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АНОТАЦІЯ 

 
 

Гуральник А. Б. Метод і ультразвуковий засіб для автоматичного 

оцінювання стану кульшового суглоба. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю    05.11.17    ―Біологічні    та    медичні    прилади    і    системи‖.    – 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню важливої науково-практичної 

задачі підвищення достовірності та скорочення часу на виявлення дисплазії 

кульшового суглоба (ДКС) та її класифікації у новонароджених і дітей 

раннього віку завдяки повній автоматизації процесу ультразвукового 

дослідження. 

Діагностувати вади розвитку кульшових суглобів (КС) у новонароджених 

та дітей раннього віку можливо на підставі результатів клінічного та 

ультразвукового або рентгенологічного обстеження. Для ранньої діагностики 

вроджених вад розвитку кульшового суглобу застосовується, як правило, 

ультразвукове дослідження (УЗД), що візуалізує всі складові кульшового 

суглобу, оскільки на відміну від рентгенологічного обстеження його можна 

проводити повторно без шкоди для організму. 

Ультразвукову картину зображення кульшового суглобу оцінюють за 

допомогою кількісної оцінки точних величин – ацетабулярного кута (кут α), 

кута нахилу хрящової губи (кут β) та розташування центру голівки стегнової 

кістки. 

Хоча УЗД обладнання широко розповсюджене, однак для отримання 

точних результатів УЗД потрібні відповідні практика та досвід. Не дивлячись 

на те, що досвід застосування в педіатрії УЗД кульшових суглобів зростає, дане 

дослідження не завжди може бути доступним та зручним, а поставити 



3 
 

 

 

достовірний діагноз на основі візуального спостереження, класифікувати тип 

дисплазії згідно відомих методик може тільки досвідчений лікар. 

На сьогодні у зв’язку з появою нових комп’ютерних технологій з’явилася 

можливість повністю автоматизувати даний процес й класифікувати наявну 

дисплазію з високою достовірністю. Виконати вище сказане й поставлене за 

мету в даній роботі шляхом розробки нових моделей і методів аналізу 

ультразвукових зображень кульшового суглобу та автоматичного апаратно- 

програмного засобу на їх основі. 

В роботі проведено огляд методів дослідження стану кульшового суглоба 

(СКС) дитини. Встановлено, що на сьогодні в основному використовують 

рентгенологічний та ультразвуковий метод дослідження. Основним недоліком 

рентгенологічного дослідження є променеве навантаження, яке не дозволяє 

використовувати цей метод дослідження в дітей віком до трьох місяців. Тому 

ультразвуковий метод на сьогодні стає основним методвм дослідження СКС. 

Представлено процес діагностування патологій КС за допомого зображень 

УЗД. Проаналізовано типові зображення УЗД стану кульшового суглобу, 

виявлено їх характерні особливості, визначені можливі шляхи підвищення їх 

діагностичної цінності. Проведено аналіз та вибір програмної платформи для 

побудови ультразвукового засобу для оцінювання СКС дитини. На основі 

проведеного аналізу оптимальним варіантом є програмна платформа Matlab. 

Розглянуто високотехнологічні комп’ютерні методи згорткових нейронних 

мереж для дослідження стану кульшового суглоба дитини. Згорткові нейронні 

мережі (ConvNets) широко використовуються як інструменти для глибокого 

навчання на спеціалізованих базах медичних зображень. Проаналізовано 

загальну структуру згорткових нейронних мереж. 

Сформульовано вимоги до методів цифрової обробки УЗ-зображення КС. 

Встановлен, що при недотриманні критеріїв стандартного зрізу і, відповідно,  

косому напрямку променя по відношенню до тазостегнового суглоба 

виникають спотворення зображення суглоба і здійснювати його оцінку 
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некоректнощо для автоматизованого або автоматичного визначення 

геометричних параметрів КС. Крім цього на основі УЗ-зображенні необхідне 

виконати ряд послідовних операцій, до яких відноситься придушення спекл- 

шуму, розмежування досліджуваного зображення суглоба і фону, встановлення 

реперних точок і визначення лінійних і кутових розмірів КС. На основі 

проведеного аналізу вибраний найбільш класичний метод класифікація ДКС за 

Графом, який можна використати для комп'ютерного прогнозування розвитку 

ДКС. Детально розглянутий метод класифікації ДКС за Графом і наведено 

класифікації ДКС за Графом по вимірюванню геометрії елементів кульшового 

суглобу на основі їх візуального спостереження. 

