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АНОТАЦІЯ
Ярославський Я.І. Волоконно-оптична телемедична мережа для обміну
відеозображеннями. – 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, МОН України, Вінниця, 2019.
Ефективне впровадження новітніх результатів розвитку науки і техніки в
практику охорони здоров’я можливе за умови створення системи та
інфраструктури трансляційної медицини, що дозволить об’єднати в єдине ціле
всі життєві етапи медичної технології від її розробки до використання в
клінічній практиці. Істотним стримуючим фактором є недостатнє застосування
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій і впровадження методів
систематизації медичної інформації. Розвиток телемедицини стримують також і
проблеми в галузі інформаційної безпеки, які пов’язані з дотриманням вимог
захисту особистих даних пацієнтів і персональних даних про стан їх здоров’я.
Спеціалізована медична апаратура, а також цифрові зображення, створені
за її допомогою, стали невід’ємною частиною діагностичного та лікувального
процесів. Так само активно використовуються цифрові можливості для передачі
і обміну медичними зображеннями у комп’ютерних мережах. Електронний
обмін діагностичними зображеннями забезпечує розвиток і поширення
телемедицини

з

використанням

економічно

виправданих,

технічно

і

організаційно оптимальних сеансів віддаленого консультування, що вимагає
швидкої і надійної системи передачі даних.
Вдосконалення і модифікація телекомунікаційного стандарту DICOM,
розроблення і запровадження ефективних технологій архівування медичних
зображень дозволить забезпечити скорочення обсягів потокової інформації,
часу на її передачу, а також коштів, які на це витрачаються.
Широке впровадження телемедицини на основі єдиної технологічної і
технічної політики дозволяє істотно підвищити ефективність надання первинної
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медико-санітарної допомоги

шляхом

проведення

віддаленого

скринінгу

пацієнтів, які перебувають в різних групах ризику, підвищення якості
діагностики соціально значимих захворювань на рівні первинної ланки,
підвищення ефективності надання швидкої та невідкладної медичної допомоги
за рахунок використання волоконно-оптичної мережі, підвищення доступності
консультаційних послуг медичних експертів для населення за рахунок
використання телемедичних консультацій, підвищення точності і об'єктивності
діагностичних

досліджень,

зниження

кількості

рутинних

операцій

в

повсякденній діяльності медичного працівника, підвищення оперативності та
достовірності передачі медичної інформації про стан здоров’я пацієнта.
Адаптація проектуємої телемедичної мережі до стандартів створення,
зберігання,

передачі

та

візуалізації

медичних

зображень

DICOM

та

електронного медичного документообігу HL7 забезпечує ефективний обмін
медичними даними між різними закладами охорони здоров'я, що підвищує
швидкість та якість лікування з одночасним зменшенням його вартості.
Створення в Україні загальнонаціональної інфраструктури трансляційної
телемедицини на базі завадозахищених волоконно-оптичних транспортних
мереж із високою пропускною здатністю, спроможних об'єднати в єдине ціле
регіональні і корпоративні телемедичні мережі віддаленого консультування,
діагностики і навчання для щоденного застосування у клінічній практиці, є
актуальним напрямком розвитку медико-технічних систем, що дозволить
підвищити якість надання медичної допомоги населенню.
В дисертаційній роботі розв’язано науково-технічну задачу підвищення
ефективності обміну медичними даними у волоконно-оптичній телемедичній
мережі шляхом розробки розроблення її уточненої моделі, оптимізації
структури та методів побудови.
В дисертаційній роботі одержані такі нові наукові результати:
1. Вперше для волоконно-оптичних каналів телемедичних мереж з
швидкістю до 150 Мбіт/с запропоновано метод модуляції модового складу з
підвищеною завадостійкістю і додатковим захистом від несанкціонованого
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доступу, який може розглядатись як окремий частковий випадок підвищення
стабільності передачі і захисту даних у кінцевих пристроях волоконних трактів
оптичних телемедичних мереж.
2.

