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Актуальність теми 
На сучасному етапі розвитку автоматизованих систем управління існує велика 

необхідність створення інформаційних технологій з можливістю ретельного опису структур 

біомедичних зображень з метою встановлення точного діагнозу. На сьогоднішній день, окрім 

покадрового оброблення інформації, актуальним є створення систем з можливістю 

оброблення інформації за зрізами. Крім того, спостерігається стійка тенденція до 

невідповідності, яка проявляється в тому, що системи, які є досить інформативними та 

точними, надзвичайно дорогі, а застосування дешевих не дає достатнього рівня діагностики, 

необхідного на сьогоднішній день. Рівень вимог до експертних медичних систем, які 

використовуються в даній області, незмінно підвищується, що вимагає застосування нових 

інформаційних методів та підходів до його реалізації.  

Тому актуальною є задача розроблення інформаційної технології для підтримки 

прийняття рішень при аналізі біомедичних зображень, яка дає можливість застосовувати нові 

принципи та методи, зокрема, для оцінювання реологічних властивостей крові. 

Опис системи, яка аналізується 

Система складається з оптичного блока, фоточутливої матриці для реєстрації 

біомедичного об’єкта дослідження, блока перетворення біомедичної інформації, блока 

введення інформації та попереднього оброблення, блока формування баз знань та блока їх 

поповнення, блоків зберігання функцій належності та їх налагоджування, блока нечіткого 

оброблення та виведення, блока представлення знань та виведення результатів досліджень. 

На будь-якому етапі користувач може вносити  корективи та поповнювати базу знань, 

налагоджувати функції належності. Блок нечіткого оброблення та виведення, який 

застосовується в експертній системі, допускає оброблення складної ієрархічної структури 

вхідних змінних, які можуть бути подані у вигляді дерева.  

Метод дослідження 
Методи дослідження: чисельні методи, теорія алгоритмів, методи препарування 

зображень для реалізації процесу оброблення біомедичних зображень, теорії штучних 

нейронних мереж, нечітких множин та кореляційного аналізу – для оцінювання 

інформаційних ознак біомедичних об’єктів, методи фільтрації – для усунення шумів різної 

природи, теорії експерименту та комп’ютерного моделювання – для перевірки адекватності 

розроблених моделей. 
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Результат роботи 
На основі теоретичних та практичних досліджень, що викладені в дисертації, 

сформовано методику аналізу біомедичних зображень на основі апарату нечітких множин, 

що дає можливість більш повно оцінити реологічні властивості  крові. 

Сформовано інформаційні ознаки (інформативні параметри) аналізу біомедичних 

зображень, зокрема, оцінювання  реологічних властивостей крові для формування еталон-

масок біооб’єктів для визначення рівня патологій.  

Запропоновано алгоритм і оптико-електронну експертну систему аналізу реологічних 

властивостей крові, які використані для підвищення інформативності  та достовірності 

діагностування, що є  визначальним у біомедичній діагностиці.  

Розроблено шаблони-маски біомедичних об’єктів на результатах аналізу реологічних 

властивостей крові  за допомогою методів просторової зв’язності, що дає можливість 

підвищити достовірність оцінювання біомедичної інформації. 

 

Висновок 

Проаналізовано експертні системи для аналізу реологічних властивостей крові.  

Дослідження, які проводяться на базі ВНТУ спрямовано на підвищення інформативності та 

достовірності оброблення біомедичної інформації шляхом застосування продуктивних 

методів аналізу біомедичних зображень та реалізації інформаційної технології для підтримки 

прийняття рішень при  аналізі реологічних властивостей крові. 
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