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Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 115 сторінок. Основна частина
роботи викладена на 85 сторінках, містить 44 рисунків, 4 таблиць та список
використаних джерел 40 на 4 сторінках.
Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови оптично-
електронної системи діагностування стравоходу.
Ключові слова: Стравохід, вейвлет-аналіз, оптично-електронні мето-
ди, діагностування, медична апаратура.
Об’єкт дослідження – процес взаємодії основних спектрів випроміню-
вання (ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного) з біотканинами лю-
дини.
Предметом досліджень є оптично-електронна система реєстрації
функціональних порушень перистальтики стравоходу.
Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є розгляд нового
методу діагностики і розробка оптично-електронної системи для реєстрації
перистальтичних змін при функціонуванні стравоходу з достатнім ступенем
надійності, чутливості і швидкодії.
Методи дослідження. Теоретичні: теорія взаємодії оптичного випро-
мінювання з біологічним середовищем організму; теорія електронних та
електронно-оптичних кіл; оптоелектроніка.
Експериментальні дослідження базувались на застосуванні методів ви-
мірювальної техніки, оптико-електронних приладів та засобів комп’ютерного
програмування.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– набули подальшого розвитку методи діагностування функціонально-
го стану стравоходу;
– запропонований метод одночасної діагностики процесу перистальти-
ки стравоходу на всій його довжині за допомогою оптично-електронної
системи;
– розроблені схемотехнічні та конструкційні рішення основних вузлів
оптично-електронної системи діагностування.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Виконаний
аналіз методології діагностики захворювань стравоходу та оцінка методів до-
слідження. 2. Проведено моделювання оптично-електронної системи діагнос-
тування стравоходу. 3. Виконане схемотехнічне проектування та необхідні
конструкторські розрахунки. 4. Описана методика застосування оптично-
електронної системи діагностування стравоходу.
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The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total volume of 115 pages. The bulk of the work is
outlined on 85 pages, contains 44 figures, 4 tables and a list of used sources of 40
on 4 pages.
The work is devoted to the solution of the actual problem of the construction
of an optic-electronic system for diagnosing the esophagus.
Keywords: Esophagus, wavelet analysis, optical-electronic methods,
diagnostics, medical equipment.
The object of the study is the the process of interaction of the main spectra
of radiation (ultraviolet, visible and infrared) with human biocides.
The subject of research is the optical-electronic system for the registration
of functional disorders of the peristalsis of the esophagus.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to consider a
new diagnostic method and the development of an optical-electronic system for the
registration of peristaltic changes in the functioning of the esophagus with a
sufficient degree of reliability, sensitivity and speed.
Research methods. Theoretical mrthods is the theory of the interaction of
optical radiation with the biological environment of the organism; theory of
electron and electron-optical circles; optoelectronics.
Experimental researches were based on the application of methods of
measuring equipment, optoelectronic devices and computer programming tools.
The scientific novelty of the work is as follows:
– have further developed the methods for diagnosing the functional state of
the esophagus;
– the proposed method of simultaneous diagnosis of the process of
peristalsis of the esophagus on its entire length with the help of an opto-electronic
system;
– circuit design and construction decisions of the main components of the
optical-electronic diagnostic system are developed.
The task was solved as follows: 1. An analysis of the diagnostic
methodology of esophagus diseases and assessment of research methods have been
performed. 2. Modeling of the optic-electronic system of diagnosis of the
esophagus is carried out. 3. Performed circuit design and necessary design
calculations. 4. The method of application of the optic-electronic system of
diagnosis of the esophagus is described.