Вперше

розроблено

модель

процесу

передачі

інформації

у

волоконно-оптичному тракті телемедичної мережі, яка визначає ключові
параметри волоконно-оптичного середовища – оптичні втрати і дисперсію
сигналу в волоконно-оптичному середовищі, компенсує їх і формує сигнал,
спроможний, в залежності від типу оптоволокна, подолати максимальну
відстань при мінімальних часових спотвореннях і втратах.
3.

Отримав

подальшого

розвитку

метод

двохвилевої

передачі

медичних цифрових даних шляхом представлення цифрового логічного сигналу
(логічна 1) оптичним імпульсом одночасно на двох довжинах хвиль λ 1=1310 нм
і λ2=1550 нм, вибір яких виконано, виходячи із умови мінімальної дисперсії та
мінімізованих втрат кварцового скла, що зменшило вплив завад і підвищило
рівень сигнал/шум та загальну стабільність передачі біомедичної інформації.
4. Отримав подальшого розвитку підхід до створення волоконної
телемедичної мережі для обміну медичними відеозображеннями в стандарті
DICOM 3.0, які отримано з різних типів медичного обладнання для променевої
діагностики

і

телемедичними

центрами,

що

дозволило

визначити

інформаційний простір мережі як складне ієрархічне середовище, в якому
кожний рівень характеризується власними інформаційними, програмними та
апаратними засобами для оброблення та інтерпретації отриманої інформації.
Результати теоретичних та практичних досліджень, проведених в
дисертаційній

роботі

мають

виразну

прикладну

спрямованість

та

застосовуються для розроблення регіональної телемедичної мережі високої
пропускної здатності з високою стабільністю та надійністю передавання
медичних відеозображень. Прикладні результати роботи:
1. Запропоновано волоконну телемедичну мережу, яка забезпечує обмін
оперативними результатами телемедичної діагностики і моніторингу стану
здоров’я пацієнтів по оптичних каналах зв’язку між віддаленими районами та
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обласним центром і, на відміну від існуючих, забезпечує її адаптацію до
стандарту DICOM, інформаційну підтримку прийняття рішень, гнучку систему
управління роботою мережі з дотриманням вимог щодо захисту персональних
даних пацієнтів.
2.

Розроблено структурно-функціональну організацію телемедичної

системи у вигляді сукупності трьох базових ресурсів: апаратного, аналітичного
та інформаційного, представлених апаратно-програмними та інформаційними
модулями, які здійснюють зв’язок між вимірювальними здавачами і сенсорами
та цифровими засобами оброблення даних при підтримці медико-фізіологічних
алгоритмів аналізу та оброблення сукупної медичної інформації, що суттєво
скорочує часові та фінансові витрати на всіх стадіях проектування подібних
систем і передачі телемедичних даних.
3. Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність
Одеського обласного центру телемедицини на базі Одеської обласної клінічної
лікарні, що підвищило достовірність (понад 95%) і покращило якість передачі
біомедичної інформації. Результати роботи також використовуються
навчальному

процесі

кафедри

біомедичної

інженерії

у

Вінницького

національного технічного університету, що сприяло покращенню якості
викладання лекційного матеріалу і проведення практичних занять.
Для того, щоб в процесі передачі сигналу зберігалась його форма, а
величина

амплітуди зазнавала найменших спотворень необхідно зберігати

співвідношення

сигнал/шум у встановлених допустимих межах. При цьому

мінімально допустиме значення сигнал/шум визначається з граничних умов
максимальної швидкості передавання даних із врахуванням зменшення смуги
пропускання. Для зменшення дисперсії та відповідно збільшення швидкості
передавання, окрім заходів підтримання величини сигнал/шум, слід обирати
одномодове оптичне волокно, в якому відсутня модова дисперсія.
Розроблення
телемедичних