Запропоновано удосконалений метод класифікації ДКС шляхом її повної 

автоматизації.  Запропонований алгоритм включає такі кроки: введення 

ультразвукого зображення КС; виконання фільтрації зображення; перевірка та 

відбраковка ультразвукових зображень кульшового суглобу при відхиленні 

сенсора УЗД від стандартного  положення тіла дитини;  формування та 

ідентифікація кутів в корональній площині КС; розрахунок  кутових 

показників; класифікація ДКС за результатами, отриманих кутових показників. 

Для виконаня фільтрації вибрано процедури морфологічних перетворень 

з додаванням процедури відкритої ерозії відтінків сірого та закриття градації 

сірого з подальшою ерозією у відтінках сірого, що дало змогу отримати більш 

високі показники кількісної оцінки якості фільтрації (показники PSNR та MSE, 

√MSE на 5-7 % вищі в порівнянні з відомими). За допомогою моделювання в 

пакеті NI Vision Assistant підтверджено придатність запропонованої фільтрації 

для дослідження УЗД зображень КС. Для розмиття та генерації шуму 

використано стандартні функції набору інструментів Image Processing toolbox 

середовища MATLAB. При порівнянні кількісної оцінки якості фільтрів 

зроблено висновок, що фільтрація на основі морфологічних операцій за 

показниками PSNR та MSE, √MSE показує результати на 5-7 % вищі в 
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порівнянні з відомими, а також дає змогу отримати більш інформативне 

зображення. 

Запропоновано модифікацію еквівалентністної моделі, що була 

спеціально адаптована для розпізнання області клубової кістки та верхньої 

губи, де визначаються реперні точки для діагностики стану кульшового суглобу 

шляхом формування кутів за Графом. Побудовано алгоритм та наведені 

результати моделювання програми NI Vision Assistant при визначенні міри 

близькості між вибраним в якості еталона фрагментом та всіма іншими 

можливими фрагментами аналізованого зображення. Показано, що 

використання модифікації еквівалентністної моделі, що була спеціально 

адаптована для розпізнання області клубової кістки та верхньої губи, де 

визначаються реперні точки для діагностики стану кульшового суглобу шляхом 

формування кутів за Графом, забезпечує вищу точність визначення 

геометричних параметрів об’єктів на УЗ-зображенні ніж без використання 

будь-якої постобробки та з використанням відомих детекторів. 

На основі запропонованих методів розроблено алгоритм комп'ютерної 

діагностики 2d ультразвукових зображень дисплазії кульшового суглобу з 

використанням інструмента визначення центрів кіл на бінарному зображенні. 

Для тестування обрано ультразвукове зображення дисплазії кульшового 

суглобу типу 2а+ за Графом. Для комп’ютерної оцінки геометричних 

параметрів кульшового суглобу використано, як засіб пакет NI Vision Assistant. 

Проведено експериментальні дослідження 2D ультразвукових зображень ДКС 

шляхом покрокового перетворення з використанням інструмента виділення 

контуру «Find Straight Edge».   Показано, що в ручному варіанті вимірювання 

кут α = 55 , алгоритм з використанням інструмента визначення центрів кіл на 

бінарному зображенні дає показники α = 51,69 , а з використанням алгоритму 

виділення контуру «Find Straight Edge» дає показники α = 53,04 . Тобто другий 

алгоритм точніше вимірює α – кут і відповідно діагностує дисплазію 

кульшового суглобу з більш високою достовірністю. 
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Запропоновано узагальнену структуру програмного забезпечення для 

класифікації ультразвукових зображень за типом ДКС за Графом, яка включає 

блок згорткових нейронних мереж, блок попередньої обробки виділеного 

зображення КС, блоки виконання геометричних вимірювань та класифікації 

ДКС за графом. Розроблено структурну схему апаратно-програмного засобу 

класифікації ультразвукових зображень дисплазії кульшового суглобу. 

Показано, що для прискорення обробки та класифікації зображень за типом 

ДКС використовується GPU відеокарта з CUDA технологією та блоки 

фільтрації спекл шуму, напівавтоматизованної класифікації ДКС за Графом, та 

згорткова нейронна мережа (ЗНМ).Здійснено реконструкцію ЗНМ GoogLeNet, 

SqueezeNet, AlexNet для завдань класифікації ультразвукових зображень 

дисплазії кульшового суглобу. 

Побудована загальна структура ЗНМ та її деталізація для класифікації бази 

даних кульшового суглоба дитини по п’ятьом класам за Графом: Type I, Type 

IIab, Type IIcD, Type III, VI та Type EROR. 

