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АНОТАЦІЯ 

Романюк С. О. Методи, моделі та система формування тривимірних 

зображень облич людини для пластичної та реконструктивної медицини. – 

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, 2019. 

 

У дисертаційній роботі розвинуто теорію побудови медичних приладів і 

систем за рахунок розробки методів, моделей та засобів формування 

тривимірних зображень облич людини для пластичної та реконструктивної 

медицини. 

Проведено аналіз моделей і методів для рендерингу тривимірних 

зображень облич, а також систем планування пластичних і реконструктивних 

операцій на обличчі людини. Показано, що використання тривимірних 

зображень облич людей забезпечить більш високий рівень проведення 

пластичних і реконструктивних операцій. Якщо тривимірні моделі у системах 

комп’ютерної графіки використовуються для візуалізації об’єктів і процесів, то 

у біомедичних системах використовуються для діагностичних цілей. Тому до 

методів і засобів формування тривимірних зображень облич людей 

висуваються підвищенні вимоги до точності та реалістичності. Час формування 

таких зображень повинен забезпечити динамічний режим відображення.  

Розроблено нову модифікацію дистрибутивної функції Шліка для 

формування зображень обличчя людини, яка відрізняється від відомої 

адаптивною зміною степені залежно від коефіцієнта спекулярності, що 

дозволило підвищити точність відтворення спекулярної складової кольору. 

Розроблено нову модифікацію моделі відбивної здатності поверхні на 

основі ДФВЗ Шліка, у якій введено нормувальні коефіцієнти, що дало 

можливість більш реалістично відтворити зони блюмінгу відблиску. 

Запропоновано нові моделі відбивної здатності поверхонь на основі 
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косинус-степеневої функції, які на відміну від найпоширенішої моделі Бліна, 

мають значно меншу степінь, і, як наслідок, меншу обчислювальну складність. 

При цьому реалістично відтворюється як епіцентр відблиску, так і його 

блюмінг. 

Розроблено фізично-коректні моделі відбивної здатності поверхні, 

особливість яких полягає у дотриманні закону збереження енергії при 

формуванні зображень. Це дозволяє підвищити точність і коректність 

відтворення на обличчі людини спекулярної складової кольору. 

 Запропоновано метод зафарбовування обличчя людини, особливість 

якого полягає у адаптивному використанні поліномів другого та третього 

степенів для визначення інтенсивностей кольору на різних ділянках 

зображення обличчя, що дозволило підвищити реалістичність формування 

тривимірного зображення та зменшити кількість складових трикутників 

полігональної моделі.  

 Подальшого розвитку отримав метод реконструкції людського обличчя 

за даними стереопари, у якому на відмінну від існуючого використано 

аналітичні функцій збурення, а для пошуку функцій, що описують об'єкт, 

використовується зворотній рекурсивний поділ об'єктного простору, що 

дозволило зменшити об’єму необхідної пам’яті для зберігання геометричної 

моделі, спростити її масштабування та використати для візуалізації метод 

трасування променів.  

Отримано аналітичні залежності коефіцієнта спекулярності шкіри 

обличчя людини для різних вікових груп, що дозволило підвищити 

реалістичність відтворення кольорів і змінювати деталізацію полігональної 

мережі моделі в проблемних зонах. 

Запропоновані нові модифікації моделей Кука-Торенса і Варда, які 

відрізняються від відомих використанням тільки однієї функції і менших 

степенів поліномів, що дає можливість підвищити продуктивність формування 

зображень облич людини з урахуванням офсетних властивостей шкіри. 

Розглянуто використання графічних зображень для експрес-
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діагностування та побудови біомедичних програмних засобів. 

Визначено діагностичні ознаки морфологічного аналізу зображень 

обличчя людини для проведення пластичних і реконструктивних операцій. 

Розглянуто використання 3D-зображень для діагностики генетичних 

захворювань. Розроблено рекомендації по використанню тривимірного 

моделювання в цій галузі. 

Запропоновано використання морфінгу 3D-зображень обличчя людини 

для задач діагностики.  