на

даних

основі

моделі

інформаційного

волоконно-оптичного

каналу

каналу

зв’язку

для

передачі
обміну

телемедичною інформацією з додатковим введенням до його структури
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оптичних підсилювачів з автоматичним регулюванням підсилення (АРП) і
блоку автоматичного контролю та діагностики оптичного кабелю забезпечило
дистанційний автоматичний контроль за станом волокна кабелю і точною
локацією

місця

і

характеру

пошкодження,

прив’язку

рефлекторів

до

географічної карти місцевості та аналіз змін параметрів ВОКЗ в часі, що в
кінцевому результаті підвищило достовірність і покращило якість передачі
біомедичної інформації.
Обґрунтовано склад обладнання регіонального телемедичного центру, що
включає

систему

відеотрансляції

багатоточкового

операцій;

студію

відеоконференцзв'язку;
для

індивідуальних

систему

телемедичних

консультацій, обладнану системою відеоконференцзв'язку точка-точка; DICOM
сервер; периферійне устаткування, що забезпечує документування, запис,
відтворення лекцій, телемедичних консультацій та даних пацієнта.
Дослідження розробленої телемережі показали, що цифрові зображення з
дійсним неспотворенням DICOM файлів передавались у 98,7% випадків, що
визначає рівень безпомилковості передачі даних. Помилки віднесення об'єктів з
дійсним

спотворенням

кадру

зображення

і

відеоінформації

до

класу

неспотворених DICOM файлів можливі з вірогідністю 1,3%, а навпаки – 3,8%.
За результатами проведених експериментальних розрахунків передавання
інформації у форматі DICOM 3.0 по розробленій волоконно-оптичній
телемедичній мережі та її аналогах встановлено, що для розробленої мережі
помилка першого роду знижена з 3,4% до 1,3%; помилка другого роду досягла
значення 3,8% (у аналогів не менше 6,7%), а безпомилковість передавання
інформації – 98,7%, що дозволило підвищити загальну ефективність мережі за
двома головними критеріями – чутливістю – з 91,3% (аналог) до 98,7% – і
специфічністю – з 89,7% (аналог) до 96,2%.
Ключові слова: телемедицина, волоконно-оптична телемедична мережа,
біомедична інформація, телемедична діагностика, медичні відеозображення,
система, передача даних.
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ANNOTATION
Yaroslavsky Y. I. Fiber optic telemedicine network for video-images exchange. –
Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.
Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences (Doctor of
Philosophy) in specialty 05.11.17 «Biological and medical devices and systems» –
Vinnytsia National Technical University, MES of Ukraine, Vinnytsia, 2019.
Effective implementation of the latest results of science and technology in
healthcare is possible provided the system and infrastructure of translational medicine
is created, which will allow to integrate all vital stages of medical technology from its
development to its use in clinical practice. A significant deterrent is the lack of use of
modern information and communication technologies and the introduction of methods
for systematizing medical information. The development of telemedicine is also
hampered by information security issues that have to do with the protection of
patients' personal data and personal health data.
Specialized medical equipment, as well as digital images created with its help,
have become an integral part of the diagnostic and therapeutic processes. Digital
opportunities for the transmission and sharing of medical images on computer
networks are also being actively used. Electronic diagnostic imaging enables the
development and dissemination of telemedicine using cost-effective, technically and
organizationally optimal remote counseling sessions that require a fast and reliable
data transmission system.
Improvement and modification of the DICOM telecommunication standard,
development and implementation of effective technologies for archiving medical
images will allow to reduce the amount of streaming information, time for its
transmission,

as

well

as

the

money

spent

on

it.

