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1 Підстава для проведення НДР 

 

1.1 Підставою для виконання роботи є наказ по НТУ «ХПІ» №87 ОД від 

13 лютого 2020 року. 

1.2 Строк виконання науково-дослідної роботи  (НДР): з 03.2020 по 

03.2023. 

 

2 Мета та призначення НДР 

 

2.1 Метою проекту є підвищення якості та ефективності проведення 

діагностично-лікувальних заходів та зниження ризиків прийняття неправильних 

рішень в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень шляхом 

розробки нових методів морфологічного аналізу біомедичних сигналів та 

зображень, а також нових інформаційних технологій синтезу управлінських 

рішень при проведенні діагностичних та лікувальних заходів. 

 

2.2 До основних завдань, що необхідно вирішити для досягнення 

мети, належать: 

– провести системний аналіз існуючих методів аналізу біомедичних 

сигналів та зображень в сучасних системах підтримки прийняття рішень.; 

– розробити функціональну та інформаційну моделі інструментальних 

обстежень, яка включає етапи: введення діагностичних даних, морфологічний 

аналіз біомедичних сигналів та зображень з метою формування системи 

діагностичних ознак, формування комп’ютерного діагнозу, вироблення рішення 

щодо проведення діагностико-лікувального процесу; 

– розробити теорію морфологічного аналізу біомедичних сигналів та 

зображень з локально зосередженими ознаками, які враховують специфіку 

оброблюваних сигналів і зображень у вигляді моделей корисних сигналів; 
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– розробити теорію синтезу управлінських рішень при проведенні 

діагностичних та лікувальних заходів; 

– розробити алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальної 

системи підтримки прийняття рішень. 

 

3 Вихідні дані для проведення НДР 

 

3.1 НДР проводиться вперше. 

 

4 Виконавці НДР 

 

4.1 Виконавцем НДР є Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), кафедра обчислювальної техніки та 

програмування. 

 

5 Вимоги до виконання НДР 

 

5.1 Буде проведено аналіз літературних джерел та детальна постановка 

завдань, що вирішуються у проекті. 

5.2 Буде розроблено методи морфологічного аналізу біомедичних 

сигналів та зображень з локально зосередженими ознаками та методи синтезу 

управлінських рішень при проведенні діагностичних та лікувальних заходів, що 

дозволить підвищити якість та ефективність проведення діагностично-

лікувальних заходів та знизити ризики прийняття неправильних рішень в 

інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень. 

5.3 Перспективність розробок полягає у подальшій апробації розроблених 

інформаційних технологій системи прийняття рішень в реальних діагностично-

лікувальних установах. 
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6 Етапи проведення НДР і терміни іх виконання 

 

№ 

ета-

пу 

Назва етапу 
Термін 

виконання 
Зміст етапу 

Звітна 

документація 

1 Розробка 

функціональної та 

інформаційної 

моделей 

інструментальних 

обстежень на основі 

морфологічного 

аналізу біомедичних 

сигналів та 

зображень 

03.2020 – 

12.2020 

Аналіз літературних 

джерел та детальна 

постановка завдань, що 

вирішуються у проекті. 

Розробка 

функціональної та 

інформаційної моделей 

інструментальних 

обстежень, яка 

включає етапи: 

введення 

діагностичних даних; 

морфологічний аналіз 

біомедичних сигналів 

та зображень з метою 

формування системи 

діагностичних ознак; 

формування 

комп’ютерного 

діагнозу; вироблення 

рішення щодо 

проведення 

діагностико-

лікувального процесу. 

Технічне 

завдання на 

НДР та 

анотований 

звіт 

2 Розробка теорії 

морфологічного 

аналізу біомедичних 

сигналів та 

зображень з 

локально 

зосередженими 

ознаками 

01.2021 –  

12.2021 

Формалізувати задачу 

аналізу біомедичних 

сигналів та зображень 

на основі узгодженої 

морфологічної 

фільтрації з 

урахуванням моделей 

корисного сигналу. 

Розробити метод 

морфологічного 

аналізу біомедичних 

сигналів та зображень 

на основі узгодженої 

Анотований 

звіт 
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морфологічної 

фільтрації з 

використанням 

моделей корисного 

одновимірного 

сигналу. 

Розробити півтоновий 

морфологічний фільтр 

з урахуванням моделей 

корисного 

двовимірного сигналу. 

3 Розробка 

інформаційної 

технології 

інтелектуальних 

систем підтримки 

прийняття рішень 

при проведенні 

діагностичних та 

лікувальних заходів 

01.2022 –  

03.2023 

Розробка теорії синтезу 

управлінських рішень 

при проведенні 

діагностичних та 

лікувальних заходів, а 

також алгоритмічного 

та програмного 

забезпечення 

інтелектуальної 

системи підтримки 

прийняття рішень. 

Перевірка 

працездатності 

розроблених моделей і 

методів на реальних 

біомедичних сигналах 

та зображеннях, аналіз 

отриманих результатів. 

Анотований 

та остаточний 

звіти про НДР 

 

7 Очікувані результати та порядок реалізації НДР 

 

7.1 Розробка функціональної та інформаційної моделей інструментальних 

обстежень та деталізація їх етапів: введення діагностичних даних; 

морфологічний аналіз біомедичних сигналів та зображень; формування системи 

діагностичних ознак; формування комп’ютерного діагнозу; вироблення 

рішення щодо проведення діагностико-лікувального процесу. 

7.2 Формалізація задачі та розробка методу морфологічного аналізу 

біомедичних сигналів на основі узгодженої морфологічної фільтрації з 

використанням моделей корисного одновимірного сигналу. 
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7.3 Розробка півтонового морфологічного фільтра з урахуванням моделей 

корисного двовимірного сигналу 

7.4 Розробка теорії синтезу управлінських рішень при проведенні 

діагностичних та лікувальних заходів. 

7.5 Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення 

інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень. Перевірка 

працездатності розроблених моделей і методів на реальних біомедичних 

сигналах та зображеннях, аналіз отриманих результатів. 

7.6 Результати наукової роботи будуть застосовані в навчальному процесі 

кафедри обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ» у дисциплінах 

«Системи підтримки прийняття рішень в медичній діагностиці», «Методи і 

засоби обробки сигналів і зображень» та «Методологія побудови систем 

підтримки прийняття рішень». 

7.7 Планується за кожним з досягнутих результатів в процесі виконання 

роботи публікація статей в наукових журналах та фахових виданнях, а також 

доповіді на міжнародних конференціях. 

 

8 Матеріали, які подаються при закінченні НДР та її етапів 

 

8.1 По завершенню першого етапу виконання НДР – ТЗ на НДР та 

анотований звіт, по завершенню другого етапу виконання НДР – анотований 

звіт, по закінченню НДР – анотований та остаточний звіти про НДР. 

 

9 Порядок приймання НДР і її етапів 

 

9.1 Здійснюється поетапний порядок приймання НДР з оформлення 

відповідних актів та остаточного звіту про НДР. По завершенні НДР результати 

роботи та остаточний звіт про НДР буде розглянуто вченою радою факультету 

комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ». 
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10 Вимоги до розроблення документації 

 

10.1 Технічне завдання НДР має бути оформлено відповідно до ДСТУ 

3973-2000, заключний звіт про НДР – згідно ДСТУ 3008-2015. 
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