобным справочником болезней, с возможностью перейти непосредственно к списку 

лекарств по заболеваниям, а также адреса аптек. 

На рис. 7 показана блок-схема системы длительного наблюдения, анализа и контроля 

физиологических показателей здоровья человека. 

 

 

 
 

Рис. 7 Блок-схема комплексной мобильной персонализированной системы 

длительного наблюдения, анализа и контроля физиологических показателей  

 здоровья человека 

 

Выводы 
Предложена концепция создания многоуровневой комплексной мобильной 

персонализированной системы с клиент-серверной архитектурой и возможностью адаптации 

к индивидуальным требованиям пользователя. 
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ТЕРМОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ  
ПРИ БЕГЕ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

 НАН и МОН Украины 

 

Введение 
Длительное выполнение интенсивной физической нагрузки приводит к перегреву 

организма и чрезмерной потере им жидкости, что может снижать работоспособность и 
вызвать существенное нарушение функционального состояния спортсмена. Поэтому 
профессиональная спортивная деятельность, которая связана с нагрузками большой 
мощности, требует особого внимания с точки зрения предупреждения возникновения таких 
факторов риска, как гипертермия и дегидратация организма спортсмена.  

Бег на длинные дистанции считается одним из наиболее популярных видов 
соревнований по легкой атлетике и с каждым годом получает все большее распространение. 
Длинными обычно называют дистанции от 2 миль (3218 метров) до 30 000 м и часовой бег, 
проводимые на стадионах. В олимпийскую программу включены дистанции 5 000 и 
10 000 м.  

Соревнования в беге на длинные дистанции чаще всего проводятся в жарких условиях 
окружающей среды, что предъявляет значительные требования к физиологическим резервам 
организма человека. Кроме высокой температуры воздуха также следует учитывать такие 
факторы, требующие значительного напряжения функциональных систем человека, как 
особенность местности, влажность воздуха, сопротивление ветра и тепловая нагрузка. Все 
это может препятствовать достижению высоких результатов и угрожать здоровью 
спортсмена.  

 
Цель и метод исследований 
Цель работы – прогноз динамических изменений температуры и терморегуляторных 

реакций у бегунов на длинные дистанции в различных условиях окружающей среды с 
помощью математического моделирования.  

Анализ термофизиологического состояния спортсменов был выполнен с помощью 
динамической математической модели, построенной на базе комплекса 
мультикомпартментальных моделей энергетических процессов человека [1]. Модель 
реализована в виде компьютерной программы с помощью объектно-ориентированной среды 
программирования Borland C++ Builder 6. Данная компьютерная модель включена в 
информационную платформу [2].  

Математическое описание представляет собой систему дифференциальных и 
алгебраических уравнений [3]. Число уравнений зависит от степени аппроксимации тела 
человека, принятой в модели. В данном исследовании геометрическая форма тела человека 
описана набором из 39 компартментов (без одежды). Туловище, плечи, предплечья, кисти, 
бедра, голени и стопы представлены в виде многослойных цилиндров, а голова в виде 
двухслойной сферы. Каждый слой цилиндра или сферы – компартмент – соответствует 
определенному органу или ткани организма. Кровь выделена отдельным компартментом, 
участвующим в теплообмене со всеми остальными компартментами. Моделирование одежды 
означает введение дополнительного наружного, взаимодействующего со средой 
компартмента [4].  

В модель вводятся параметры и характеристики человека, физической активности, 
одежды и окружающей среды. Проведение вычислительных экспериментов на модели 
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позволяет получить переходные и установившиеся режимы температур мозга, крови, 
внутренних, мышц, жира и кожи; общего и локального потоотделения, скорости испарения и 
стекания пота с поверхности кожи; общих потерь воды организмом; кровотоков в коже и 
мышцах; сердечного выброса, частоты сердечных сокращений и др.  
 

Результаты исследований 
Условия проведенных модельных экспериментов: спортсмен (мужчина, 70 кг, 170 см, 

25 лет) бежит дистанцию 10 000 м на открытом воздухе в течение одного часа. Скорость бега 
10 км/час, что соответствует нагрузке мощностью 860 Вт. Температура воздуха 20 °C÷35 °C, 
относительная влажность 0,2÷0,8, скорость движения воздуха 0,5 м/с. Характеристики 
одежды (футболка, шорты): теплоизоляция 0,0066 м2·°C/Вт, испарительное сопротивление 
0,037 м2·кПа/Вт. Характеристики обуви (кроссовки): теплоизоляция 0,12 м2·°C/Вт, 
испарительное сопротивление 0,083 м2·кПа/Вт. 