Запропоновано метод аналізу відповідності вікових змін розвитку дитини 

встановленим нормам на основі використання морфінгу зображень, що дає 

можливість підвищити оперативність експрес –діагностування.  

Визначено основні вимоги до побудови програмних аналогів 

біомедичних приладів з використанням 3-D моделей, що є основою для 

побудови комп’ютеризованих сучасних бімедичних приладів і систем 

1. Розроблено програмні засоби для моделювання та тестування 

розроблених методів зафарбовування тривимірних об’єктів із використанням 

графічного конвеєра та різних моделей освітлення.  

2. Проведено експериментальні дослідження розроблених ДФВЗ, 

адаптивного методу зафарбовування обличчя людини 

Отримані значення нормованих середньоквадратичних похибок 

показали, що розроблені моделі та методи забезпечують високу якість 

формування тривимірних зображень облич людини. 

4. Розроблено структурну схему системи формування тривимірних 

зображень кінцевої візуалізації для різних застосувань. 

5. Розроблено структурну схему системи формування зображень обличчя 

людини для планування операцій.  

6. Розроблено програмні модулі для морфологічного аналізу зображень 

облич людини з метою експрес-діагностування. 

 Розроблені структурні схеми пристроїв для формування графічних 

зображень захищено 2 патентами України На алгоритми і програми отримано 6 
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свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше запропоновано метод зафарбовування обличчя людини, 

особливість якого полягає у адаптивному використанні поліномів другого та 

третього степенів для визначення інтенсивностей кольору на різних ділянках 

зображення обличчя, що дозволило підвищити реалістичність формування 

тривимірного зображення та зменшити кількість складових трикутників 

полігональної моделі.  

2. Вперше розроблено фізично-коректні моделі відбивної здатності 

поверхні на основі косинусної моделі, особливість яких полягає у дотриманні 

закону збереження енергії при формуванні зображень облич, що дозволило 

підвищити достовірність визначення інтенсивностей кольорів при формуванні 

зображень облич. 

3. Розроблено нові модифікації моделі відбивної здатності поверхні Шліка 

для формування зображень обличчя людини, які відрізняється від відомої 

адаптивною зміною степеня функції залежно від коефіцієнта спекулярності та 

введенням нормувальних коефіцієнтів, що дозволило підвищити точність 

відтворення спекулярної складової кольору. 

4. Подальшого розвитку отримала косинусна модель відбивної здатності 

поверхні обличчя людини, у якій, на відміну від класичної, використано 

піднесення   дистрибутивної функції до меншого степеня, що дозволило підвищити 

продуктивність формування зображення обличчя при високій точності 

відтворення як епіцентра, так і блюмінгу відблиску. 

5. Подальшого розвитку отримав метод реконструкції людського обличчя 

за даними стереопари, у якому, на відміну від існуючого, використано 

аналітичні функції збурення, а для пошуку функцій, що описують об’єкт, 

використовується зворотний рекурсивний поділ об’єктного простору, що 

дозволило зменшити обсяг необхідної пам’яті для зберігання геометричної 

моделі, спростити її масштабування та використати для візуалізації метод 

трасування променів. 
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6. Подальшого розвитку моделі Кука-Торенса і Варда, які відрізняються від 

відомих використанням при розрахунках тільки однієї функції і менших 

степенів поліномів, що дає можливість підвищити продуктивність формування 

зображень облич людини з урахуванням офсетних властивостей шкіри. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі 

проведених теоретичних досліджень і отриманих наукових результатів 

розроблено комплекс програмних і апаратних засобів для формування 

тривимірних зображень обличчя людини, зокрема: програмний модуль для 

тестування розроблених моделей та методів на основі професійного графічного 

конвеєра idx3d; комп’ютерну програму для реконструкції ЗD-моделей (посіла 

2-е місце на Міжнародному конкурсі «Золотий байт» у 2016 році в номінації 

програмних проектів STARTUP CHALLENGE); програму для визначення 

коефіцієнтів спекулярності обличчя людини; програмний модуль для 

морфологічного аналізу зображення обличчя та проведення експрес-

діагностики; програмний модуль для аналізу тривимірних моделей голови 

людини; структурні схеми пристроїв для формування кольорів на обличчі 

людини; структурну схему системи для формування тривимірних зображень 

облич (голови) людини. 

