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величина 4== jbn
min

ian
min rr . Однако статистически количество проведенных испытаний является недостаточным 

для формирования объективного заключения о возможных числовых значениях данных величин. 

Выводы. Предлагаемая модификация формализованного описания ситуаций полного и частичного 

несоответствий функциональных требований позволяет обнаруживать фреймы, описания которых выполнены 

недостаточно полно и содержат слишком малое количество элементов для выявления полного либо частичного 

несоответствия. Применение условий (5) и (6) позволяет усовершенствовать предложенный ранее в [2] метод 

анализа описаний функциональных требований к ИС на непротиворечивость. Однако для правильного 

применения данного метода необходимо проведение  дальнейших исследований по уточнению числового 

значения минимально допустимого количества элементов в описании анализируемых фреймов. 
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The article proposes a way to identify the influence of psycho-emotional factors on the results of medical diagnosis.  

Information  technology for analysis of   gas-discharge radiation  patterns and  evaluation of their  symmetry  

has been developed. 

 

Відомо, що психоемоційний стан пацієнта здатний впливати на результати медичної діагностики. 

Викривлення результатів медичних досліджень унаслідок проявів психоемоційної лабільності залежить як від 

конкретного виду діагностичних процедур, так і від досвіду персоналу, що проводить медичну діагностику. 

Суттєву роль мають психоемоційні фактори при діагностиці та в процесі лікування хронічних захворювань [1]. 

В засобу оцінки проявів психоемоційних факторів та підтримки діагностичних рішень розроблена 

інформаційна технологія, яка базується на програмному аналізі зображень газорозрядного випромінювання. На 

даний момент метод газорозрядного випромінювання характеризується широким спектром практичних 

застосувань: від дослідження рідиннофазних об’єктів (води, водних розчинів, біологічних рідин) до здійснення 

медичної діагностики різних органів людини [2]. 

Газорозрядне випромінювання впроваджується у медичній галузі з метою діагностики стану окремих органів 

та базується на виявленні порушень (відсутності або зменшення) інтенсивності та яскравості газорозрядного 

випромінювання навколо пальців рук людини. Але на результати медичної діагностики таким методом, як і на 

результати зняття кардіограм, суттєво впливають психоемоційні фактори. 

Метод медичної діагностики на основі аналізу параметрів зображень газорозрядного випромінювання 

заснований на аналізі особливостей газорозрядного випромінювання у секторах, розташованих радіально навколо 

фаланг пальців. Згідно з методикою діагностики, розробленою П. Манделом [3], кожному сектору відповідає 

орган або система організму, причому розташування цих секторів симетричне. 

Виявлення проявів психоемоційних факторів полягає в автоматизованому визначенні на базі застосування 

прикладного програмного забезпечення порушень симетрії у відповідних секторах. Якщо порушення викликані 

патологічними змінами, то вони проявляються на зображеннях газорозрядного випромінювання для обох рук 

приблизно однаково у відповідних секторах. У тому випадку, коли виявлені порушення характеризуються 

несиметричним проявом, то це з високою ймовірністю свідчить про вплив психоемоційних факторів на результати 

діагностики та потребує додаткових подальших досліджень. 

Розроблена   інформаційна   технологія   дозволяє   виявити   прояви   психоемоційних   факторів   під   час  
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діагностичних процедур та оцінити їх кількісно шляхом розрахунку відмінностей фотометричних показників 

зображень газорозрядного випромінювання. 
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The «Functional diseases 1.0» information system is offered in the work. The developed information system allows 

to obtain a description of human energy disorders, taking into account the individual characteristics of man and to 

determine the degree of violation of the energy balance of the human body, which provides early diagnosis of the human 

condition. 

 

Актуальність роботи. Тенденція розвитку сучасних інформаційних технологій веде до постійного 

прогресу та, як наслідок, зростанню складності інформаційних систем, які застосовуються для діагностики 

стану організму людини. Головними параметрами таких систем є швидка обробка та аналіз інформації, її 

збереження та передача на будь-які відстані. Разом з постійним удосконаленням інформаційних засобів також 

поліпшується і математичний апарат, який лежить в основі таких інформаційних систем.   

На тлі глобальних змін в розвитку нашої країни спостерігається значний прогрес в охороні здоров’я. 

Важливою задачею є рання діагностика стану організму людини, що дозволяє ще на ранньому етапі визначити 

захворювання і запобігти його подальшого ускладнення. Функціональний стан людини характеризується 

множиною факторів та параметрів, а також неповною визначеністю цих параметрів, що ускладнює задачу 

прийняття рішень по діагностуванню. Для підвищення якості діагностики функціональних порушень організму 

людини актуальним стає питання розробки нових інформаційних засобів та відповідного математичного 

апарату.  

До складу фізіологічних основ життєдіяльності організму людини входить безліч різноманітних процесів, 

таких, як синтез і аналіз поживних речовин, процеси нервової і гуморальної регуляції тощо. Однак, жодна з цих 

функцій не була б можлива без існування в організмі запасів енергії і її розподілу. Зміни процесів 

функціонування органів та підсистем організму, а також робота організму як єдиного цілого істотно впливають 

на енергетичний гомеостаз. До тих пір, поки існує компенсація процесу, організм здатний повертатися в 

початковий стан і, поки підтримується така здатність, ознаки хвороби можуть не проявлятися. Як тільки 

організм втратить здатність повертатися в початковий стан, проявляється декомпенсація і з'являються ознаки 

хвороби [1-2]. Саморегулювання, як властивість системи зберігати внутрішню стабільність по відношенню до 

зовнішніх факторів тісно пов’язана з балансом енергетичних процесів, який є головним критерієм діагностики 

об’єктів. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1070773/