Внутренняя температура тела спортсмена растет прямо пропорционально 
интенсивности физической нагрузки. Бегуны на длинные дистанции держат 10-кратное 
увеличение метаболизма. Такое длительное потребление энергии обеспечивается 
повышенным уровнем работы терморегуляторной, кардиореспираторной, эндокринной и 
нервно-мышечной систем. Основная задача системы терморегуляции – обеспечение 
надлежащего отвода тепла для предотвращения гипертермии. 

На рис. 1 представлен прогноз динамических изменений температур и 
терморегуляторных реакций спортсменов в условиях окружающей среды, которые 
считаются комфортными для соревнований в беге на длинные дистанции: температура 
воздуха 20 °C, относительная влажность 0,3.  

 

      

      

Рис.1. Динамика физиологических переменных у бегунов на длинные дистанции при 
температуре воздуха 20 °C и относительной влажности 0,3 

 
Результаты моделирования показали, что во время бега все внутренние температуры 

(крови, мозга, внутренних органов, мышц) интенсивно растут. Наибольший нагрев 
испытывают скелетные мышцы туловища (рис. 1, а), температура которых к концу 
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дистанции достигает 39,2 °C. Температура кожи (рис. 1, в) ниже других, поскольку 
терморегуляторное испарение пота (рис. 1, г) с поверхности тела эффективно отводит в 
среду дополнительное тепло, образующееся при беге. Температура крови (рис. 1, б) не 
превышает 37,4 °C, так что нет опасности гипертермии. Общие потери воды на всей 
дистанции составили 789 г (это чуть более 1 % от массы тела). Спортсмену рекомендуется 
отдохнуть и выпить воды.  

Термофизиологическое состояние спортсмена и появление риск факторов во время бега 
существенно зависит от комбинации температуры и относительной влажности воздуха. На 
рис. 2 показаны температура крови (а) и общие потери воды организмом (б) бегуна в 
различных средах к концу дистанции.  

 
 

        
 

a b 

 
Рис. 2. Температура крови (a) и общие потери воды организмом (b) к концу дистанции в 

зависимости от комбинации температуры и относительной влажности воздуха 
 

 
Скорость метаболизма бегуна 860 Вт (740 ккал/час). В жарких сухих условиях 

окружающей среды (относительная влажность воздуха 0,2) весь пот испаряется со скоростью 
от 465 ккал/час при температуре воздуха 20 °C до 694 ккал/час при температуре воздуха 
35 °C. Это означает, что большая часть тепловой нагрузки рассеивается испарением пота. В 
то время как в жарких влажных условиях часть пота стекает без испарения, не оказывая 
терморегуляторного эффекта, и система терморегуляции человека не справляется со своей 
функцией.  

При повышенной температуре воздуха 35 °C и умеренной влажности 0,4 организму 
требуется отвести 1311 ккал/час, тогда как среда позволяет отвести только 597 ккал/час. 
Температура крови повышается до 39 °C, а общие потери воды составляют 2 % от массы 
тела. Т.е. к концу дистанции спортсмен испытывает среднюю гипертермию и легкое 
обезвоживание.  

В экстремальных для бега условиях среды – температура воздуха 35 °C и высокая 
влажность 0,8 – максимально возможная скорость испарения пота с поверхности тела только 
427 ккал/час при требуемом отводе тепла 2736 ккал/час. Высокая влажность среды не 
допускает требуемого испарение пота с поверхности тела, в результате чего к концу 
дистанции температура крови возрастает до 41,7 °C, а общие потери воды составляют 4 % от 
массы тела. Наблюдаемая существенная гипертермия и дегидратация организма говорит о 
необходимости прекращения бега и принятия мер компенсации.  
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Выводы 
С помощью математической модели был выполнен прогноз термофизиологического 

состояния бегунов на длинные дистанции в зависимости от комбинации температуры и 
относительной влажности воздуха.  

При стандартных для бега на длинные дистанции условиях среды терморегуляторные 
реакции организма обеспечивают эффективный отвод тепла в среду.  

При повышении температуры и относительной влажности воздуха резервные 
возможности организма резко снижаются и появляются факторы риска, угрожающие 
здоровью спортсмена – гипертермия и дегидратация.  