Результати досліджень використовуються в науково-дослідному 

інституті реабілітації осіб з інвалідністю для підвищення ефективності 

проведення реконструктивних операцій, оптимального підбору імплантатів, 

проведення експрес-діагностики за морфологічними ознаками обличчя; 

Українській військово-медичній академії для підвищення ефективності 

проведення пластичних і реконструктивних операцій; ПМВП «Фотоніка Плюс» 

для підвищення реалістичності та продуктивності формування тривимірних 

зображень облич людей; у ТОВ «3Д Дженерайшн Юей» для підвищення 

реалістичності формування тривимірних зображень облич; на кафедрі 

біомедичної інженерії Вінницького національного технічного університету для 

використання у навчальному процесі. 

Ключові слова: 3D-зображення облич, пластична та реконструктивна 

http://bmi.vntu.edu.ua/
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медицина, відбивна здатність шкіри, морфінг, експрес-діагоностуваня, 

морфологічний аналіз обличчя, медичні прилади і системи. 
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ABSTRACT 

 

Romanyuk S. O. Methods, models and system of three-dimensional human face 

images formation for plastic and reconstructive medicine. – Qualification scientific 

paper as a manuscript. 

Thesis for the degree of a candidate of technical sciences in specialty 05.11.17 

«Biological and medical devices and systems». – Vinnytsia National Technical 

University, Vinnytsia, 2019. 

 

There had also been made the analysis of models and methods for rendering 

the of three-dimensional face images as well as systematic planning of plastic and 

reconstructive operations on the human face. It dad been shown that the use of the 

three-dementional images of people's faces may provide for higher level of plastic 

and reconstructive operations. If three-demensional models in the systems for 

computer graphics are used for the visualization of objects and processes, the 

biomedical systems are then used with the diagnostic purposes. Therefore the 

requiremets to the accuracy and realisticity are much more higher to the methods and 

tools used for the formation of three-demensional images of people's faces. The time 

for the formation of such images has to ensure the dynamic mode of the image 

reflexivity. 

There had been developed a new modification of the Bidirectional reflectance 

distribution function of Shlick for the formation of images of the human face, which 

differs from the known one by the adaptive change of degree, depending on specular 

factor, that allowed to increase the accuracy of reflection of specular color 

component. 

There had been developed a new modification of the model of the surface 

reflective ability on the base of Schlick BRDF level, in which there had been 

introduced the normalized coefficients aimed at allowing for the large-scale brilliant 

images to be reproduced realistically. 

There had been suggested the new models for surface reflective abilities on the 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56825790400&amp;eid=2-s2.0-84941058850
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base of cosine-degree function, which unlike the the most common model of Blin, 

have significantly lower degree and, as a consequence, less computational 

complexity. In this case, both, the epicenter of flare as well as its blooming are 

reproduced most realistically. 

There had been developed the physically-correct models of surface reflective 

capacity, the peculiarity of which is the adhearing to the laws of energy efficiency 

during the formation of the image. This allows to increase accuracy and improve 

correctness during the reproduction of the specular color component on a person's 

face. 

There had been developed the method for shading human face, the peculiarity 

of which stipulates for the adaptive use of the polynomials of the second and the 

third level for the determination of the intensivity of color on the different sections of 

the surface, and that allowed to improve the productivity of the formation of the 

three -dimensional image and, as a consequence, provide for the dynamic mode of 

the reflexivity. 

Further development was given to the method of reconstruction of the human 

face as for the stereo-pair, which, unlike the existing one, uses the analytical 

functions of excitation, and for searching functions, which describe the object, there 

shall be used the reverse recursive division of the objective space, which allowed to 

decrease the volume of the necessary memory for saving the geometric model, 

simplify its scaling and use for the method of beams transmission for visualization . 