Для проведення навчання ЗНМ побудовано базу еталонів ультразвукових 

зображень ДКС. При створенні бази еталонів для нейронної мережі 

використано бібліотеку ДКС, яку надала Дмитрієва К. Ю. (лікар вищої 

категорії, доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І 

Пирогова). Для експериментів було вибрано ультразвукові зображення 

дисплазії кульшового суглобу і поділено на 5 класів ДКС: Type I; Type IIa, IIb; 

Type IIc, II D; Type III, IV; Type_EROR, по Графу. При побудові бази еталонів 

було підготовлено 97 ультразвукових зображень ДКС 210×300 пікселів, тип 

зображення RGB, глибина кольору 32 біт. Проведено тонке налаштування ЗНМ 

GoogLeNet, SqueezeNet, AlexNet, та їх навчання на навчальній вибірці та 

перевірка на тестованій. Показано так звану плитку образів вхідного 

зображення кульшового суглоба дитини, які формує фільтрами перший 

згорточний шар conv1 згорткове нейронне налаштування (ЗНН). Виконано 

порівняння результатів моделювання розглянутих ЗНМ, які пройшли процес 
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навчання для класифікації ДКС. З яких видно, що по ряду основних параметрів 

таких як: кількість шарів, точність при класифікації на тестовій групі, вага 

мережі після навчання ЗНМ SqueezeNet має якісніші показники. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Основний зміст роботи складають результати досліджень, які проводились 

протягом 2014-2019 р. за планами наукових робіт кафедри електроніки та 

наноситем ВНТУ. Дисертаційна робота виконувалась у рамках держбюджетної 

науково–дослідної роботи «Інформаційна технологія низькоінтенсивної 

світлової стимуляції і корекції функціонального стану вояків Збройних Сил 

України» (Державний реєстраційний номер 0117U000572), яка виконувалась у 

2017-2019 рр. 

В роботі отримані такі наукові результати. 

Вперше запропоновано метод автоматичного оцінювання стану 

кульшового суглоба на основі 2d ультразвукових зображень, який на відміну 

від відомих автоматично виконує класифікацію стану кульшового суглоба за 

Графом шляхом відбраковування зображень неправильного положення 

кульшового суглоба, візуалізації анатомічних орієнтирів його та вимірювання 

кутових показників, що дало змогу підвищити достовірність оцінювання стану 

ДКС на 10%-15%. 

Удосконалено метод фільтрації ультразвукових зображень, який 

відрізняється від відомих послідовністю використання процедур 

морфологічних перетворень, що дало змогу враховувати рівень зашумленості 

та рівень перепадів інтенсивності, та відповідно до цього змінювати глибину 

фільтрації й отримати більш високі показники кількісної оцінки якості 

фільтрації (показники PSNR та MSE, √MSE на 5-7 % вищі в порівнянні з 

відомими). 

Отримала подальший розвиток математична модель виділення заданого 

фрагмента на ультразвуковому зображенні за його спектральними ознаками, 

яка на відміну від відомих використовує функцію еквівалентності, що дає змогу 
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отримати більш точні координати реперних точок (відносна похибка становить 

6,25%), за якими виконується формування ліній, а отже кутів для класифікації 

стану кульшового суглоба. 

Вперше запропоновано автоматичний метод визначення певного кадру 2d 

ультразвуковому зображення, що відповідає правильному положенні 

ультразвукової головки на тілі дитини шляхом застосування адаптивного 

нейромережевого аналізу, що дозволило забезпечити відбракування зображень 

й, таким чином, мінімізувати невизначеність положення суглоба з подальшим 

опрацювання правильного кадру для візуалізації анатомічних орієнтирів. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Апаратно-програмний засіб діагностування стану кульшового суглобу на 

основі УЗД-зображень, що реалізовує запропоновані в роботі методи. 

Алгоритми функціонування засобу діагностування стану кульшового 

суглоба. 

Програмне забезпечення для автоматичного відбраковування зображень 

неправильного положення кульшового суглоба. 

Програмне забезпечення фільтрації ультразвукового зображення. 

Програмне забезпечення для візуалізації анатомічних орієнтирів та 

вимірювання кутових показників кульшового суглоба. 

За результатами роботи розроблено та впроваджено в роботу медичного 

діагностичного центру «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня», 

(м.Вінниця) апаратно-програмний засіб діагностування стану кульшового 

суглобу Результати дисертаційного дослідження впроваджено у Вінницькому 

національному медичному університеті кафедра Хірургії, акт провадження від 

від 10.01.2020р. 

Теоретичні та практичні результати використано у навчальному процесі 

для вивчення дисциплін «Електронні системи» «Біомедичні пристрої і системи» 

кафедри електроніки та наноситем Вінницького національного технічного 

університету від 21.01.2020р. 
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ABSTRACT 

Guralnyk A. B. Method and ultrasound tool for automatic assessment of the 

condition of the hip joint. – Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences  on  a  specialty  05.11.17  ―Biological  and  medical  devices  and  systems‖.  – 

Vinnytsia national technical university, Vinnytsia, 2020. 