Предварительный прогноз, полученный с помощью модели, может иметь практическое 
значение при выборе условий соревнований.  
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Введение. Разработка и применение математических моделей терморегуляции человека 

при погружении в холодную воду относится к передовым направлениям в разработке 
информационных технологий. Ключевым моментом в построении таких математических 
моделей является определение коэффициента конвективного теплообмена с водой. 
Теплофизические свойства воды определяют процесс конвективного теплообмена, который 
значительно отличается от воздуха. Изменение температуры воды на один градус или 
скорости движения воды на 0,1 м/с существенно влияет на охлаждение человека в воде. 
Определение величины коэффициента конвективного теплообмена является важной и 
самостоятельной задачей.  

Определение величины коэффициента конвективного теплообмена 
  Целью данной работы является определение коэффициента конвективного 

теплообмена человека в воде и факторов, влияющих на его величину. 
Существуют несколько подходов в определении коэффициента конвективного 

теплообмена человека в воде. Условно их можно разделить на две группы. В первом случае 
тело человека представляется одним цилиндром или набором цилиндров, а коэффициент 
конвективного теплообмена рассчитывается по законам термодинамики. Во втором, расчет 
коэффициента конвективного теплообмена осуществляется по данным, полученным при 
измерении тепловых потерь в воде при участии волонтёров или на манекене.  

В таблице 1 представлены коэффициенты конвективного теплообмена человека в воде, 
полученные различными исследователями. Как видно из таблицы 1 наблюдается 
значительный разброс значений от 46 Вт/м2.°С до 537 Вт/м2.°С в стоячей воде температурой 
20 °С для неподвижного человека.  

Таблица 1 
Коэффициент конвективного теплообмена человека с водой 

 
Авторы Т

в
, °С V

в
, м/с Активность H

c
, Вт/м

2.
°С 

Boutelier С. и соавт. [1] 33-34 0 неподвижный 42 

18 0 неподвижный 53,5 

33-34 0,25 неподвижный 147 

Colin J. и соавт. [2]  0 неподвижный 44 

 0 дрожь 61 

McMurray R.G. и соавт. [3] 20-35 0 плавание 428±48 

Nadel E.R. и соавт.[4] 18-33 0 неподвижный 230 

18-33 0,5-0,75 неподвижный 460 

18-33 0,5-0,75 плавание 580 

Parsons K. [5]  20 1 неподвижный 453 

20 0 неподвижный 132 

Rapp  G.M. [6] 22 0 неподвижный 94 

22 0,5 неподвижный 400 

Strong L.H.  и соавт. [7] - 0 неподвижный 235 

Tikuisis P. и соавт. [8] 20 0 неподвижный 166 

28 0 неподнижный 205,8 

Witherspoon J.M. и соавт. [9] 20 0,005 (манекен) 137 

20 0,8 (манекен) 1434 

Xu X. и соавт.  [10] - Спокойное море  160 

- Волны  460 
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Стандартная формула для определения коэффициент теплообмена конвекцией в воде 
имеет вид: 

 CW W
K Nu

h
L

⋅

=  (1) 

где Nu  – число Нуссельта, 
W

K – теплопроводность воды, ккал/ч.м.°С; L  – характерный 

размер, высота или диаметр цилиндра, аппроксимирующего тело человека, м.   
Число Нуссельта, — один из основных критериев подобия тепловых процессов, 

характеризующий соотношение между интенсивностью теплообмена путем конвекции и 
интенсивностью теплообмена путем теплопроводности в условиях неподвижной среды. 
Число Нуссельта всегда больше или равно 1, то есть тепловой поток конвекцией всегда 
превышает тепловой поток путем теплопроводности.  

Характер потока жидкости определяется соотношением силы инерции и силы 
внутреннего трения – число Рейнольдса (Re): 

 Re
W

V L⋅
=

µ
 (2) 

где 
W
V  – скорость воды, м/с;  µ – кинематическая вязкость, м2/с; L  – характерный размер – 

рост человека, м.  
Если число Рейнольдса одинаково для двух людей или объектов подобной формы, но 

разных размеров, то характер потока для них будет такой же. Для каждого вида течения 
существует критическое число Рейнольдса, которое, как принято считать, определяет 
переход от ламинарного течения к турбулентному. Критическое значение числа Рейнольдса 
зависит от конкретного вида течения, различных возмущений потока, такими как изменение 
направленности и модуля вектора скорости потока, шероховатости стенок и др. Boutelier и 
соавт. [1] экспериментально определили, что в термонейтральных условиях, несмотря на 
высокое значение числа Рейнольдса, поток ламинарный. В холодной воде, когда человек 
дрожит, характер потока находится на грани ламинарного и турбулентного.  

Число Прандтля — физическая характеристика среды, зависящая только от её 
термодинамического состояния, определяется соотношением кинематической вязкости к 
коэффициенту температуропроводности: 

 Pr
D

µ
=  (3) 

где D  – коэффициент температуропроводности воды, м2/с; µ – кинематическая вязкость 
воды, м2/с.   

