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Повечето хора дори не мислят за собственото си дишане. Ние поемаме от 17 до 23 хиляди 
вдишвания на ден и в по-голямата си част това се случва несъзнателно.  
 
В момента пациентите с корона вирус COVID-19 - предимно възрастни и инвалидизирани хора 
- имат затруднено дишане и буквално се борят за живот. Със създаването на цифрови 
двойници чрез Simcenter компания Vyaire Медицински драстично намалява времето за 
разработка, като помага за спасяването на човешки живот.  
 

Уникално дишане за всеки пациент 

Пациентите се различават не само в структурата и размера на тялото (морфология), но и по 
начина на дишане. Някой диша през устата, някой през носа и повечето комбинират и двата 
варианта. Освен това всеки пациент има индивидуални индикатори на дихателната система, 
в зависимост от структурата и функцията на белите дробове и този фактор също трябва да се 
вземе предвид. 

 

 

Числена симулация на маската на вентилаторния апарат Vyaire 

в системата Simcenter STAR-CCM + 

 

... и същата маска, носена върху манекен, която имитира 

истинската морфология на пациента 

http://www.spacecad.bg/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/STAR-CCM.html
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Над 25 000 уникални дихателни медицински продукта 

Vyaire Medical е световен лидер в медицинските технологии. Компанията произвежда широка 
гама медицинска апаратура за лечение на дихателни органи при деца и възрастни. Тя 
включва над 25 хиляди уникални продукта за диагностика, терапия и мониторинг на пациенти 
с респираторни заболявания от всяка възрастова група. 
 

Числено моделиране на различни видове дишане при хора 

„Традиционно, когато разработвахме дишащи маски, трябваше да използваме опростени 
модели. Хидродинамичните изчисления използват опростени модели на главата с 
идеализирани дихателни пътища “, казва д-р Кристофър Варга, водещ изследователски 
инженер и старши директор на научноизследователската и развойна дейност във Vyaire 
Medical. 
 
„Днес работим с резултатите от сканиране на главата на реални пациенти, за да изследваме 
различните им морфологии.“ 

 

 

 
„В цифровата симулация на работата на дихателната система вземаме предвид структурата 

и обема на белите дробове за различни показатели на дихателната система“, обяснява д-р 

Варга. „ Започнахме да създаваме библиотека с морфологичната структура на пациентите. Тя 

вече включва представителни геометрични данни на хора от различни възрасти - от бебета 

до възрастни." 

 

Числово моделиране на доставката на кислород в случай на 

плитко дишане през устата 

http://www.spacecad.bg/
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Числено моделиране на процеса на подаване на кислород в 

случай на дълбоко дишане през носа и устата 

Цифровите двойници заменят прототипите 

„Благодарение на създаването на цифрови двойници на нашите продукти, използвайки 
портфолиото от решения Simcenter, драстично намалихме времето за разработка, като 
успяхме да премахнем дългия процес на производство и тестване на прототипи. Още в 
ранните етапи на цикъла на развитие на новите продукти се опитваме да постигнем 
предварително зададени технически и икономически показатели. В същото време цялата 
работа се извършва с дизайнерски цифрови модели, а не с скъпи прототипи. Това значително 
намалява времето за проектиране." 

 

 

Инструментите на изчислителната динамика на флуидите бяха 

използвани за разработване на най-добрата в класа система за 

лечение на бебета с положително постоянно налягане в 

дихателните пътища 

http://www.spacecad.bg/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/
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Цифровата симулация спестява време и пари 

Според д-р Варга, спестяването на време е основното предимство, което Vyaire Medical е 

спечелила от въвеждането на системата Simcenter STAR-CCM + . „Сега създаваме новите си 

продукти много по-бързо, което, разбира се, е изключително важно в съвременните условия“, 

казва д-р Варга. 

 

"Цифровият двойник намалява времето за 

развитие, и с този метода всички процеси 

се изпълняват много по-бързо," 

 

- д-р Кристофър Варга, старши инженер 

научноизследователска и старши директор на 

изследователска и развойна дейност на 

фирмата Vyaire Medical. 

 

 
За Vyaire Medical 

Историята на Vyaire започва през петдесетте години на ХХ век на два континента наведнъж.  

В САЩ Forrest Bird изобретяват механична вентилация и впоследствие подобряват дизайна 

и. Почти едновременно Ерих Йегер в Германия основава първата пълноценна лаборатория 

за изследване и диагностика на дихателните функции.  

Днес Vyaire Medical е единна компания. Фабриките и по света произвеждат над 25 хиляди 

уникални продукта за диагностика, терапия и мониторинг на пациенти с респираторни 

заболявания от всички възрастови групи. 

 

Вижте повече Vyaire Medical на: 

Vyaire Medical (международен сайт) 

Vyaire Medical (САЩ) 

 

Вижте повече за Simcenter STAR CCM+тук: 

Simcenter STAR-CCM + 

http://www.spacecad.bg/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/STAR-CCM.html
https://intl.vyaire.com/
https://www.vyaire.com/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/STAR-CCM.html