The dissertation is devoted to solving an important scientific and practical 

problem of increasing the reliability and reducing the time for detection of hip 

dysplasia and its classification in newborns and young children through full 

automation of the ultrasound process. 

It is possible to diagnose malformations of the hip joints in newborns and young 

children based on clinical and ultrasound or X-ray examination results. For early 

diagnosis of the congenital hip joint is used. Usually, ultrasonography (USG), which 

renders all components of the hip joint, instead of Eid X-ray examination, can be 

done and again without harm to the body. 

Although ultrasound equipment is widespread, relevant practice and experience 

are required to obtain accurate ultrasound results. Although the experience of using 

ultrasound of the hip joints in paediatrics is growing, this study may not always be 

accessible and convenient, and to make a reliable diagnosis based on visual 

observation, to classify the type of dysplasia according to known methods can only 

be an experienced doctor. 

Today, in connection with the advent of new computer technologies, it is possible 

to fully automate this process and classify existing dysplasia with high reliability. To 

fulfil the above and set the goal in this work by developing new models and methods 
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of analysis of ultrasound images of the hip joint and automatic hardware and software 

based on them. 

The paper claim review of research methods SCS child. It is established that 

today the X-ray and ultrasound method of research is mainly used. The main 

disadvantage of X-ray examination is the radiation exposure, which does not allow 

the use of this research method in children under three months. Therefore, the 

ultrasonic method today becomes the main method of SCS research. The process of 

diagnosing CS pathologies with the help of ultrasound images is presented. Typical 

ultrasound images of the hip joint were analyzed, their characteristic features were 

identified, and possible ways to increase their diagnostic value were identified. The 

analysis and selection of a software platform for constructing an ultrasound tool for 

assessing the SCS of a child. Based on the analysis, the best option is the Matlab 

software platform. High-tech computer methods of convolutional neural networks for 

studying the child's hip joint condition are considered. ConvNets are widely used as 

tools for deep learning in specialized medical imaging databases. The general 

structure of convolutional neural networks is analyzed. 

Formulated requirements and the methods of digital processing of ultrasound 

images of the COP. Found that when non-compliance with the standard cutoff criteria 

and therefore obliquely the direction of the beam relative to the hip joint distortion 

arising and to implement it correctly estimate that for automated or automatic 

definition of geometrical parameters of the COP. Based on the ultrasound image, it is 

necessary to perform a series of sequential operations, which include suppression of 

speckle noise, delimitation of the studied image of the joint and background, setting 

reference points and determining the linear and angular dimensions of the hip. Based 

oThelassical method of classification of dysplasia according to the Graph, which can 

be used for computer forecasting of development of dysplasia, is chosen. Detail based 

on the conducted analysis of the method of classification for the BCS graph and 

provides for las SSC Count to measure the hip joint's geometry elements based on 

their visual observation. 
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An improved method of dysplasia classification by its full automation is 

proposed. The proposed algorithm includes the following steps: in the conduct of 

ultrasound imaging of the CS; in the image filtering icon; n The test and removal in 

ultrasound pictures hip rejecting ultrasound sensor of one hundred posture of the 

child; form identification and angles in the coronal plane CC; calculation of angular 

indicators; for classification SSC on the results obtained angular indices. 

To perform filtration, morphological transformation procedures were chosen 

with the addition of the procedure of open erosion of shades of grey and closing of 

gradation of grey with subsequent erosion in shades of grey, which allowed to obtain 

higher indicators of a quantitative assessment of filtration quality (indicators PSNR 

and MSE, √MSE by 5-7% higher than known). The simulation in the NI Vision 

Assistant package confirmed the suitability of the proposed filtering to study 

ultrasound images of the CS. The standard MATLAB Image Processing toolbox 

features are used to blur and generate noise. When comparing the quantitative 

assessment of filter quality, it was concluded that filtering based on morphological 

operations by PSNR and MSE, √MSE shows results 5-7% higher than known, and 

also allows to obtain a more informative image. 

A modification of the equivalence model has been proposed, which has been 

specially adapted to recognize the iliac bone and upper lip area, where reference 

points are determined to diagnose the condition of the hip joint by forming graph 

angles. The algorithm is constructed, and the NI Vision Assistant program's 

simulation results are presented when determining the degree of closeness between 

the fragment selected as a reference and all other possible fragments of the analyzed 

image. 

Based on the proposed methods devel would Leno algorithm computer 

diagnostics 2 d ultrasound images of hip dysplasia using the tool definition centres of 

circles binary image. An ultrasound image of Hip dysplasia type 2a + according to 

Graph was selected for testing. The NI Vision Assistant package was used as a tool 

for computer evaluation of the hip joint's geometric parameters. Experimental studies 
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of 2D ultrasound images of the DCS by stepwise transformation using the contour 

selection tool "Find Straight Edge". It is shown that in the manual variant of 

measuring the angle α = 55 ˚, the algorithm using the tool for determining the centres 

of circles on a binary image gives indicators α = 51.69 ˚, and using the algorithm for 

selecting the contour " Find Straight Edge " gives indicators α = 53.04 ˚. The second 

algorithm more accurately measures the α - angle and, accordingly, diagnoses hip 

dysplasia with higher reliability. 