В стоячей воды тепловые потери происходят за счет свободной конвекции, которая 
определяется разницей температур между поверхностью тела человека и водой, 
коэффициента теплового расширения и силы гравитации, что описывается числом Грасгофа: 

 
( )3

2

skin W
gL T T

Gr
β −

=
µ

 (4) 

где 
W
T  − температура воды, °С; 

skin
T  − температура кожи, соприкасающейся с водой, °С; g  – 

ускорение свободного падения, м/с2 ; β − коэффициент объёмного расширения воды, 1/°С; µ 
– кинематическая вязкость воды, м2/с; L  – характерный размер, в данном случае рост 
человека, м. 

В среднем солёность мирового океана составляет около 3,5 % с колебаниями от 3,4 до 
3,6 %. Скорость движения воды в океане находится в пределах от 0,05 до 0,1 м/с без учета 
штормового состояния. Скорость океанических движений варьируется от 0,5 до 2,6 м/с 
(Гольфстрим). Морская вода, представляющая собой сложный раствор, её физические 
свойства, в том числе и плотность значительно отличаются от свойств химически чистой 
воды, что влияет на процесс конвективного теплообмена. Поэтому авторы предлагают 
различные формулы для числа Нуссельта при вынужденной и свободной конвекции.  
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В таблице 2 представлены формулы для расчета числа Нуссельта.  
Таблица 2 

Формула для расчета числа Нуссельта для человека в воде  
Свободная конвекция Вынужденная конвекция 

Boutelier C. и соавторы [1] 

����

��
= 0,09(�� ∙ ����)

�,��� 
Ламинарный:        ����

�	
= 0,664����

�,�
��

�,

 

Турбулентный:      ����

�	
= 0,023����

�,�
��

�,� 

Parsons K. [5] 

����

��
= 0,09(�� ∙ ����)

�,��� ����

�	
= 0,24����

�, 

Авторские формулы 

����

��
= 0,54(�� ∙ ����)

�,�� ����

�	
= 0,66����

�,�
��

�,

 

 
Результаты исследования 
В модели при расчете тепловых потерь конвекцией в воде использовались формулы 

(2) - (4) и формулы, приведённые в таблице 2. Значения чисел Нуссельта, Рейнольдса, 
Грасгофа и Прандтля в зависимости от температуры, скорости и солёности воды 
представлены в таблицах 3 - 6.  

Таблица 3 
Число Грасгофа и Прандтля в зависимости от температуры и солености воды  

 

 

Число Грасгофа х 10 8 Число Прандтля 

S = 3,5 % S = 1 % S = 3,5 % S = 1 % 

Tв = 5 °С 165 170 11,19 11,03 

Тв = 35 °С 9,2 9,93 5,01 4,87 

 
Таблица 4 

Число Рейнольдса в зависимости от скорости и температуры воды 
 

Число Рейнольдса 

 
Vв = 0,1 м/с Vв = 0,5 м/с Vв = 1 м/с 

Tв = 5 °С 107884 539418 1078896 

Тв = 35 °С 222980 1114900 2229800 

 
Таблица 5 

Число Нуссельта для свободной конвекции в зависимости от температуры и 
солености воды 

 
Свободная конвекция 

Tв, °С S = 3,5 % S = 1 % 

5 113 114 

15 107 108 

25 92 93 

35 41 41 
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 Таблица 6 
Число Нуссельта для вынужденной конвекции в зависимости от температуры, 

скорости и солености воды 

Вынужденная конвекция 

 
Tв, °С Vв = 0,1 м/с Vв = 0,5 м/с Vв = 1 м/с 

S = 3,5 % 
5 251 660 1000 

35 388 1020 1546 

S = 1 % 
5 255 671 1017 

35 397 1044 1582 

 
Выводы 
Процесс охлаждения человека в воде зависит как от физических свойств воды, так и от 

характеристик человека. Коэффициент конвективного теплообмена зависит от 
геометрических размеров человека – роста, объемов, а также от свойств воды, определяемых 
числом Нуссельта. Величина числа Нуссельта определяется числом Рейнольдса в случае 
вынужденной конвекции и числом Грасгофа в случае свободной. Числа Прандтля, 
Рейнольдса и Грасгофа зависят от температуры, скорости и солености воды. Анализ 
существующих исследований показал, что важным фактором в определении величины 
конвективных тепловых потерь является терморегуляторная реакция сократительного 
термогенеза (дрожи) и мощность физической нагрузки.  
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