The widespread adoption of telemedicine based on a common technological and
technical policy can significantly improve the effectiveness of primary health care by
remote screening of patients at different risk groups, improve the quality of diagnosis
of socially significant diseases at the primary level, and improve the efficiency of
providing rapid delivery. medical assistance through the use of fiber optic network,
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increasing the availability of medical consulting services ex ertiv to the public through
the use of telemedicine consultations to improve the accuracy and objectivity of
diagnostic tests, reducing the number of routine operations in everyday activities
health worker, increased efficiency and reliability of the transmission of medical
information about the patient's condition.
The adaptation of the projected telemedicine network to the standards for the
creation, storage, transmission and visualization of DICOM medical images and the
HL7 electronic medical records ensures the effective exchange of medical data
between different healthcare institutions, which increases the speed and quality of
treatment while reducing its cost.
Creation of the national telemedicine infrastructure in Ukraine on the basis of
high-bandwidth fiber-optic transport networks capable of integrating into one whole
regional and corporate telemedicine networks of remote consulting, diagnostics and
training for daily development in clinical practice. -technical systems that will
improve

the

quality

of

health

care

delivery

to

the

population.

The dissertation deals with the scientific and technical problem of improving the
efficiency of medical data exchange in the fiber-optic telemedicine network by
developing the development of its refined model, optimizing the structure and
construction methods.
The scientific novelty of the results of the work is as follows:
1. For the first time, for fiber optic channels of telemedicine networks with
speeds up to 150 Mbps, a modulation method of modular composition with high noise
immunity and additional protection against unauthorized access is proposed, which
can be considered as a separate partial case of increasing the stability of transmission
and protection of data at the ends of the devices optical telemedicine networks.
2. For the first time, a model of the information transmission process in the
fiber-optic tract of the telemedicine network is developed, which determines key
parameters of the fiber-optic environment - optical losses and signal dispersion in the
fiber-optic environment, compensates for them and generates a signal capable,
depending on the type of fiber, to overcome the maximum distance with minimal time
distortions and losses.
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3. The method of two-wave transmission of medical digital data by presenting a
digital logical signal was further developed (logic 1) optical pulse simultaneously at
two wavelengths λ1 = 1310 nm and λ2 = 1550 nm, the choice of which is made based
on the condition of minimum dispersion and minimized losses of quartz glass, which
reduced the effect of interference and increased the signal / noise level and overall
stability of the transmission biomedical information.
4. The approach to creating a fiber-optic telemedicine network for the exchange
of medical video images in DICOM 3.0, obtained from different types of medical
equipment for radiodiagnosis and telemedicine centers, was further developed, which
allowed to define the information space of the network as a complex hierarchical
environment in which each level of character is characterized. proprietary
information, software and hardware to process and interpret the information received.
The results of theoretical and practical research conducted in the dissertation
have a clear applied orientation and are used to develop a regional high-bandwidth
telemedicine network with high stability and reliable transmission of medical video
images. Applied results:
1. Fiber telemedicine network is proposed, which provides the exchange of
operational results of telemedicine diagnostics and monitoring of patients' health
status through optical communication channels between remote areas and the regional
center and, unlike the existing ones, provides its adaptation to the DICOM standard,
informative support of acceptance. solutions, flexible network management system
with compliance with the requirements for the protection of patients' personal data.
2. The structural and functional organization of the telemedicine system is
developed in the form of a set of three basic resources: hardware, analytical and
information, represented by hardware-software and information modules that
communicate between measuring transmitters and sensors and digital means of data
processing with the support of medical and physiological algorithms for analysis and
processing of aggregate medical information, which significantly reduces the time and
financial costs at all stages of designing such systems and transmission single data.
3. The results of the dissertation were implemented in the practical activity of
the Odessa Regional Center of Telemedicine at the Odessa Regional Clinical
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Hospital, which increased the accuracy (over 95%) and improved the quality of
transmission of biomedical information. The results of the work are also used in the
educational process of the Department of Biomedical Engineering of Vinnitsa
National Technical University, which contributed to the improvement of the quality of
teaching of lecture material and conducting of practical classes.
In order to maintain its shape during the signal transmission and to minimize
the amplitude of the amplitude, it is necessary to keep the signal-to-noise ratio within
the set acceptable limits. The minimum allowable signal / noise value is determined
from the limit conditions of the maximum data rate taking into account the reduction
of the bandwidth. In order to reduce the variance and therefore increase the
transmission rate, besides the measures of maintaining the signal / noise value, a
single-mode optical fiber, which lacks a mode dispersion, should be selected.
Development of a fiber optic communication channel based on a model of a
fiber optic communication channel for the exchange of telemedicine information with
additional introduction to its structure of optical amplifiers with automatic gain
control and a block of automatic control and diagnostics of an optical cable provided
remote automatic control over the state of the fiber cable and the exact location of the
location and nature of the damage, binding of reflectors to the geographical map of
the area and analysis of changes in the parameters of the fiber optic communication
channel in time and that ultimately improved the reliability and quality of the
transmission of biomedical information.
The equipment of the regional telemedicine center, including the multipoint
video conferencing system, is substantiated; system of video broadcasting of
operations; a studio for individual telemedicine consultations, equipped with a pointto-point video conferencing system; DICOM server; peripheral equipment providing
documentation, recording, lecturing, telemedicine consultations and patient data.
Studies of the developed telecommunication network have shown that digital
images with real corruption of DICOM files were transmitted in 98.7% of cases,
which determines the level of error of data transmission. Errors attributing objects
with a true image and video frame distortion to a class of undistorted DICOM files are
possible with a probability of 1.3% and vice versa - 3.8%.
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According to the results of the experimental calculations of the transmission of
information in DICOM 3.0 format on the developed fiber optic telemedicine network
and its analogues it is established that for the developed network the error of the first
kind is reduced from 3.4% to 1.3%; the second kind of error reached the value of
3.8% (at analogues not less than 6.7%), and the error of transmission of information 98.7%, which allowed to increase the overall network efficiency according to the two
main criteria - sensitivity - from 91.3% (analog ) to 98.7% - and specificity - from
89.7% (analog) to 96.2%.
Keywords: telemedicine, fiber optic telemedicine network, biomedical
information, telemedicine diagnostics, medical video images, system, data transfer.
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження.
Серед стратегічних механізмів реформування системи охорони здоров'я в
Україні важливу роль відіграє впровадження інформаційних технологій,
здатних забезпечити виконання державних гарантій доступності та високої
якості надання медичної допомоги населенню незалежно від місця проживання
та