A generalized structure of software for classification of ultrasonic images by type 

dysplasia by Graph is proposed, which includes a block of convolutional neural 

networks, a block of pre-processing of the selected image of hip, blocks of geometric 

measurements and classification of dysplasia by graph. The structural scheme of the 

hardware-software means of classification of ultrasonic images of a hip joint's 

dysplasia is developed. It is shown that a GPU video card with CUDA technology 

and speckle noise filtering units, semi-automated classification of DCS by Graph, and 

ZNM are used to speed up the processing and classification of images according to 

the DCS type. Reconstruction of GoogLeNet, SqueezeNet, AlexNet for the 

classification of ultrasound images of hip dysplasia was performed. 

The general structure of ZNM and it's detailing for classification of a database of 

a hip joint of the child on five classes according to the Graph is constructed: Type I,  

Type IIab, Type IIcD, Type III, VI and Type EROR. 

A database of standards of ultrasonic images of dysplasia has been built for ZNM 

training. When creating the database of standards for the neural network, the 

dysplasia library was used, which was provided by Dmitrieva K. Yu. (Doctor of the 

highest category, associate professor of Vinnytsia National Medical University 

named after MI Pirogov). For experiments, ultrasound images of hip dysplasia were 

selected and divided into 5 classes of dysplasia: Type I; Type IIa, IIb; Type IIc, II D; 

Type III, IV; Type_EROR, by Graph. When constructing the base of standards, 97 

ultrasonic images of dysplasia 210 × 300 pixels, RGB image type, colour depth 32 

bits were prepared. A fine-tuning RM GoogLeNet, SqueezeNet, AlexNet, and 
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training in educational coating rsi and checking test. The so-called tile of images of 

the input image of a hip joint of the child which is formed by filters of the first 

convolution layer conv1 ZNN is shown. A comparison of the simulation results of the 

considered ZNM, which underwent the training process for the classification of 

dysplasia. From which it is seen that a number of key parameters such as the number 

of layers, the accuracy of classification on the test group, the weight of the network 

after training ZNM SqueezeNet have better performance. 

Connection of work with scientific programs, plans and themes. The main 

content of the work is the results of research conducted during 2014-20 19 according 

to the plans of scientific works of the Department of Electronics and nanosystems of 

VNTU. The dissertation work was performed within the framework of the state 

budget research work " Information technology of low-intensity light stimulation and 

correction of the functional state of soldiers of the Armed Forces of Ukraine" (State 

registration number 0117U000572 ), which was performed in 2017-2019. 

The following scientific results are obtained in the work. 

For the first time the method of automatic assessment of the state of the hip 

joint through 2d ultrasound images, which unlike the known automatically performs 

classification at the hip by the Graf by culling images improper position of the hip 

joint, visualize anatomical landmarks it and measure the angular performance, 

leading to improved reliability evaluation the state of DKS by 10% -15 %. 

The method of ultrasonic image filtering has been improved, which differs from 

the known ones in the sequence of morphological transformations, which allowed 

to take into account the noise level and intensity difference and, accordingly, change 

the filtering depth and obtain higher quantitative values of filtration quality (PSNR 

and MSE, √MSE is 5-7% higher than known). 

The mathematical model of selection of the set fragment on the ultrasonic 

image on its spectral signs which unlike known uses function of equivalence which 

allows to receive more exact coordinates of reference points (relative error makes 
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6,25%) on which formation of lines is carried out has received the further 

development . and hence the angles for classifying the condition of the hip joint. 

For the first time, an automatic method for determining a specific frame 2d 

ultrasound image corresponding to the correct position of the ultrasound head on the 

child's body by using adaptive neural network analysis, which allowed to reject 

the images and thus minimize the uncertainty of the joint position and further 

processing the correct frame for visualization. 

The practical significance of the obtained results. 

A program-device tool for diagnosing the condition of the hip joint on the basis of 

ultrasound images, which implements the proposed methods. 

Algorithms of functioning of a means of diagnosing a condition of a hip joint. 

Software for automatic rejection of images of the incorrect position of the hip 

joint. 

Ultrasound image filtering software . 

Software for visualizing and measuring anatomical landmarks angular 

parameters hip. 

