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3. Суть розробки, основні результати.   

(укр.)  

На засадах технології ТОНТОР обгрунтовано нові принципи поєднання інтегрованих 

відчутників із системою БТО, що дозволить здійснювати не тільки ранню діагностику 

захворювання, але і проводити профілактичні заходи щодо виявлення вібраційних ознак. 

Створено: формалізовані аналітичні моделі визначення та реєстрації вібраційних 

ознак порушень стану системи біотехнічного об’єкта за швидкістю розвитку перехідного 

процесу та його конфігурацією, які відображають динаміку рухливості нормального 

об’єкта, а також можливі порушення кінематики руху біотехнічного об’єкта, які 

передбачають аналітичне відображення та аналіз реєстрованих фізичних полів у масі 

об’єктів та відповідають плинному стану досліджуваного об’єкта, на підставі 

багатопараметричних інформаційних сигналів від інтегрованих відчутників ТОНТОР, що 

досі не було вирішено у світовій науці та практиці приладобудування. 

Запропоновано: принципи багатопараметричної системи контролю плинного стану 

БТО дозволять визначати просторові та часові характеристики захворювання з 

вібраційними ознаками, а також теоретичні положення, які покладені в основу дії цих 

розробок, враховують оцінювання змін сумісних зон присутності біотехнічних об’єктів, 

що необхідно для підвищення надійності діагностики та лікування; технічні рекомендації 

щодо експлуатації відчутників у клінічних умовах; методику підвищення точності 

вимірювань відчутників; методику проведення експериментальних робіт щодо 

застосування засобів реєстрації інформаційних сигналів від БТО, яку можна застосовувати 

при налаштуванні діагностичних інтегрованих відчутників системи. 

Визначено: основні варіанти схемних рішень роботи основних вузлів і периферійних 

модулів багатопараметричних ТОНТОР-відчутників; модулів діагностики ранішніх ознак 

захворювань із вібраційними ознаками.     

(рос.) 

На основе технологии ТОНТОР обоснованы новые принципы сочетания интегрированных 

видчутникив с системой БТО, что позволит осуществлять не только раннюю диагностику 

заболевания, но и проводить профилактические мероприятия по выявлению 

вибрационных признаков. 

Создано формализованные аналитические модели определения и регистрации 

вибрационных признаков нарушений состояния системы биотехнического объекта по 

скорости развития переходного процесса и его конфигурацией, которые отражают 

динамику подвижности нормального объекта, а также возможные нарушения кинематики 

движения биотехнического объекта, которые предусматривают аналитическое 

отображение и анализ регистрируемых физических полей в массе объектов и 

соответствуют текущего состояния исследуемого объекта, на основании 

многопараметрических информационных сигналов от интегрированных видчутникив 

ТОНТОР, что до сих пор не был решен в мировой науке и практике приборостроения. 

Предложено: принципы многомерной системы контроля текущего состояния БТО 

позволят определять пространственные и временные характеристики заболевания с 

вибрационными признакам, а также теоретические положения, которые положены в 



основу действия этих разработок, учитывают оценки изменений совместных зон 

присутствия биотехнических объектов, что необходимо для повышения надежности 

диагностики и лечения; технические рекомендации по эксплуатации видчутникив в 

клинических условиях; методику повышения точности измерений видчутникив; методику 

проведения экспериментальных работ по применению средств регистрации 

информационных сигналов от БТО, которую можно применять при настройке 

диагностических интегрированных видчутникив системы. 

Определены: основные варианты схемных решений работы основных узлов и 

периферийных модулей многопараметрических ТОНТОР-видчутникив; модулей 

диагностики утренних признаков заболеваний с вибрационными признаками. 

(англ.) 

On the basis of technology TONTOR reasonably new principles of integrated combination 

of sensors BTO system that will allow not only the early detection of disease, but also carry out 

preventive measures to detect vibration characteristics. 

The formalized analytical model definition and registration violations vibration 

characteristics of the system object biotechnical the speed of the transition process and its 

configuration, which reflect the dynamics of normal mobility object and possible violations of 

the kinematics motion biotechnical facility, providing analytical reflection and analysis of 

recorded physical fields in the mass of objects and match trast to the unstable state of the object, 

on the basis of multi information signals from the integrated TONTOR sensor that has not been 

solved in the world of science and practice instrument are created. 

