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Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з телеко-
мунікацій та радіотехніки – Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остоградського, Кременчук, 2018 р.
Робота складається з вступу, 6 розділів, висновків, списку використа-
них джерел та загального обсягу 129 сторінки. Основна частина роботи ви-
кладена на 89 сторінках, вона містить 25 рисунків, 21 таблицю, список вико-
ристаних джерел 56 на 6 сторінках.
Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми проведення скри-
нінгового тестування захворювань органів дихання людини.
Ключові слова: скринінг, біомаркер, вимірювальний сенсор.
Об’єкт дослідження – процес взаємодії досліджуваних біоматеріалів
организма людини з робочою поверхнею вимірювального сенсору.
Предметом досліджень є вимірювальне обладнання для проведення
скринінга біоматеріалів організма людини та методи ідентифікації захворю-
вань по біомаркерах обраної біологічної речовини.
Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає у розробці
методів та засобів біологічного скринінгу біомаркерів організму людини.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
побудувати адекватну модель процесу роботи вимірювального сенсора під
час проведення скринінгу біомаркерів організма людини; розробити
методологію проведення аналізу рівня адекватності запропонованій моделі
роботи вимірювального сенсора під час проведення скринінгу біоматеріалів
організма людини.
Методи дослідження шляхом аналізу повітря що видихає людина з ви-
значенням сигнальних біомаркерів хвороб з найвищою смертністю; викори-
станням теоретичної методики (аналіз; синтез; класифікація і таке інше) бу-
дови пристроїв газоаналізу. Застосуванням методології будови віртуальних
вимірювальних приладів, для аналізу запропонованих технічних рішень.
Наукова новизна роботи полягає в наступному: отримав подальший
розвиток метод визначення захворювань за допомогою скринінг тестування
складу повітря що видихає людина, який базується на визначенні сигнальних
біомаркерів поширених захворювань; встановлено, що отримана математич-
на залежність дозволить виробити комплексну оптимізацію будови пристроїв
проведення скринінг тестування повітря що видихає людина.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Проведено
розробку структурної схеми приладу проведення скринінг тестування. 2.



Побудовано адекватну модель процесу роботи вимірювального сенсору під
час проведення скринінг тестування. 3. За допомогою програмного забезпе-
чення Mathcad та Labview проведено модулювання процесу дослідження по-
вітря що видихає людина.

ABSTRACT

Pilipenko S. S. Methods and means of biological screening of biomark-
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The work consists of an introduction, 6 sections, conclusions, a list of
sources used and a total volume of 129 pages. The bulk of the work is outlined on
89 pages, it contains 25 drawings, 21 tables, list of used sources 56 on 6 pages.
The work is devoted to solving the actual problem of conducting screening
testing of diseases of the respiratory system of a person.
Keywords: screening, biomarker, measuring sensor.
The object of the study – the process of interaction of the studied
biomaterials of the human body with the working surface of the measuring sensor.
The subject is a measuring equipment for screening biomaterials of the
human body and methods for identifying diseases by biomarkers of the selected
biological substance.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to develop
methods and means of biological screening of human biomarkers. To achieve this
goal, the following tasks must be solved: to construct an adequate model of the
process of measuring the sensor during the screening of human biomarkers; to
develop a methodology for analyzing the level of adequacy of the proposed model
of the work of the measuring sensor during screening biomaterials of the human
body..
Methods of research by examining the exhaled air of a person with the
definition of signal biomarkers of the diseases with the highest mortality; using a
theoretical method (analysis, synthesis, classification, etc.) of the structure of
devices for gas analysis. Application of the methodology of the structure of virtual
measuring devices, for the analysis of the proposed technical solutions.
The scientific novelty of the work is as follows: received a further devel-
opment of the method of diagnosis of diseases by screening the testing of exhaust



air, based on the definition of signal biomarkers of common diseases; it was estab-
lished that the obtained mathematical dependence will allow to develop a complex
optimization of the structure of devices for conducting screening of exhaust air
testing.
The task was solved as follows: 1. The development of a structural scheme
of a screening testing device is carried out. 2. An adequate model of the operation
of the measuring sensor during the screening testing is constructed. 3. Using the
Mathcad and Labview software, modulation of the exhaust air exploration process
has been performed