There had been received the analytical dependencies of the factor of the 

specular of human face skin for different age groups that allow to improve the reality 

of the color and change the detailing of the color of the polygonal model in 

problematic areas. 

There had been suggested the new modification of the Cook-Torrence and 

Vard models, which difer from the known ones by the use of only one function and a 

lesser degree of polynomials that allows to increase productivity in the formation of 

human face images taking into consideration the offset skin peculiarities. 

There had been considered the use of the graphic images for the express-
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diagnosing and building biomedical software systems. 

There had been determined the peculiarities of the morphological analysis of te 

human face image for conducting plastic and reconstructive operations. 

There had been considered the use of 3D images for diagnosing genetic 

ilnesses. There had been made recommendations as for the use of the three-

dimensional simulation in this field. 

There had bee suggested to use the morphing in 3D images of a human face 

for the task of diagnosis. 

There had been suggested the method of analysis for the correspondence to the 

age changes in the child’s develop,ment to the set norms on the base of the use of 

images morfing, that allowes to imcrease the response of the express diagnostics 

operations. 

There had been determined the basic requirements for the built-in software 

analogues of biomedical devices with the use of 3-D models, which are the basis for 

the construction of computerised bmedical devices and system 

There had been developed the software for modeling and testing of the 

developed methods of shading the three-dimensional sections with the application of 

the graphical conveyor and various models of illumination. 

1. There had been developed the software for modeling and testing of the 

developed methods of shading the three-dimensional sections with the application of 

the graphical conveyor and various models of illumination. 

2. There had been conducted the experimental researches of the developed 

PIFC, adaptive by the method of the protected face of the person. 

3. The obtained values of NMSE (normalised Mean Square Error) showed that 

the developed models and methods allow to make high quality of three-dimensional 

images of a person's face. 

4. There had been developed a block diagram of the systems for formation of 

three-dimensional images of the final visualization for various applications. 

5. There had been developed structural diagram of human systems for 

planning operations. 
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6. There have been developed thre software modules for morphological 

examination of the human face with the aim of express diagnostics. 

The developed structural diagrams of devices for forming graphic images are 

protected by 2 patents of Ukraine. There has been received 6 certificates for 

copyright for algorithms and software  

Scientific novelty of the obtained results: 

1. There had been developed the method of shading of a person's face, the 

feature of which is adaptive use of polynomials of the second and third degrees for 

the determination of intensities of color on different parts of the surface of the face 

image, which allowed to increase the productivity of the formation of the three-

dimensional image and, as a consequence, to provide a dynamic mode of reflection 

2. For the first time, there had been developed the physically correct 

distributive functions of surface reflectivity based on a cosine model, the peculiarity 

of which is the observance of the law of conservation of energy in the formation of 

face images, which allowed to increase the accuracy of determining the intensities of 

colors in the formation of face images. 

3. There had been developed the new modifications of the Schlick distribution 

function for the formation of images of a person's face, which differ from the known 

one by the adaptive change of the degree depending on the coefficient of specularity 

and the introduction of normative coefficients, which allowed to increase the 

accuracy of reproduction of the specular component of color. 

4. The further development was given to the cosine model of the reflectivity of 

the surface of the human face, which, unlike the classical one, used the rasing to the 

lesser power, which allowed to increase the productivity of the fprmatin of the image 

of the face with high accuracy of reproduction of both, the epicenter and bluming of 

flare. 

5. The further development was given to the method of reconstruction of the 

human face according to the data of the stereo-pair, in which, unlike in the existing 

one, there were used the analytical perturbation functions, and the recursive division 

of the object space was used to search for features describing the object, which 
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allowed to reduce the volume the memory needed to store the geometric model, 

simplify its scaling, and use the ray tracing method to render it. 

6. There had been suggested the new modifications of the Cook-Torrence and 

Ward models, which differ from the known ones by using only one function and 

smaller degrees of polynomials during the calculations, which allows to improve the 

imaging performance of human faces taking into account the offset properties of the 

skin. 

