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Об’єкт дослідження – процес випромінювання, поширення та перет-
ворення енергії електромагнітних коливань НВЧ діапазону, необхідний для
дистанційного енергозабезпечення імплантатів.
Предметом досліджень є методи, апаратура та алгоритми формування
електромагнітних променів, енергії яких буде достатньо для забезпечення
ефективного дистанційного електроживлення імплантатів та обміну інфор-
мацією з ними.
Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є дослідження існую-
чих методів забезпечення електричного живлення медичних імплантатів і ро-
зробка варіанту побудови такої системи, що відповідає умовам довго трива-
лості, надійності та безпеки для пацієнта.
Методи дослідження. Теоретичну основу проведених досліджень
складають теорія електромагнітного поля, теорія електронних кіл, узагальне-
ні спектральні методи, методи моделювання електронних схем та систем.
Експериментальні дослідження здійснювались за допомогою моделю-
вання процесів формування електромагнітних променів, схемних і конструк-
тивних рішень антен та інших складових електронної системи дистанційного
живлення імплантатів.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– запропонована структура системи дистанційного електроживлення
імплантатів різного призначення;
– набули подальшого розвитку методи, апаратура та алгоритми форму-
вання електромагнітних променів, енергії яких буде достатньо для забезпе-
чення ефективного дистанційного електроживлення імплантатів та обміну
інформацією з ними.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1.Виконаний
аналіз принципів побудови та основних технічних характеристик сучасних
імплантатів. 2. Проаналізовані існуючі та перспективні варіанти побудови
систем енергозабезпечення імплантатів різних поколінь. 3. Розробити мож-
ливу структуру системи дистанційного енергозабезпечення імплантатів та
мікроімплантатів. 4. Запропоновани фізичні принципи дії проектованих
пристроїв, що дозволять вирішити проблеми, пов’язані з ефектами поглинан-
ня та розсіювання електромагнітної енергії в тканинах організму



ABSTRACT
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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 124 pages. The bulk of the work is
outlined on 108 pages, contains 48 figures, 6 tables and a list of used sources of 68
on 7 pages.
The work is devoted to the solution of the actual problem of the construction
of the system of supply of electronic implants.
Keywords: Power systems, electronic implants, distant supply of implants,
InVivo Networking (IVN) system.
The object of the study is the process of radiation, distribution and
transmutation of the energy of the electromagnetic waves of the microwave range
required for the remote energy supply of the implants.
The subject of research is the methods, equipment and algorithms for the
formation of electromagnetic beams, the energy of which will be sufficient to
provide efficient remote power supply of implants and exchange information with
them.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to study
existing methods of providing electrical power to medical implants and to develop
a variant of constructing such a system that meets the conditions of long durability,
reliability and safety for the patient.
Research methods. Theoretical basis of the conducted researches is the
theory of electromagnetic field, the theory of electronic circles, generalized
spectral methods, methods of simulation of electronic circuits and systems.
Experimental studies were carried out by simulating the processes of formation of
electromagnetic rays, circuit and design solutions of antennas and other
components of the electronic system of remote supply of implants.
The scientific novelty of the work is as follows:
– the proposed structure of the remote power supply system for implants of
different purposes;
– further developed methods, equipment and algorithms for the formation of
electromagnetic beams, the energy of which will be sufficient to provide efficient
remote power supply of implants and exchange information with them.
The task was solved as follows: 1. An analysis of the principles of
construction and basic technical characteristics of modern implants. 2. The existing
and perspective variants of construction of systems of power supply of implants of
different generations are analyzed. 3. To develop the possible structure of the
system of remote energy supply of implants and microimplants. 4. Physical
principles of the projected devices are proposed, which will solve the problems
associated with the effects of absorption and scattering of electromagnetic energyin the tissues of 
the body.