Principles of multiparameter monitoring system fluid state BTO will determine the spatial 

and temporal characteristics of the vibration characteristics of the disease, and theoretical 

principles that form the basis of these developments into account changes consistent evaluation 

zones biotech presence of objects that need to improve the reliability of diagnosis and treatment; 

technical advice on the operation sensors in a clinical setting; method of improving measurement 

accuracy sensors; methodology of experimental work on application of registration information 

signals from BTO, which can be used when setting sensors integrated diagnostic system are 

offered. 

The basic circuit design variants of the basic units and peripheral units of TONTOR multi-

sensor; earlier diagnosis modules signs of diseases with vibration features are determined. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Отримано нові принципи інтегрованої системи ранньої діагностики стану біотехнічних 

об´єктів з приводу вібраційної хвороби та хвороби Паркінсона, а також її периферійних 

модулів лікування і профілактики, за допомогою інтегрованої системи ТОНТОР, що 

забезпечує підвищення точності вимірювання координат поверхні торкання кінцівок 

об´єкту до чутливих елементів системи реєстрації та контролю у процесі діагностики. 

Попередні авторські дослідження та експериментальні результати доводять зверхність цієї 

роботи у порівнянні з такими розробками, як наразі відомі модифікації діагностичного 

приладу оцінки функціонального стану тонких нервових волокон і дослідження 

вібраційної чутливості типу «Вібротестер ВТ 02-1» (фірма MBN, Росія), що 

використовуються для ранньої діагностики периферичних поліневропатій будь-якого 

ґенезу: діабетичного, токсичного, аутоімунного розладу та вібраційної хвороби. Проте 

недостатня чутливість не дає можливості отримувати необхідні для ранньої діагностики 

параметри первинних вібраційних ознак захворювань. При лікуванні вищеозначених 



захворювань відомими традиційними методами отримано ефект від застосування 

високочастотної електротерапії, електрофорезу лікарських препаратів та традиційної 

фармакології, але для лікування хвороби Паркінсона призводить до небажаних побічних 

наслідків.  

Тому застосування теоретичних засад технології ТОНТОР при використовуванні 

комплексних (симбіозних) систем відчутників надає можливість контролювати 

просторовий рух панданної зони БТО у момент взаємодії з діагностично-лікувальною 

системою. А також створено методики застосування системи для скринінгової експрес-

діагностики порушень систем організму. 

Запропоновано використання інтегрованих відчутників ТОНТОР багатопараметричного 

типу, які не мають світових аналогів.  

Окрім того, створення циклу визначених режимів впливу електромагнітним 

випромінюванням на фізіологічні системи БТО дозволить інтегроване лікування об’єкту.  

6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Ефективність запровадження результатів роботи полягає в удосконаленні методів 

діагностики та лікування, створенні нових схем периферійних модулів інтегрованої 

контрольно-вимірювальної системи, що буде покладено в основу формування нових 

медичних технологій, які створюють позитивний ефект підвищення якості медичного 

обслуговування та працездатності пацієнтів.  

Отже, на підставі результатів роботи є можливість створити систему рекомендацій, 

як для хворих, так і як допоміжний інформаційний потік для лікарів, котрі спостерігають 

за розвитком захворювання.  

Використання результатів роботи є доцільним в галузі неврології, нейрофізіології, 

при діагностиці та лікуванні досить широкого спектру захворювань з вібраційними 

ознаками, що підвищує рівень медичного обслуговування. 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Використовувати результати роботи необхідно, в основному, як процес моніторингу БТО 

у різному віці. Це надасть можливість створити систему рекомендацій, як для хворих, так 

і як допоміжний інформаційний потік для лікарів, котрі спостерігають за розвитком 

захворювання. Одночасно це буде надавати можливість лікарям спостерігати потужність 

дії лікувальних засобів та індивідуальний вплив на пацієнта. Використання результатів 

роботи є доцільним в галузі неврології, нейрофізіології, зокрема у ветеринарній медицині, 

при діагностиці та лікуванні досить широкого спектру захворювань, що довели попередні 

дослідження авторів разом із медичними фахівцями провідних інститутів України. 

Здійснення роботи обумовлює подальшу участь низки сучасних вітчизняних 

приладобудівних підприємств України, наприклад ВАТ “Київський завод автоматики ім. 