According to the results of the work developed and implemented in the medical 

diagnostic center "Vinnytsia Regional Children's Clinical Hospital" (Vinnytsia) 

hardware and software for diagnosing the condition of the hip joint The results of the 

dissertation research were implemented in Vinnytsia National Medical University 

Department of Surgery, act from 10.01.2020 y.. 

Theoretical and practical results were used in the educational process to study the 

disciplines "Electronic Systems" "Biomedical devices and systems" of the 

Department of Electronics and nanosystems of Vinnytsia National Technical 

University from 21.01.2020 y. . 

Key words: image processing, mathematical model, modeling, image filtering, 

contour selection on the image, dysplasia , condition of the hip joint, ultrasound, 

neural network. 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Проблема наслідків 

захворювань опорно-рухового апарату посідає провідне місце в сучасній 

дитячій ортопедії і травматології й усе частіше привертає увагу фахівців 

різного      профілю.      Серед      деформацій      опорно-рухового апарату 

найрозповсюдженішою є дисплазія кульшового суглоба (ДКС). За 

статистичними даними, в Україні її виявляють у 50–100 випадках із 1000 

новонароджених. Частота цієї патології, за даними різних авторів, варіює 

від 3 до 20%. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 

несвоєчасний, віддалений процес лікування ДКС сприяє численним її 

ускладненням, які починають проявлятися вже в дошкільному віці, а надалі 

стають причиною дегенеративно-дистрофічних змін КС і, як наслідок, 

інвалідизації хворого. 

Клінічний скринінг для дослідженя ДКС необхідний і візуалізація грає 

важливу роль, але раннє виявлення залишається складним завданням. Завдяки 

сучасним технологіямз’явилась можливість візуалізувати початкові зміни не 

лише в кістковій тканині, а й у м’яких тканинах, що формують кульшовий 

суглоб, а саме: хрящовій тканині, м’язах, зв’язках, сухожилках, нервовій 

тканині та судинних структурах суглоба. 

На сьогодні існує два традиційних методи дослідження кульшового 

суглоба (КС): клінічний і рентгенологічний, який відіграє провідну роль у 

діагностиці. Однак променеве навантаження, пов’язане з ним, не дозволяє 

використовувати цей метод дослідження в дітей віком до трьох місяців. Крім 

того, на рентгенограмі не відображаються неосифіковані структури – частини 

головки стегнової кістки, даху вертлюжної западини, які складають у дітей 

першого року життя більшу частину цих анатомічних утворень. Наслідком 

цього є неможливість виявлення порушень енхондрального формування, що є 

інколи основним проявом ДКС. Використання ж метода штучного 

контрастування суглоба є досить складним і небезпечним для дитини. 
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Активно розвивається ультразвуковий метод дослідження КС. 

Ультразвукове дослідження в сучасній медицині є досить поширеним методом 

діагностики. УЗД організму людини забезпечує діагностику локальних 

аномалій і пороків розвитку, дегенеративно-дистрофічних захворювань зв'язко- 

суглобного апарату, первинних і вторинних пухлин, різноманітних патологій 

кісток, органів грудної клітини, черевної порожнини, черепа та ін. Тому 

ультразвукові дослідження починають активно використовувати й для 

виявлення ДКС. 

Ультразвукова оцінка стану ДКС має перевагу в порівнянні з 

рентгенографічним обстеженням в тому, що вона на ряду зі зображенням 

кістки кульшового суглобу також відображає хрящові структури, та охоплює  

головку стегнової кістки хрящем вертлюжної западини. Ще одною перевагою 

ультразвукової діагностики є те, що її можна робити багаторазово, 

досліджуючи в часі процес розвитку ДКС. 

На сьогодні основними методами ультразвукової оцінки стану ДКС є 

методи Графа, Розендаля, Харке й Моріна, Терьєсена, Дальстрьома. Але вони 

мають не високу достовірність діагностування, оскільки виконуються в 

ручному режимі. 

Результат дігностування, в основному, залежить від кваліфікації лікаря, 

оскільки при дослідженні може мати місце неправильна візуалізація 

анатомічних орієнтирів КС, зробленого при неправильному положенні дитини, 

що призводить до неможливості правильного виміру кутових показників, а 

також достатньо велика похибка, яка виникає при ручному визначенні кутів на 

зашумленому спекл шумом ультразвуковому зображенні. Таким чином 

джерелом помилок діагностики КС є недостатня підготовленість спеціалістів 

УЗД, що працюють в установах практичної охорони здоров'я, незнання і не- 

розуміння того, що будь-який, навіть мінімальне відхилення від 

конвенціальної технології дослідження веде до проекційного спотворення 

зображення на сонограмі, а отже до невірного висновку. 
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Неякісні (неконвенціальні) сонограмми не повинні використовуватися для 

діагностики. Спроби їх інтерпретувати з внесенням поправок і припущень 

неприпустимі. 