соціального статусу людини. Важливою технологією, розвиток якої

здійснить позитивний комплексний вплив на клінічні, освітні та наукові
аспекти діяльності системи охорони здоров'я в Україні, є телемедицина [19],
[20], [21].
До недавнього часу основним носієм діагностичної інформації була
рентгенівська плівка і термопапір. Сьогодні ж активно використовуються
цифрові можливості для передачі і обміну медичними зображеннями у
комп’ютерних мережах. Електронний обмін діагностичними зображеннями
забезпечить розвиток телемедицини з використанням економічно виправданих,
технічно та організаційно побудованих оптимальних сеансів віддаленого
консультування [20].
Удосконалення

існуючих

та

створення

нових

телемедичних

інформаційних систем є одним з важливих факторів у підвищенні якості і
доступності кваліфікованої медичної допомоги населенню. В Україні у 2018
році впроваджено електронну систему охорони здоров'я eHealth, яка станом на
01.12.2018 р. поєднує в центральній базі даних (базовому компоненті)
взаємодію 15 провідних МІС (медичних інформаційних систем), зокрема
Helsi, ЕМСіМЕД, Доктор Елекс, MEDSTAR, MEDICS, МедЕйр, UASMART,
МІС «Каштан», «Поліклініка без черг» та інші [22].
Впровадження

нових

та

удосконалення

існуючих

медичних

інформаційних технологій в Україні базується на виконанні міжнародних
стандартів і протоколів. Найбільш універсальним стандартом подання і обміну
цифровою діагностичною інформацією у світовій медицині є DICOM (Digital
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Imaging and Communications in Medicine) – формат цифрових зображень й
обміну між ними у медицині. DICOM – стандарт передачі радіологічних
зображень та іншої медичної інформації між комп'ютерами, що спирається на
базову мережеву

