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АНОТАЦІЯ

Черевко К. О. Генератори тривалих часових інтервалів в медичній
апаратурі. – Рукопис .
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-
професійна програма – Біотехнічні та медичні апарати і системи. –
КрНУ . – Кременчук, 2018 р.
Атестаційна робота магістра на отримання кваліфікації науковий
співробітник за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка –
Кременчуцький національний університет імені М. Остоградського,
Кременчук, 2018 р.
Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 112 сторінок. Основна частина
роботи викладена на 92 сторінках, містить 33 рисунки, 6 таблиць та список
використаних джерел 29 на 3 сторінках.
Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови генера-
торів тривалих часових імпульсів в медичній апаратурі.
Ключові слова: Генератори тривалих імпульсів, медична апаратура.
Об’єкт дослідження – процес формування електричних коливань в
електронних колах з термозалежними елементами.
Предметом досліджень є методи, апаратура та алгоритми формування
інфранизькочастотних електричних коливань із заданими параметрами.
Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є дослідження існую-
чих методів забезпечення та реалізації схемотехнічних рішень генераторів
тривалих часових імпульсів в медичній апаратурі.
Методи дослідження. Теоретичну основу проведених досліджень
складають теорія електронних кіл, теорія термодинамічних процесів в елект-
ронній апаратурі, узагальнені спектральні методи, методи моделювання еле-
ктронних схем та систем.
Експериментальні дослідження здійснювались за допомогою моделю-
вання процесів формування електричних коливань в електронних колах з
термозалежними елементами, схемних і конструктивних рішень окремих
складових генераторів інфранизької частоти.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– набули подальшого розвитку методи, апаратура та алгоритми форму-
вання інфранизькочастотних електричних коливань із заданими параметра-
ми.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Виконаний
аналіз принципів побудови та основних технічних характеристик електрон-
них пристроїв з термозалежними елементами. 2. Проаналізовані існуючі та
перспективні варіанти побудови схем таких пристроїв різних поколінь.
3. Розроблено можливу структуру генератора інфранизьких частот (ІНЧ) для
медичної апаратури. 4. Запропоновано фізичні принципи дії проектованих
пристроїв, що дозволять вирішити проблеми, пов’язані з розміщенням
імплантатів в тканинах організму.



ABSTRACT

Cherevko K. O. Generators of long time impulses in medical equipment.
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The work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total volume of 112 pages. The bulk of the work is
outlined on 92 pages, contains 33 drawings, 6 tables and a list of used sources 29
on 3 pages.
The work is devoted to solving the actual problem of constructing long time
pulse generators in medical equipment.
Keywords: : Generators of long pulses, medical equipment.
The object of the study is the process of formation of electric oscillations in
electronic circuits with thermoconductive elements.
The subject of research are methods, equipment and algorithms for the
formation of infrared electric oscillations with given parameters.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to study
existing methods of providing and implementing circuitry solutions of generators
of long time pulses in medical equipment.
Research methods. The theoretical basis of the conducted researches is the
theory of electronic circles, the theory of thermodynamic processes in electronic
equipment, generalized spectral methods, methods of simulation of electronic
circuits and systems.
Experimental researches were carried out by means of simulation of
processes of formation of electric oscillations in electronic circuits with thermal-
dependent elements, circuit and constructive solutions of separate components of
the generators of the infrared frequency.
The scientific novelty of the work is as follows:
– further developed methods, equipment and algorithms for the formation of
infrared electric oscillations with given parameters.
The task was solved as follows: 1. An analysis of the principles of
construction and basic technical characteristics of electronic devices with thermal-
dependent elements is carried out. 2. The existing and perspective variants of
construction of schemes of such devices of different generations are analyzed. 3.
The possible structure of the infra-low frequency (INF) generator for medical
equipment is developed. 4. The physical principles of the projected devices are
proposed, which will solve the problems associated with the placement of implants
in the tissues of the body.


