
Преддипломная практика

Аннотация

1.  «Преддипломная практика» (практика)  является  частью цикла  нормативных дисциплин

ООП  специалиста по  направлению подготовки  6..05010101  «Компьютерные науки»  (за

специальностью 7.05010101 «Информационные управляющие системы та технологии»).

2.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  12 кредитов  (ЕКТС),  360 часов.  Период

проведения практики с 01.09.2015г по 26.10.2015г. 

3. Практика реализовывалась Будник Викторией Юрьевной студентом 6 курса,  гр. БС-41с

кафедры  Биомедицинской  кибернетики факультета Биомедицинской  инженерии   НТУУ

«КПИ» .

4.  Тема  практики:  «  Моделирование  стенозированной  коронарной  артерии  при  различных

углах вшивки шунта »   

5. Цель и задачи практики: .

6.  Результаты по теме практики: 

- освоєно основные теоретические сведения с выбранной темы.

- приобретенные навыки в моделировании сегментов коронарной артерии в среде SolidWorks.

- проведены практическое применение приобретенных знаний путем создания 3 D моделей 

сегментов коронарных артерий при различных углах вшивки шунта,

- реализован отчет, что полностью отражает работу в течение преддипломной практики

- реализация поставленных задач осуществлена полностью,

- уметь проектировать биомеханические модели стенозированных коронарных артерий с 

различными углами вшивки шунта,

- владеть навыками проектирования трехмерной геометрии здоровых и пораженных 

коронарных артерий.

7. Содержание отчета по практике: 

Введение

Глава 1. Теоретические сведения 

1.1 Ишемическая болезнь сердца 

1.2 Методы реваскуляризации миокарда 

Глава 2. Выбор программных пакетов для исследования гемодинамики и моделирования 

коронарных артерий 

Глава 3. Моделирование сегментов коронарной артерии при различных углах вшивки шунта

Выводы

Перечень ссылок

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики: 



- дневник практики; 

- отчет на 13 листах;

- иллюстрационный материал (презентация) на 7 листах (слайдах);

- отзыв руководителя ДР;

- план публикаций или внедрения;

9.  Сформированная  тема  дипломной  работы  в  приказ:  «Моделирование  стенозированной

коронарной артерии после аортокоронарного шунтирования веной при различных углах

вшивки шунта»

10. Промежуточная аттестация  в форме дифференциального зачета.

11.  Ключевые  слова:  коронарная  артерия,  шунт,  моделирования,  биомеханическая  модель,

шунтирования, гемодинамика, solidworks.



Переддипломна практика

Анотація

1.  «Переддипломна  практика»  (практика)  є  частиною циклу нормативних  дисциплін  ООП

спеціаліста  за  напрямком  підготовки  6.05010101  «Комп'ютерні  науки»  (за  спеціальністю

7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»).

2.  Загальна  трудомісткість  практики  становить  12  кредитів  (ЄКТС),  360  годин.  Період

проведення практики з 01.09.2015г по 26.10.2015г.

3.  Практика  реалізовувалася  Будник  Вікторією  Юріївною  студентом  6  курсу,  гр.  БС-41с

кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».

4. Тема практики: «Моделювання стенозованої коронарної артерії при різних кутах вшивки

шунта»

5.  Мета  і  завдання практики: провести  збір  та  аналітичний  огляд  літератури  за  обраною

темою, проаналізувати останні дослідження і публікації, розглянути основні функції системи

автоматизованого проектування та розрахунку SolidWorks, відтворити тривимірну геометрію

здорових і уражених коронарних артерій.

6. Результати по темі практики:

- Освоєно основні теоретичні відомості за обраною темою.

- Придбані навички в моделюванні сегментів коронарної артерії в середовищі SolidWorks.

- Проведені практичне застосування набутих знань шляхом створення 3 D моделей сегментів

коронарних артерій при різних кутах вшивки шунта,

- Реалізовано звіт, що повністю відображає роботу протягом переддипломної практики

- Реалізація поставлених завдань здійснена повністю ,

- Вміти проектувати біомеханічні моделі стенозованих коронарних артерій з різними кутами

вшивки шунта ,

- Володіти навичками проектування тривимірної геометрії здорових і вражених коронарних

артерій.

7. Зміст звіту по практиці:

Вступ

Глава 1. Теоретичні відомості

1.1 Ішемічна хвороба серця

1.2 Методи реваскуляризації міокарда

Глава 2. Вибір програмних пакетів для дослідження гемодинаміки і моделювання коронарних

артерій

Глава 3. Моделювання сегментів коронарної артерії при різних кутах вшивки шунта

Висновки



Перелік посилань

8. По практиці надані документи контролю проходження практики:

- Щоденник практики;

- Звіт на 13 аркушах;

- Ілюстративний матеріал (презентація) на 7 аркушах (слайдах);

- Відгук керівника ДР;

- План публікацій;

9.  Сформована  тема  дипломної  роботи  до наказу:  «Моделювання  стенозованої коронарної

артерії після аортокоронарного шунтування веною при різних кутах вшивки шунта»

10. Проміжна атестація у формі диференціального заліку.

11. Ключові слова: коронарна артерія, шунт, моделювання, біомеханічна модель, шунтування,

гемодинаміка, solidworks.



Pregraduation practice

Abstract

1. "Pregraduation practice"  (practice)  is  part  of a series of regulatory disciplines  OPP specialist

training  the  direction  6.05010101  "Computer  Science"  (7.05010101  specialty  "Information

control systems and technologies").

2. The overall complexity of the practice is 12 credits (ECTS), 360 hours. The period of practice

with 01.09.2015h on 26.10.2015h.

3. Practice implemented Budnik Victoria Y. student 6 courses, Gr. BS-41s Biomedical Department of

Cybernetics Faculty of Biomedical Engineering NTUU "KPI".

4. The theme of practice are: " Coronary artery simulation after coronary artery bypass using vein

with different patch angle "

5. Purpose and objectives practices: to collect and analytical review of the literature on the chosen

topic, analyze recent research and publications, the basic functions of computer-aided design and

calculation  of  SolidWorks,  reproduce  three-dimensional  geometry  of  healthy  and  affected

coronary arteries.

6. Results of the Related Practice:

- Mastered basic theoretical knowledge in the chosen topic.

- Acquired skills in modeling coronary artery segments in SolidWorks.

-  Creating a 3D model segments of the coronary arteries at with different patch angle is a  study

practical application of acquired knowledge.

- Implemented a report that is fully reflects the work during the pregraduation practice,

- Implementation of the tasks carried out completely,

- Be able to design a biomechanical modelof the segments of the coronary arteries at with different

patch angle,

- Masters the skills of designing the  three-dimensional geometry of healthy and affected coronary

arteries.

7. Сontent of the report on practice:

Introduction

Chapter 1. Theoretical information

1.1 Coronary heart disease

1.2 Methods revascularization

Chapter  2.  The  choice  of  software  packages  for  research  and  modeling  of  hemodynamics  of

coronary arteries

Chapter 3. Simulation of coronary artery segments at with different patch angle

Conclusion



References

8. For the documents control practice to practice:

- Diary of the practice;

- Report on the 13 sheets;

- Illustrative material (presentation) 7 pages (slides);

- Review of the head of DR;

- Plan of the publications;

9. The current topic of the thesis to the order of: "  Coronary artery simulation after coronary artery

bypass graft surgery using vein with different patch angle"

10. Interim certification in the form of differential offset.

11.  Keywords:  coronary  artery, shunt,  modeling,  biomechanical  model,  bypass  surgery,

hemodynamics, solidworks.