модель взаємодії відкритих систем OSI (Open System

Interconnection).
Променева діагностика у комплексі інструментальних методів клінічої
медицини є невід'ємною частиною обстеження хворого та одним з основних
джерел отримання об'єктивної інформації, необхідної для своєчасного
встановлення

діагнозу,

локалізації

виявлених

патологічних

змін,

планування оперативного втручання, а також аналізу динаміки в процесі
лікування [23], [24].
Модернізація та вдосконалення стандарту DICOM, впровадження нових
алгоритмів стиснення медичних зображень дозволить в подальшому скоротити
обсяги переданої інформації, час на її передачу, а значить, і фінансові витрати,
пов'язані з цими показниками [25].
Сьогодні у світі широко використовуються як безпосередньо для
діагностики, так і в повному циклі лікування пацієнтів системи архівування,
обробки і передачі медичних діагностичних зображень PACS (Picture Archiving
and Communication System). Вони дозволяють ефективно формувати єдину
діагностичну історію пацієнта незалежно від того, в який період часу, в якій
установі та на якому діагностичному апараті отримані дані. Як лікарі-діагности,
так і лікарі-клініцисти отримують можливість аналізу максимально повної
інформації

про

пацієнта.

Таким

чином,

PACS-системи

виявляються

затребуваними у всіх областях медицини – як в рамках однієї клініки, так і в
мережах лікувальних установ регіонального рівня та країни в цілому [26].
Широке впровадження телемедицини дозволить істотно підвищити
ефективність надання медико-санітарної допомоги (проведення віддаленого
скринінгу високоризикових груп пацієнтів), якість діагностики соціально
значущих захворювань на рівні первинної ланки та ефективность надання
швидкої й невідкладної медичної допомоги. Використання для організації
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обміну медичними даними і зображеннями волоконних каналів оптичних
транспортних мереж дозволить підвищити достовірність передачі медичної
інформації про стан здоров'я пацієнта. Це дозволить покращити як доступність
консультаційних

послуг

медичних

експертів,

так

і

оперативність

та

об'єктивність діагностичних досліджень при зменшенні кількості рутинних
операцій у повсякденній діяльності медичних працівників.
Разом з тим, важливим стримуючим фактором розвитку телемедицини в
Україні є неефективне застосування сучасних інфокомунікаційних мережевих
технологій для організації обміну медичними зображеннями, а також
недостатнє

впровадження

методів

систематизації

медичної

інформації.

Розвиток галузі стримують не вирішені в повній мірі проблеми інформаційної
безпеки та завадостійкості транспортних мереж, які пов'язані з дотриманням
вимог конфіденційності особистих даних пацієнтів і персональних даних про
стан його здоров'я.
Таким чином, створення в Україні загальнонаціональної інфраструктури
трансляційної телемедицини на базі завадозахищених волоконно-оптичних
транспортних мереж із високою пропускною здатністю, спроможних об'єднати
в єдине ціле регіональні і корпоративні телемедичні мережі віддаленого
консультування, діагностики і навчання для широкого застосування у клінічній
практиці, є актуальною науково-технічною задачею.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконувалась відповідно до планів науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт Вінницького національного технічного університету в
рамках

рамках

електронних

держбюджетної

систем

НДР

двовимірної

«Розробка

поляризаційної

неінвазивних

оптико-

томографії

фазово-

неоднорідних біологічних об’єктів» (номер державної реєстрації 0112U001368),
в якій здобувач брав участь як виконавець.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
підвищення ефективності обміну медичними відеозображеннями у волоконнооптичній телемедичній мережі шляхом розроблення її структури, моделі і
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методів побудови.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
1. Провести порівняльний аналіз існуючих засобів і методів побудови
спеціалізованих

волоконно-оптичних

мереж

для

обміну

медичними

відеозображеннями.
2. Розробити

метод

модової

модуляції

оптичних

сигналів

для

волоконних телемедичних мереж.
3. Розвинути метод двохвилевого передавання медичних даних у
волоконній телемедичній мережі.
4. Побудувати модель процесу передавання інформації у волоконних
телемедичних мережах.
5. Розвинути