The practical significance of the obtained results is that on the basis of the 

theoretical researches and the obtained scientific results the complex of software and 

hardware for the formation of the three-dimensional images of a person's face had 

been developed, in particular: a software module for testing the developed models 

and methods on the basis of a professional graphic conveyor idx3d; a computer 

program for the reconstruction of the 3D models (ranked the 2nd place in the 2016 

Golden Byte International Competition in the STARTUP CHALLENGE nomination 

for software projects); a program for determining the coefficients of specularity of a 

person's face; software module for morphological analysis of facial images and rapid 

diagnostics; software module for the analysis of three-dimensional models of the 

human head; structural diagrams of devices for color formation on the human face; 

structural diagram of the system for forming three-dimensional images of human 

faces (heads). 

The research results are used at the Scientific and Research Institute for the 

Rehabilitation of Persons with Disabilities to improve the efficiency of 

reconstructive operations, optimal selection of implants, conducting express 

diagnostics of morphological features of the face; Ukrainian Military Medical 

Academy to improve the efficiency of plastic and reconstructive operations; PSPE 

"Photonics Plus" to increase the reality and productivity of the formation of the 

three-dimensional images of people's faces; at 3D Generation Yue LTD for the 

increase in the realism of 3D image formation; at the Department of Biomedical 

Engineering of Vinnitsa National Technical University for the application on the the 

educational process. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Лице людини визначає її 

привабливість людини та є основним засобом ідентифікації і невербальної 

комунікації. 

Травми обличчя відносяться до найпоширеніших пошкоджень з 

постійною тенденцією до зростання [1]. Число пошкоджень за останнє 

десятиліття зросло в 2,4 рази. Це обумовлює зростання ролі пластичної та 

реконструктивної медицини. За статистикою [2], щорічно в світі проводиться 

біля 18 млн. пластичних операцій.  

Враховуючи збереження динаміки травматизму актуальними є питання 

покращення діагностування, підвищення ефективності проведення пластичних 

і реконструктивної операцій. Підвищення рівня проведення та планування 

реконструктивних і пластичних операцій пов’язують з використанням 

тривимірного моделюванням [3]-[11]. 

Тривимірні моделі обличчя людини є найреалістичнішими, відображають 

анатомічну структуру, точно передають рельєфні та кольорові особливості 

об’єкта, підлягають модифікації для зміни зовнішності. 3D- модель обличчя є 

багатофакторним джерелом інформації про пацієнта, дозволяє істотно знизити 

необхідний обсяг взаємодії з користувачем порівняно з існуючими методами. 

Натурне тривимірне моделювання для задач пластичної та 

реконструктивної медицини є неприйнятним, оскільки отримана модель є 

суб’єктивною. В цьому випадку доцільно розробка біомедичних засобів, які 

дозволять розробити реалістичні об’єкти, які є адекватними реальним. 

У багатьох випадках пластичні хірурги при плануванні хірургічних 

втручань покладаються на аналіз фотографій обличчя пацієнта [12], [13]. Такий 

підхід має суттєві обмеження, обумовлені просторовими спотвореннями, 

неможливістю відтворити зовнішній вигляд пацієнта після хірургічного 

втручання.  Невідповідність очікуваного розміру або форми може призвести до 
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повторного хірургічного втручання. За світовою статистикою в 20-40 % 

випадків пацієнти не задоволені результатами пластичної операції. Цей ризик 

можна суттєво зменшити за рахунок попередньої розробки 3D-моделі обличчя, 

яку може оцінити пацієнт до і після операції і висловити свої побажання 

Моделювання кінцевого результату пластичної операції до її проведення 

дасть можливість пацієнту уточнити вимоги по зміні своєї зовнішності, а 

пластичному хірургу - краще зрозуміти побажання пацієнта. У свою чергу, 

використання тривимірних зображень обличчя дозволяє хірургу не тільки 

краще підготуватися до хірургічного втручання, але і зробити його менш 

інвазивним і небезпечним для пацієнта, а також знизити ймовірність 

ускладнень. 