Г.Петровського”, Завод «Арсенал» (м. Київ), Завод «Авантіс» (м. Житомир) тощо, які 

мають досвід та зацікавлення у випуску медичного обладнання. Отже, виконання роботи 

сприяє розвитку вітчизняного приладобудування медичного призначення. Таким чином, 

майбутній прогрес як медицини, так і фізико-технічних засобів, полягатиме у симбіозі 

обох напрямків науки.   

8. Стан готовності розробки. 
На підставі проведених досліджень обгрунтовано аналітичні моделі межових 

ситуацій плинних сигналів від біотехнічного об’єкта (БТО) за умови розвитку вібраційних 

явищ. Запропоноване теоретичне підгрунтя дозволяє реєструвати вібраційні ознаки 

виникнення вібраційної хвороби та паркінсонізму, зокрема хвороби Паркінсона, за 

параметрами екстремумів плинних сигналів від БТО.  

Обгрунтовані принципи реєстрації порушень динамічного руху кінцівок об’єкта 

можуть бути покладені в основу ранньої діагностики захворювання, що призводить до 

обгрунтування принципів лікування певних ознак захворювання. Обгрунтовано принципи 

дії інтгерованих відчутників, котрі призначені для ранньої діагностики паркінсонізму, 

вібраційної хвороби на стадії виявлення доклінічних ознак. Отже, обгрунтовані загальні 

структурні схеми системи реєстрації та контролю вібраційних ознак, а також структурні 



схеми дії периферійних модулів реєстрації та обробки інформації від чутливих елементів 

інтегрованих відчутників, тобто електромагнітних, вібраційних та оптичних відчутників 

реєстрації вібраційних характеристик БТО. Таким чином, на підставі створених засад дії 

чутливих елементів обгрунтовано принципові схеми системи та периферійних модулів, 

що призначені для функціонування у різних умовах роботи. Створено принципи дії 

устрою периферійного лікувального модулю на основі оптичних перетворень 

багатохвильового випромінювання в системі ока людини. Запропоновано конструкцію 

портативного пристрою для лікувального впливу на хворих на захворювання Паркінсона 

шляхом міорелаксації ока та впливу на зорові рецептори.  

9. Існуючі результати впровадження. 

Найбільш зацікавленими у використанні результатів є такі провідні приладобудівні 

підприємства України, як ВАТ “Київський завод автоматики ім. Г.Петровського”, “Завод 

“Арсенал” (м. Київ) тощо. Технологічне обладнання групи фрезерних та універсальних 

верстатів з ЧПК може бути значно продуктивнішим при використанні пропонуємих 

модулів системи.  

Результати роботи використано у матеріалах для 3 нових розділів «Визначення 

параметрів вібраційних ознак біологічного об’єкта», «ТОНТОР-відчутники польових 

структур біотехнічних об’єктів», «Визначення параметрів панданних зон біологічних 

об’єктів» навчальних курсів “Прилади контролю фізіологічних параметрів людини”, 

«Прилади біорезонансної терапії та діагностики», 3 лабораторних практикумів 

«Визначення параметрів вібраційних ознак біологічного об’єкта», «ТОНТОР-відчутники 

польових структур біотехнічних об’єктів», «Визначення параметрів панданних зон 

біологічних об’єктів» для студентів вузів, для вдосконалення 2 лекційних курсів «Нові 

методи та концепції технології ТОНТОР у сфері діагностики та лікування вібраційних 

захворювань», «Теоретичні засади технології інформаційної діагностики та лікування 

вібраційних захворювань», оновлення циклів 2 лабораторних робіт з навчальних курсів 

“Фізіотерапевтичні прилади”, “Оптичні медичні прилади“.  

Передбачено впровадження результатів розробки у рамках інноваційних проектів 

наукового парку «Київська політехніка», що підтверджують їх високу ефективність..  

10. Форма участі інвестора   
Форма  участі в реалізації результатів проекту інвестора: частка від прибутку - 45%, 

11. Обсяг інвестицій - необхідна для результатів проекту сума інвестицій в доларах 

США - 120000. 

12. Мета інвестицій:   створення нового підприємства, створення нових приладів. 

13. Назва організації, телефон, Е-mail 

НТУУ”КПІ”, приладобудівний факультет, кафедра виробництва приладів, 

(044) 204-83-02, klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua 
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