волоконно-оптичний

канал

зв’язку

для

волоконної

телемедичної мережі.
6. Розробити

методологію

побудови

і

структурно-функціональну

організацію волоконної телемедичної мережі.
7. Удосконалити

PACS-систему

обласної

лікарні

(телемедичного

центру).
8. Провести апробацію і дослідити волоконну телемедичну мережу.
Об`єкт дослідження – процес обміну відеозображеннями у волоконнооптичних телемедичних мережах.
Предмет дослідження – волоконна телемедична мережа для обміну
відео-зображеннями, методи і модель її побудови та функціонування.
Методи дослідження. При виконанні дисертаційного дослідження
застосовувались методи: системного аналізу (для обґрунтування наукових,
методичних та інформаційних аспектів побудови інформаційної телемедичної
мережі), бібліосемантичний метод (для вивчення вітчизняного та світового
контенту щодо досвіду і наукових підходів до вирішення досліджуваної
проблеми),

метод

інформаційного

моделювання

(для

розроблення

інформаційних моделей і методів), методи теорії біотехнічних систем (для
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розроблення функціональних схем та архітектури інформаційної мережі),
методи алгоритмізації побудови баз даних і знань (для розроблення
алгоритмічно-програмного

забезпечення,

баз

даних

і

знань),

медико-

статистичний метод (для збору, оброблення та аналізу отриманої статистичної
інформації на етапах дисертаційного дослідження).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
1.

Вперше для волоконно-оптичних каналів телемедичних мереж з

швидкістю до 150 Мбіт/с запропоновано метод модуляції модового складу з
підвищеною завадостійкістю і додатковим захистом від несанкціонованого
доступу, який може розглядатись як окремий частковий випадок підвищення
стабільності передачі і захисту даних у кінцевих пристроях волоконних трактів
оптичних телемедичних мереж.
2.

Вперше

розроблено

модель

процесу

передачі

інформації

у

волоконнооптичному тракті телемедичної мережі, яка визначає оптичні втрати і
дисперсію сигналу в волоконно-оптичному середовищі, компенсує їх і формує
сигнал, спроможний, в залежності від типу оптоволокна, подолати максимальну
відстань при мінімальних часових спотвореннях і втратах.
3. Отримав подальшого розвитку метод двохвилевої передачі медичних
цифрових даних шляхом представлення цифрового логічного сигналу (логічна
1) оптичним імпульсом одночасно на двох довжинах хвиль λ1=1310 нм і
λ2=1550 нм, вибір яких виконано, виходячи із умови мінімальної дисперсії та
мінімізованих втрат кварцового скла, що зменшило вплив завад і підвищило
рівень сигнал/шум та загальну стабільність передачі біомедичної інформації.
4. Отримав подальшого розвитку підхід до створення волоконної
телемедичної мережі для обміну медичними відеозображеннями в стандарті
DICOM 3.0, які отримано з різних типів медичного обладнання для променевої
діагностики

і

телемедичними

центрами,

що

дозволило

визначити

інформаційний простір мережі як складне ієрархічне середовище, в якому
кожний рівень характеризується власними інформаційними, програмними та
апаратними засобами для оброблення та інтерпретації отриманої інформації.
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:
1. Запропоновано волоконну телемедичну мережу, яка забезпечує обмін
оперативними результатами телемедичної діагностики і моніторингу стану
здоров’я пацієнтів по оптичних каналах зв’язку між віддаленими районами та
обласним центром і, на відміну від існуючих, забезпечує її адаптацію до
стандарту DICOM, інформаційну підтримку прийняття рішень, гнучку систему
управління роботою мережі з дотриманням вимог щодо захисту персональних
даних пацієнтів.
2. Розроблено структурно-функціональну організацію телемедичної
системи у вигляді сукупності трьох базових ресурсів: апаратного, аналітичного
та інформаційного, представлених апаратно-програмними, інформаційними
модулями, які здійснюють зв’язок між вимірювальними давачами і сенсорами
та цифровими засобами оброблення даних при підтримці медико-фізіологічних
алгоритмів аналізу та оброблення сукупної медичної інформації, що суттєво
скорочує часові та фінансові витрати на всіх стадіях проектування подібних
систем і передачі телемедичних даних.
3. Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність
Одеського обласного центру телемедицини на базі Одеської обласної клінічної
лікарні (акт впровадження від 17.12.2018 р.), що підвищило достовірність
(понад 95%) і покращило якість передачі біомедичної інформації. Результати
роботи також використовуються у навчальному процесі кафедри біомедичної
інженерії

