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Постановка задачі, вхідна та вихідна інформація
Мета роботи полягає в розробці програмного продукту, який

дозволить моделювати основні показники стану кардіореспіраторної

системи людини на підставі математичної моделі.

Кардіореспіраторна система - це система, яка включає в себе

систему дихання та серцево-судинну систему. Кардіореспіраторна

система являє собою найкращий індикатор фізіологічного стану

організму, а завдяки її вивченню, зазвичай, з’являються нові методи і

форми профілактики.

Програмне забезпечення має вирішувати наступні задачі:

◦ збирання та обробку вхідної інформації про пацієнтів;

◦ моделювання процесів кардіореспіраторної системи людини;

◦ створення та редагування даних користувача;

◦ менеджмент акаунтів користувачів.

Вхідна інформація – база даних, що містить записи всіх користувачів та

дані пацієнтів.

Вихідна інформація – значення рівнянь, які описують роботу

кардіореспіраторної системи людини.



Схематична структурна модель КРС людини



Схема газообміну і транспортної моделі



Схема моделі газообміну в легенях



Огляд існуючих аналогів
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Архітектура системи
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Метод Рунге-Кутта четвертого порядку
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Засоби реалізації програмного продукту



Діаграма компонентів інтерфейсу користувача



Концептуальна модель бази даних



Інтерфейс користувача. Форма реєстрації та 

форма авторизації



Головна сторінка. Пацієнти користувача



Модальне вікно. Адреса пацієнта



Сторінка “Додати пацієнта”



Сторінка “Механіка легень”



Модальне вікно. Зміна вхідних даних пацієнта



Графік зміни вихідного параметра



Сторінки адміністратора системи



Висновки
Створено програмну систему по темі: “Моделювання процесів 

кардіореспіраторної системи людини під впливом гіпоксії”. Під час виконання 

дипломної роботи були проаналізовані методи математичного моделювання та 

технології реалізації цих методів. Основні функції системи наступні:

• збирання та обробка вхідної інформації про пацієнтів;

• моделювання процесів кардіореспіраторної системи;

• створення та редагування даних користувача;

• менеджмент акаунтів користувачів.

На основі аналізу було визначено чіткі вимоги до розроблюваної системи та 

її функцій. Обґрунтовано вибір використаної архітектури та програмних засобів, 

обраних для реалізації системи.

Cистема взаємодіє з СКБД, що дає можливість зберігати великі об’єми 

інформації і забезпечує швидкий пошук. 

Створена система призначена для використання в медичній сфері. Вона 

дозволяє моделювати процеси кардіореспіраторної системи людини, що  дає 

можливість науковцям прогнозувати наслідки процедур, проводити віртуальні 

фізіологічні експерименти та тестувати нові гіпотези.

Дослідження КРС за допомогою розробленої системи може привести до 

появи нових методів профілактики або лікування захворювань серцево-судинної та 

дихальної систем.