У медичній практиці тривимірна модель зображення обличчя має 

характерну відмінність від інших застосувань, оскільки вона є об’єктом 

дослідження для діагностики [1], [3], [15], [16], а тому повинна бути точною та 

надавати можливість для отримання різних метрик. У цьому випадку 

поєднання антропометричних даних з іншими методами досліджень дозволяє в 

значній мірі уточнити діагноз. Сьогодні на основі аналізу співвідношень різних 

ділянок обличчя можна діагностувати багато генетичних захворювань. 

Важливою задачею є розробка на основі тривимірних моделей обличчя 

діагностичних ознак для проведення пластичних і реконструктивних операцій. 

Для цього необхідна розробка засобів для достовірних вимірів криволінійних 

профілів, необхідних кутів анатомічних елементів, аналізу виділених ділянок 

обличчя. 

При формуванні кольорів для різних ділянок обличчя важливо 

реалістично відобразити дифузну, спекулярну складові інтенсивності кольору 

[17]-[20]. При цьому необхідно враховувати залежності коефіцієнтів відбиття 

від вікових змін людини, офсетну структуру поверхні обличчя. Важливою для 

планування та проведення пластичних і реконструктивних операцій є розробка 

фізично-коректних моделей відбивної здатності поверхні, які підвищують 

достовірність діагностування.  
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Важливою вимогою до методів формування тривимірних зображень 

облич людини є висока продуктивність, яка повинна бути достатньою для 

підтримки динамічного та інтерактивного режимів.  

Тому розробка високопродуктивних методів, моделей та засобів для 

формування тривимірних зображень облич людей для планування та 

проведення пластичних і реконструктивних операцій є актуальною задачею. 

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

Результати досліджень були використані для розробки систем візуального 

відтворення біомедичних даних при реалізації держбюджетних науково-

дослідних робіт: № 30-Д-313 «Створення інформаційних діагностичних 

технологій для оцінювання стану і визначення індексу здоров’я людини» 

(номер державної реєстрації 0108U000656); № 26-Д-381 «Система 

автоматизованої багатофункціональної лазерної поляриметрії плівок плазми крові 

людини для діагностики паталогічних змін молочниз залоз» (номер державної 

реєстрації 0116U004709), № 30-Д-392 «Аналіз теоретичних засад побудови 

інтелектуалізовано системи зображувальної поляриметрії біологічних тканин та 

її базових блоків» (номер державної реєстрації 0118U000207). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

проведення пластичних і реконструктивних операцій за рахунок 

високореалістичного, високопродуктивного відтворення обличчя людини 

новими моделями, методами та засобами. 

Основними задачами дослідження є: 

- провести аналіз існуючих методів і засобів формування тривимірних 

зображень для задач пластичної та реконструктивної хірургії; 

розробити нові: 

- моделі відбивної здатності поверхонь облич, які забезпечують високу 

реалістичність і продуктивність відтворення кольорів; 

- фізично-коректні дистрибутивні функції відбивної здатності поверхні,  

особливість яких полягає у дотриманні закону збереження енергії при 

формуванні зображень: 
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- методи підвищення продуктивності зафарбовування зображень облич; 

- метод реконструкції людського обличчя; 

- визначити аналітичні залежності коефіцієнта спекулярності шкіри обличчя 

людини для різних вікових груп; 

- діагностичні ознаки морфологічного аналізу зображень обличчя людини для 

проведення пластичних і реконструктивних операцій; 

 - метод морфінгу 3D-зображень обличчя людини для задач діагностики; 

- основні вимоги до побудови програмних аналогів біомедичних приладів з 

використанням 3-D моделей; 

- програмні та апаратні засоби для формування зображень облич для задач 

пластичної та реконструктивної медицини, а також систему на їх основі; 

- провести експериментальні дослідження розроблених моделей і методів. 

Об’єкт дослідження – процес формування тривимірних зображень облич 

людини у медичних системах. 