Вінницького

національного

технічного

університету

(акт

впровадження від 04.12.2018 р.), що сприяло покращенню якості викладання
лекційного матеріалу і проведення практичних занять.
Особистий внесок здобувача. Всі результати, які складають основний
зміст дисертації отримані здобувачем самостійно. В роботах опублікованих в
співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в наступному: в [1] –
розробив методику створення уніфікованої системи трансформації довжин
хвиль; в [2] – провів порівняльний аналіз технологій побудови мереж, визначив
їх недоліки та шляхи удосконалення; в [3] – удосконалив класифікацію та
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запропонував підходи до створення нової моделі інформаційних мереж; в [4] –
проаналізував модель розподіленої інформаційної мережі з фотоелектричними
перетворювачами; в [5] – провів аналіз методу і засобів багатоканальної
передачі інформації через повітряний простір із використанням лазерної
апаратури та адаптивної системи зв’язку; в [6] – запропонував метод
двохвилевої передачі даних на двох несучих довжинах хвиль; в [7] – розробив
структуру методу модової модуляції сигналів та його математичний опис; у [8]
– запропонував критерії оцінювання ефективності передавання інформації
через оптичні волокна; у [9] – вивів основні аналітичні залежності і пояснив
природу виникнення адаптивних шумів; в [10] – запропонував структуру
оптичної геоінформаційно-енергетичної мережі з розподіленими світловими
джерелами

енергії;

в

[11]

–

розробив

підхід

до

навчання

інтелектуальностатистичних маршрутизаторів; в [12] – визначив базові
принципи побудови діагностичних систем; в [13] – запропонував спосіб
уніфікованої трансформації довжини хвиль; в [14] – запропонував спосіб
перетворення довжини світлових хвиль; в [15] – розробив структуру локальних
геоінформіційно-енергетичних мереж з спектротрансформаторами в якості
джерел живлення; в [16] – обґрунтував необхідність розвитку теоретичних
основ

проектування

спектроенергетичних

перетворювачів

і

спектротрансформаторів; в [17] – розробив алгоритм діагностики з’єднань
комп’ютерного

томографу;

в

[18]

–

обґрунтував

застосування

електромагнітного методу.
Апробація матеріалів дисертації. Наукові та практичні результати
дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Міжнародних
конференціях, зокрема на ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції
«Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2005» (м. Вінниця,
2005 р.); на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Методи та
засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» (м. Вінниця, 2017 р.); на
IV Міжнародній науковій конференції «Вимірювання, контроль та діагностика
в технічних системах (ВКДТС-2017)» (м. Вінниця, 2017 р.).
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Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 18
наукових праць, в т. ч. 12 статей у наукових фахових виданнях України , що
входять до переліку наукових фахових видань з технічних наук (з них 3 у
виданнях, які індексуються міжнародною наукометричною базою даних Index
Copernicus), 4 матеріалів та тез доповідей на наукових конференціях; 2 патенти
України. Загальна кількість публікацій у міжнародній наукометричній базі
даних Scopus - 1.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаних літературних
джерел, який нараховує 191 найменувань; 3 додатків. Загальний обсяг
дисертації 201 сторінок, з яких основний зміст викладено на 136 сторінках.
Дисертаційна робота містить 48 рисунків і 5 таблиць.
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