На основі аналізу, проведеного у Київському і Харківському регіонах при 

дослідженні кульшових суглобів 2400 дітей виявили в 39% випадків нарушення 

технології виконання сонограм і в 67% помилки в «інтерпретації» . 

Основним із основних шляхів підвищеня достовірності досліджень КС є 

створення нових апартно-програмних засобів вторинної обробки 

ультразвукових зображень на основі комп’ютерних технологій. 

Обробкою зображень займались такі вчені як Д. Куан, П. Перона, Дж. 

Малік, Й. Йу, С. Актіон, В. Фрост, Т. Кутс, Д. Канні, В. П. Кожем’яко., В. П.  

Боюн, М. І. Шлезінгер, Б. П. Русин, Л.І. Муравський, Р. Гонсалес, Р. Вудс, Д. 

Форсайт,   Д. Канні, Ж. Понс, І. С. Грузман, У. Претт, С. В. Павлов, С. М. 

Злепко, Р. А. Воробель, Й. Й. Білинський та інші. 

Беручи до уваги різноманітність діагностичних параметрів, що 

використовуються для встановлення діагнозу по конкретному УЗД- 

зображенню, існує ряд специфічних задач, до кінця не розв’язаних, оскільки 

методи цифрової обробки не завжди задовольняють вимоги, що висуваються до 

діагностичних засобів для виявлення ряду. Тому підвищення достовірності 

оцінки стану ДКС при ультразвуковому дослідженні залишається актуальною 

задачею, розв’язком якої є подальше вдосконалення наявних і розробка 

принципово нових діагностичних методів, які безпосередньо пов’язані з 

обробленням ультразвукових зображень, та створення на їх основі біомедичних 

діагностичних засобів. . 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Основний зміст роботи складають результати досліджень, які проводились 

протягом 2014-20019 р. за планами наукових робіт кафедри електроніки та 

наноситем ВНТУ. Дисертаційна робота виконувалась у рамках держбюджетної 

науково–дослідної роботи «Інформаційна технологія низькоінтенсивної 
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світлової стимуляції і корекції функціонального стану вояків Збройних Сил 

України» (Державний реєстраційний номер 0117U000572), яка виконувалась у 

2017-2019 рр. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення 

достовірності оцінювання стану кульшового суглобу шляхом розробки нових 

моделей і методів аналізу ультразвукових зображень кульшового суглобу та 

автоматичного апаратно-програмного засобу на їх основі. 

Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі розв’язуються 

такі завдання: 

Проаналізувати існуючі методи діагностування ДКС. 

Провести огляд методів ультразвукового дослідження ДКС, біомедичні 

зображення яких придатні для комп’ютерного аналізу. 

Вдосконалити метод попереднього оброблення ультразвукових 

зображень на предмет виявлення анатомічних орієнтирів кульшового суглобу. 

Розвинути структуру нейронної мережі придатну оцінювати положення 

кульшового суглоба. 

Розробити метод автоматичного визначення кутів за Графом як основних 

ознак прийняття рішення про стан кульшового суглоба. 

Розробити апаратно-програмний засіб оцінки стану ДКС. 

Провести експериментальні дослідження 

Об’єкт дослідження – процеси опрацювання ультразвукових зображень 

кульшового суглоба. 

Предмет досліджень – методи попереднього оброблення зображень, 

методи діагностування стану кульшового суглобу з використанням класифікації 

за Графом, структура та моделі нейронних мереж. 

Методи дослідження. При виконанні поставлених задач 

використовувались: математичний апарат теорії дискретних сигналів, 

цифрового представлення зображень для розробки теоретичних засад 

фільтрації спекл-шуму та методи просторової обробки зображень для розробки 
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фільтру приглушення спекл-шуму; теорії вимірювань для оцінювання 

метрологічних характеристик запропонованих методів і систем; методи 

математичного моделювання з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій реалізованих в пакетах NI Vision Assistant, Labview, Matlab. 

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі отримані такі 

наукові результати. 

Вперше запропоновано метод автоматичного оцінювання стану 

кульшового суглоба на основі 2d ультразвукових зображень, який на відміну 

від відомих виконує класифікацію стану кульшового суглоба за Графом 

шляхом відбраковування зображень неправильного положення кульшового 

суглоба, візуалізації його анатомічних орієнтирів та вимірювання кутових 

показників, що дало змогу підвищити достовірність оцінки стану ДКС на 10- 

15% . 

Удосконалено метод фільтрації ультразвукових зображень, який 

відрізняється від відомих послідовністю використання процедур 

морфологічних перетворень, що дало змогу враховувати рівень зашумленості 

та рівень перепадів інтенсивності, та відповідно до цього змінювати глибину 

фільтрації й отримати більш високі показники кількісної оцінки якості 

фільтрації (показники PSNR та MSE, √MSE на 5-7 % вищі в порівнянні з 

відомими). 