Предмет дослідження – методи та засоби візуалізації тривимірних 

зображень облич людей. 

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися: теорія 

чисел та чисельних методів; теорія алгоритмів; теорія інтерполювання 

функцій; методи аналітичної геометрії, лінійної алгебри, диференціального й 

інтегрального числення для розробки моделей та методів візуалізації облич; 

комп’ютерне моделювання для аналізу та перевірки достовірності отриманих 

теоретичних положень. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше запропоновано метод зафарбовування обличчя людини, 

особливість якого полягає у адаптивному використанні поліномів другого та 

третього степенів для визначення інтенсивностей кольору на різних ділянках 

зображення обличчя, що дозволило підвищити реалістичність формування 

тривимірного зображення та зменшити кількість складових трикутників 

полігональної моделі.  

2. Вперше розроблено фізично-коректні моделі відбивної здатності 
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поверхні на основі косинусної моделі, особливість яких полягає у дотриманні 

закону збереження енергії при формуванні зображень облич, що дозволило 

підвищити достовірність визначення інтенсивностей кольорів при формуванні 

зображень облич. 

3. Розроблено нові модифікації моделі відбивної здатності поверхні Шліка 

для формування зображень обличчя людини, які відрізняється від відомої 

адаптивною зміною степеня функції залежно від коефіцієнта спекулярності та 

введенням нормувальних коефіцієнтів, що дозволило підвищити точність 

відтворення спекулярної складової кольору. 

4. Подальшого розвитку отримала косинусна модель відбивної здатності 

поверхні обличчя людини, у якій, на відміну від класичної, використано 

піднесення   дистрибутивної функції до меншого степеня, що дозволило підвищити 

продуктивність формування зображення обличчя при високій точності 

відтворення як епіцентра, так і блюмінгу відблиску. 

5. Подальшого розвитку отримав метод реконструкції людського обличчя 

за даними стереопари, у якому, на відміну від існуючого, використано 

аналітичні функції збурення, а для пошуку функцій, що описують об’єкт, 

використовується зворотний рекурсивний поділ об’єктного простору, що 

дозволило зменшити обсяг необхідної пам’яті для зберігання геометричної 

моделі, спростити її масштабування та використати для візуалізації метод 

трасування променів. 

6. Подальшого розвитку моделі Кука-Торенса і Варда, які відрізняються від 

відомих використанням при розрахунках тільки однієї функції і менших 

степенів поліномів, що дає можливість підвищити продуктивність формування 

зображень облич людини з урахуванням офсетних властивостей шкіри. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на 

основі проведених теоретичних досліджень і отриманих наукових результатів 

розроблено комплекс програмних і апаратних засобів для формування 

тривимірних зображень обличчя людини, зокрема: програмний модуль для 

тестування розроблених моделей та методів на основі професійного графічного 
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конвеєра idx3d; комп’ютерну програму для реконструкції ЗD-моделей (посіла 

2-е місце на Міжнародному конкурсі «Золотий байт» у 2016 році в номінації 

програмних проектів STARTUP CHALLENGE); програму для визначення 

коефіцієнтів спекулярності обличчя людини; програмний модуль для 

морфологічного аналізу зображення обличчя та проведення експрес-

діагностики; програмний модуль для аналізу тривимірних моделей голови 

людини; структурні схеми пристроїв для формування кольорів на обличчі 

людини; структурну схему системи для формування тривимірних зображень 

облич (голови) людини. 

Впровадження результатів досліджень підтверджується відповідними 

актами. Результати досліджень використовуються на таких підприємствах і 

організаціях: науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю, 

Українська війсково-медична академія, ТОВ «3Д Дженерайшн Юей»; ПМВП 

«Фотоніка Плюс», кафедра біомедичної інженерії Вінницького національного 

технічного університету для використання у навчальному процесі. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені у 

дисертаційній роботі, отримані автором особисто. 

