
1иформац1я до проекту (для подальшоТ публжацн)
Секщя: Розробка и впровадження нових технологш та обладнання для яюсного медийного
обслуговування. фармацевтики. профшактики та л1ку_ванпя захворювань: бютехнолопУ

Назва проекту: Медичиа д1агно_стика або прогноз патологш оргашв та деградащУ тканин на
основ! несташонарних даних методами обчислювальиого штелекту

(небшьше 15-ти сл!в)
Тип робота: науково-техшчна (експерименталъна) розробка.

Оргашзащя-виконавець: Надюнальний техшчний университет «Харювський полггехшчний
шститут»

(повна назва)
АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Кер!вник проекту (П.1.Б.) Водка Олексш Олексшович
(основным м!сцем роботи кер!вника проекту мае бути оргашзащя, в!д якоУ подаеться проект)
Науковий ступшь канд.техн. наук вчене звания доцент
Мкще основно'Г роботи Нашонадьний техшчний университет «Харювський полггехшчний
шститут»

Проект розглянуто и погоджено рппепням науково'Г науково-техн1чно1 ради Нац!онального
техн!чного ун!верситету «Харк1всысий пол!техн1чний 1нститут» вщ «_2У»вересня 2020 „р.,
протокол № "̂

1нш1 автори проекту:сп1вкер1вник - Томашевсысий Р.С. ,д-р техн. наук, ст.досл.; Махон1н
М.В., канд.техн.наук.; Потопальска К.С., канд.техн.наук.; Ткачук Б.В., канд.техн.наук.

Пропоноваш терм!ии виконання проекту (до 36 мюящв)
з 01.01.2021 по 31.12.2023

Ор1ентовний обсяг фшансування проекту: 240.00 тис, грн.

1. АНОТАЦШ (до 5 рядюв)
Поширен1сть захворювань серцево-судишю'У системи з кожним роком продовжуе

зростати. Укра'Гна е кра'пюю номер 1 в Сврош в рейтингу смертност! в!д вщ таких
захворювань, як! е причиною 67% смертей. В таких умовах актуальною е розробка бшып
ефективних сучасних метод!в виявлення, 1дентиф1кац1У та прогнозування розвитку та
поширення хвороб серцево-судинноУ системи па раншх етапах, зокрема, ф1брилящ'Г
передсердь, що придаты! для масового використаныя в сучасних моб!льних засобах..
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА П АКТУАЛЬН1СТЬ (до 10 рядк!в)

Основною проблемою створення ефективних прилад!в довготривалого контролю
д1яльност! серцево-судипноУ системи е вщсутшсть метод!в анал1зу стану серця без отримання
та обробки повиси електрокардюграми. Використання ритму серия (ритмограми) з частотою
обробки 1-3 вим1рювання в секунду 1 з роздшьною здатьпстю по величин! сигналу на порядок
меншого, нЬк при обробщ повного ЕКГ-сигналу, обмежуеться В1дсутн1стю математичних
метод1в, як! б дозволяли 1дентиф!кувати серцев! порушення тшьки по ритму.
Дослщження спрямовано на п!двищення ефективност! скрин!нгу, онлайн-д1агностики,
1дентиф1каци та прогнозуванля серцевих порушень та деградац!'! тканин серцево-судинноУ
системи по випадковим послщовностям серцевих ритм!в при обов'язков!й мшмЬаци вс!х
допустимих ризик!в прийнятгя рштень.
3. МЕТА ТА ОСНОВНТ ЗАВДАИНЯ (до 10 рядк!в)

Метою е пщвищепня достов!рыост1 медичпо'У ддагностики та прогнозу патологш
органов або деградац!! тканин на основ! нестацюнарних даних методами обчислювалыюго



inrelexry. 3an,4anur, Ha eupiureuut rKr{x cnprMoBaHo rrpoeKT: 1) Yaocxo:g,arnru MeroA