Отримала подальший розвиток математична модель виділення заданого 

фрагмента на ультразвуковому зображенні за його спектральними ознаками, 

яка на відміну від відомих використовує функцію еквівалентності, що дало 

змогу отримати більш точні координати реперних точок (відносна похика 

становить 6,25%), за якими виконується формування ліній, а отже кутів для 

класифікації стану кульшового суглоба. 

Вперше запропоновано автоматичний метод визначення певного кадру 2d 

ультразвуковому зображення, що відповідає правильному положенні 

ультразвукової головки на тілі дитини шляхом застосування адаптивного 
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нейромережевого аналізу, що дозволило забезпечити відбракування зображень 

й, таким чином, мінімізувати невизначеність положення суглоба з подальшим 

опрацювання правильного кадру для візуалізації анатомічних орієнтирів. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Апаратно-програмний засіб діагностування стану кульшового суглобу на 

основі УЗД-зображень, що реалізовує запропоновані в роботі методи. 

Алгоритми функціонування засобу діагностування стану кульшового 

суглоба. 

Програмне забезпечення для автоматичного відбраковування зображень 

неправильного положення кульшового суглоба. 

Програмне забезпечення фільтрації ультразвукового зображення. 

Програмне забезпечення для візуалізації анатомічних орієнтирів та 

вимірювання кутових показників кульшового суглоба. 

За результатами роботи розроблено та впроваджено в роботу медичного 

діагностичного центру «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня», 

(м.Вінниця) апаратно-програмний засіб діагностування стану кульшового 

суглобу Результати дисертаційного дослідження впроваджено у Вінницькому 

національному медичному університеті кафедра Хірургії, акт провадження від  

10 червня 2020 року. 

Теоретичні та практичні результати використано у навчальному процесі 

для вивчення дисциплін «Електронні системи» «Біомедичні пристрої і системи» 

кафедри електроніки та наноситем Вінницького національного технічного 

університету (акт впровадження). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримано автором самостійно. Роботи із 

експериментальних досліджень та впровадження розробок, їх програмної 

підтримки виконувались разом із співавторами. Із робіт, що виконувались у 

співавторстві, використовуються результати, отримані особисто здобувачем. 

Авторові належить: розробка методу визначення певного кадру 2D 
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ультразвукового зображення КС [55], що відповідає правильному положенню 

ультразвукової головки на тілі дитини [2]; вдосконалено метод фільтрації 

спекл-шуму [49], який використовує процедури обробки зображень 

морфологічними операціями [34]; вдосконалено математичну модель виділення 

заданого фрагмента на ультразвуковому зображенні КС за його спектральними 

ознаками [72]; розробка математичної моделі крайового детектування КС на 

УЗД-зображенні [10]; розробка алгоритмів автоматичного вимірювання 

кутових показників на зображенні кульшового суглоба для подальшої 

класифікації за Графом [11]; покрокова обробка реального зображення задля 

діагностування СКС [12],[15]; огляд можливих шляхів обробки УЗД 

[13],[33],[90],[91]. 

Апробація матеріалів дисертації. Викладені в дисертації результати 

досліджень були апробовані та представлені на 7 наукових конференціях: 

зокрема науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів ВНТУ з участю працівників науково-дослідних 

організацій та інженерно-технічних підприємств; Міжнародна науково- 

практична Інтернет-конференція «Молодь в технічних науках: дослідження, 

проблеми, перспективи» (МТН-2015), Вінниця: 2015р.; Науково-технічна 

конференція, м. Суми: 2015 р.; XIV Міжнародна науково-технічна конференція 

«Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП), 

м.    Одеса    2015р.;    XV    Міжнародна    науково-технічна         конференція 

«Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП), 

м. Затока: 2015р.; І Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні 

проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем» СПІРН-2019, м. 

Вінниця: 2019 р. 

Результати дисертаційної роботи, починаючи з 2015 року, представлялись 

і обговорювались на щорічних науково-технічних міжнародних конференціях, 

конференціях кафедри біомедичної інженерії та кафедри електроніки та 

наносистем Вінницького національного технічного університету. 
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Публікації. Результати дисертації опубліковані в 13 наукових працях, з 

них: в 5 статтях у науково-технічних журналах, внесених до переліку фахових 

наукових видань України, що входять до міжнародних науково-метричних баз 

та в 8 збірниках праць науково-технічних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу 

і 4-х розділів, списку 72 використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 159 

сторінок, з яких основний зміст викладений на 136 сторінках друкованого 

тексту, містить 61 рисунок, 12 таблиць. 
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