У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, автору належать 

такі результати: [3], [53] – моделі відбивної здатності поверхонь; [14] – аналіз 

методів отримання 3D-моделей; [23] – аналіз наявності аномальних зон; [34] – 

метод об’ємної візуалізації; [35] – аналіз напрямків використання тривимірного 

моделювання в медицині; [36] – метод рендерингу з обходом вісімкового дерева; 

[38] – аналіз технологій 3D-друку для медичних застосувань; [41] – аналіз 

критеріїв якості медичних зображень; [44], [98] – методи реконструкції; [45] – 

аналіз методів обходу модельного простору; [46] – формули для опису 

геометричних об’єктів; [47] – формули для визначення скалярного добутку 

векторів; [51] – алгоритм визначення координат на поверхні моделі очного 

яблука; [57] – фізично-коректні моделі; [61] – вирази для визначення 

інтенсивностей кольору; [68], [69] – методи антиаліайзингу; [76] – 

співвідношення для незалежного обчислення векторів нормалей у рядку 
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растеризації; [81] – модифікована модель Шліка; [82] – дистрибутивна функція 

відбивної здатності поверхні; [83], [132], [134], [135] – алгоритми та програми 

визначення інтенсивостей кольору; [90] – аналіз методів з використанням 

субпіксалізації; [91] – формули для накладання текстур; [92] – використання 

карти висот для анізотропного текстурування; [94] – метод збурення 

дистрибутивної функції; [97] – метод розпізнавання; [101] – алгоритм 

ідентифікації; [104] – метод рейкастингу; [105] – оптимізація методів 

візуалізації; [107] –формули для розрахунку інтенсивності світла за методом 

Фонга; [133] – програма для рендерингу зображення; [136] – алгоритм 

зафарбовування поверхні, [137], [138] – структурні схеми пристроїв. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювались на таких конференціях: 

II Mezinarodni vedecko-prakticka conference «Perspektivni novinky vedy a 

technici» (Praha, 2005); III Міжнародна науково-практична конференція «Наука 

і освіта 2005» (м. Дніпропетровськ, 2005); науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та 

освіті» (Одеса, 2005); Міжнародна науково-практична конференція 

«Прогресивні інформаційні технології в науці, освіті та економіці» (м. Вінниця, 

2009); Міжнародна наукова конференція «Наукове літо - 2010» ( м. Київ, 2010); 

І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених, (м. Донецьк, 2011); Міжнародна науково-практичної 

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

перспективи»(м. Донецьк, 2013); Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Електронні інформаційні ресурси в освіті і науці: створення, 

використання, доступ» (м. Вінниця, 2013, 2018); Міжнародна конференція 

«Моделювання та комп’ютерна графіка» (м. Красноармійськ, 2013, 2015); 

International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON-

2015(Omsk, 2015); II Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

«Naukowa przestrzen Europy-2016» (Przemys, 2016); Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція «Молодь в технічних науках: дослідження, 
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проблеми, перспективи» (м. Вінниця, 2016); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Інформатика, математика» (м. Суми, 2016); VIIІ, IX Міжнародна 

конференція з математичного моделювання ( м. Херсон, 2017, 2018); 

Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерна графіка та 

розпізнаваннязображень», м. Вінниця, 2018;          XI Міжнародна науково-

практична конференції «Інформаційні технології і автоматизація» (м. Одеса, 

2018). 

Публікації. Основні результати досліджень опубліковано в 44 наукових 

працях, у тому числі в закордонній монографії, 6 статтях, що входять до між-

народної наукометричної бази Scopus, 12 статтях у фахових виданнях 

України, 2 статтях в періодичних закордонних журналах, 4 статтях в 

науково-технічних журналах, 12 – у матеріалах конференцій, 2 патентах 

України, 6 авторських сві-доцтвах про реєстрацію авторського права на 

комп’ютерну програму. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 138 

найменувань і додатків. Основний зміст дисертації викладено на 142 сторінках 

і містить 7 таблиць і 81 рисунок. Додатки містять акти впровадження 

результатів роботи, лістинги програм. 
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