Aiaruoctutcn ra rrporHo3yBaHr{r cra}ry rr{aHr4r{ ra oprauie 3 BriKopr,rcraHHrM cyr{acHux rexnolorifi
Marrrr4HHoro HaBr{aHHs ra uefipoiruux uepeN.2) VAocrouarurlr MeroA qacrorHo-qacoBofo

xonapiauifiHoro aHturi:y 6iorr,re4r4rrr{ux curHa,'ris Fra rrpuKna4i nuxopncraHHr pr.rrMorpaM Ans
aKTrrBHofo uoHiropuury AuuanaiKr4 Hecrarliouapuocri ceprleBofo prrrMy ra nu6opy cr{creMr.r
iu$opnaruBHr.rx o3Har( Ans uoAarr,uroi i4errrut|ixauii ra ilporHo3yBannx Si6pungqii repeAcepAb.
3) Bu:Hauurrr crarrrcrlruui xpurepii eclrexrueHocri aKrHBHofo nrouiropunry .qns 3aAaq upuiluxrra
KoHTponbHo-AiaruocruqHl{x piurenr, 3a viHirrralr,unuz pr{3Hr(aMr4 nolru:rox.4) Po:po6uru
iurpopruaqiiuy rexuo,rorirc rpofno3yBaHH.s AerpaAaqii rxauuH ra opraHin ypaNeuux narororisun
Ha ocuoei KoMr'rorepHofo Mo.qeJrroBaHHs iT nourupeHH-s.

4. OIIIKYBAHI PE3YJIbTATI{ BI4KOHAI{H'I ITPOEKTY TA iX HAYKOBA HOBI,I3HA
Crnopeuux crarr4crr4rrHux r,roAerefi xonapiaqifiHo-Ar4c[epcifiuoro ananisy pe:ynrrarin
cnocrepex(eHHr KapAionpouecir Arq qacrorHofo ra qacoBoro napiaHrie aHa,ri:y. CrnopeuHn
iu$opuaqifisoi rexsororii rpofr{o3yBaHHq Aerpaaauii rKaHrrH cepueBo-cyAzHsoi cHcreMH Ha

ocHoei o6po6rrz 6ioN,reAra.rnrix crrfHa^rrin ltero4auu Marrrr4HHofo HaBrraHHfl Ta uefrpouuux MepelK

Als niAnuueHHr aAeKBarr{ocri nporuo3yBaHHs ra 3MeHrrreHH}o pr{3r.rKy npuituntlx uenipunx
MeAr{LrHrrx piuterrr. CrnopeHHr filaonipuicnoi uoAeni crarr,rcrr4qHofo recry pesyrurarie
o6.{r.Icrronasr xonapiauiiiso-.qncnepcifturax o3HaK A:u iAesra$ixauii (DlI. Pospo6rca anropurMis ra
cacrel,rr.r iaeurrzdlixaqil ra nporrro3yBaHHs KpHrHqHr4x xapAiocrauiB, rroB'fl3aHr4x 3 $i6punrqiero
rrepeAcepAb.

5. HAyKOBA TA/AFO IIPAKTIITIHA UIHHICTb PE3yJIbTATIB (ao t0 paarin)

O.rirynaui pe3ynbrarrr AocriANesb Ao3BoJrrrrb 3HaqHo niAeraunru .sKicHufi pineur
sa6esneqeuHq AiarnocrynaHH.f, Ta rrpofHo3yBaHHrr rarolorii cepqs ra BI43BaHoi uupru gerpa4aqii
rKaur.{H y HaccneuHl Yrcpaiun 3a paxyr{oK 3uaLrHofo 3Hr4}r(eHur pu:uxin npuituxrtx pirueur npu
i4eHrrarfiraqii ra rporHo3yBauui raxux rarororifi. Bnepme, ua ocuoei auani:y eneKrplrqHlzx ra
eHeprerurrHrax rrpouecin, 6yAe AoBeAeHo Naoxmasicrb BrrKopr{craHHfl plrrMorpaM AntI oAepxaHHq
inclopvrarraeuux o3Har( uaseuocri craHy Si6pranrqii lepeAcepAb, rrlo sracrnni riruxu
nap,uiorpaualr. Ovircynani pesynrraru AocriAlKeHb ro3BoJrrrb 3HarrHo niAelarquru sricsuii pinenu
gaSe:ne.reHru rapgiorrnouiropuury HaceneHr{n Vxpainr.r 3a paxyHoK 3FlaqHoro 3HHixeHHfl pasuxie
npuiiHrru pineur npu i4errruQixauii Ta [pofHo:ynauui cepueBr{x ropyuenb. Bosu Marl{Myrb
npaKTarrHe nriresfis n po:po6qi cyqacHoro MeAurrHoro o6raAuauHtl.

Kepinnurc npoeKry
Onercifi BOIKA

fliAnac: ffi




