
СТВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД НОВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРІВ БІОТЕХНІЧНИХ 

ОБ`ЄКТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ 
 

СОЗДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРОВ 

БИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
 

CREATION OF THE THEORY OF THE INFORMATION TECHNOLOGICAL 
INNOVATION OF THE DIAGNOSTIC AND RESEARCH OF THE SPECTRUMS OF 

BIOTECHNICAL OBJECTS AT TREATMENT 
 
1. Номер державної реєстрації 0111U000712;  НТУУ «КПІ» -  2409-ф. 

2. Науковий керівник -  д.т.н., проф.   Тимчик Г.С. ; Тымчик Г.С. ;Tymchyk Gregory S.. 
3. Суть розробки, основні результати. 

(укр.)  
Обґрунтовано засади нової концепції інтегрованого підходу до визначення стану 

біологічних та біотехнічних (БТО) об’єктів при застосуванні лікувальних засобів на 
підставі аналізу спектрів об’єктів. Метою роботи було створення теоретичних засад 
технології діагностики стану біологічних об'єктів під впливом лікувальних засобів на 
підставі математичного моделювання основних інформаційних процесів взаємодії 
біотехнічних об'єктів із зовнішніми подразниками. Створено низку формалізованих 
аналітичних моделей взаємодії БТО та лікувальних засобів, зокрема електромагнітних 
світлових випромінювань, а також лікарських фармакологічних засобів при застосуванні 
їх як окремо, так і інтегровано у комплексі. Розроблено основні принципи діагностики та 
захисту БТО при дії лікувальних засобів. Створено моделі узгодженості зовнішніх 
подразників із параметрами польових структур певних БТО, аналітичні моделі змінення 
динамічних параметрів польових структур при взаємодії зон присутності об’єктів на 
різних ступенях взаємодії та відстанях. Визначені межі чутливості взаємодії БТО із 
зовнішніми впливами необхідні для призначення оптимальних режимів роботи медичного 
діагностичного та лікувального обладнання, а також формування безпечних режимів 
впливу на пацієнтів. 

У практичному плані створено засади визначення дії технічних засобів, котрі можуть 
бути застосованими для лікування широкого спектру захворювань у комплексі з 
лікарськими засобами, та визначення їх можливих перехресних дієвих інтеграцій, що 
необхідно для призначення оптимальних безпечних режимів роботи медичного 
діагностичного та лікувального обладнання. Створені методики застосування медичних 
засобів призначені для створення нових режимів визначення та лікування широкого 
спектру захворювань. 
 
(рос.) 
Обоснованы принципы новой концепции интегрированного подхода к определению 
состояния биологических и биотехнических (БТО) объектов при применении 
лекарственных средств на основании анализа спектров объектов. Целью работы было 
создание теоретических основ технологии диагностики состояния биологических 
объектов под воздействием лекарственных средств на основании математического 
моделирования основных информационных процессов взаимодействия биотехнических 
объектов с внешними раздражителями. 
Создан ряд формализованных аналитических моделей взаимодействия БТО и лечебных 
средств, в частности электромагнитных световых излучений, а также лекарственных 
фармакологических средств при применении их как отдельно, так и интегрировано в 
комплексе. Разработаны основные принципы диагностики и защиты БТО при действии 
лекарственных средств. Созданы модели согласованности внешних раздражителей с 



параметрами полевых структур определенных БТО, аналитические модели изменение 
динамических параметров полевых структур при взаимодействии зон присутствия 
объектов на разных ступенях взаимодействия и расстояниях. Определены границы 
чувствительности взаимодействия БТО с внешними воздействиями необходимые для 
назначения оптимальных режимов работы медицинского диагностического и лечебного 
оборудования , а также формирование безопасных режимов воздействия на пациентов. 
В практическом плане создано основы определения действия технических средств, 
которые могут быть применены для лечения широкого спектра заболеваний в комплексе с 
лекарственными средствами, и определения их возможных перекрестных действенных 
интеграции, что необходимо для назначения оптимальных безопасных режимов работы 
медицинского диагностического и лечебного оборудования. Созданные методики 
применения медицинских средств предназначены для создания новых режимов 
определения и лечения широкого спектра заболеваний. 
 
(англ.) 
The principles of the new concept of an integrated approach to the definition of the status of 
biological and biotechnological (BTO) of the objects in the application of drugs on the basis of 
analysis of the spectra of objects. The goal was the creation of the theoretical foundations of 
technology diagnosis of the condition of biological objects under the influence of drugs on the 
basis of mathematical modeling of basic information biotechnical processes of interaction of 
objects with external stimuli. 
A number of analytical models formalized RTA interaction and therapeutic agents, particularly 
in light of electromagnetic radiation as well as pharmacological drugs when used separately or 
integrated into a complex. Basic principles of diagnosis and protection of the RTA under the 
action of drugs. The models of consistency of external stimuli with parameters defined BTO 
field structures, analytical models change the dynamic parameters of the field structures in the 
interaction zones where objects at different levels of interaction and distances. The limits of 
sensitivity of the RTA interaction with external influences necessary for the appointment of 
optimal operating conditions of medical diagnostic and therapeutic equipment, as well as the 
formation of safe modes of influence on patients. 
In practical terms, established basis for determining the action of technical tools that can be used 
to treat a wide range of diseases in combination with drugs, and to determine their possible 
cross-effective integration, it is necessary to assign the optimal safe modes of medical diagnostic 
and therapeutic equipment. By means of the application of medical techniques designed to create 
new modes of definition and treatment of a wide range of diseases. 
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Використання результатів роботи є доцільним в галузі фізіотерапії, ветеринарної 
медицини при лікуванні досить широкого спектру захворювань, що довели попередні 
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Вартість реалізації проекту 1,50 млн. грн. Терміни впровадження – 3 роки, терміни 
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розробки, впровадженням розроблених теоретичних та практичних положень у практиці, 
підготовкою фахівців у галузі створення та експлуатації медичних приладів, систем та 
комплексів.  
Впровадження результатів роботи пропонується здійснювати шляхом співробітництва із 
провідними приладобудівними установами та закладами. У процесі виконання роботи 
доцільна спільна робота з провідними фахівцями в галузі медичного приладобудування, 
співпраця з медичними центрами, промисловими підприємствами м. Києва, України тощо. 
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