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АНОТАЦІЯ

Лопачук В. О. Моделювання перебугу захворювання бронхіальної астми,
з урахуванням факторів навколишнього середовища. – Рукопис .
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-
професійна програма – Біотехнічні та медичні апарати і системи. – КрНУ .
– Кременчук, 2018 р.
Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з
телекомунікацій та радіотехніки – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2018 р.
Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку використа-
них джерел, додатків і має загальний обсяг 119 сторінки. Основна частина ро-
боти викладена на 50 сторінках, містить 20 рисунків, 15 таблиць та список ви-
користаних джерел 44 на 5 сторінках.
Робота присвячена моделюванню перебігу захворювання бронхіальної
астми, з урахуванням факторів навколишнього середовища.
Ключові слова: Моделювання, бронхіальна астма, впливаючі фактори.
Об’єкт дослідження. Процес впливу факторів навколишнього середо-
вища на перебіг захворювання бронхіальної астми.
Предметом досліджень є патологічні зміни дихальних шляхів людини
під час перебігу захворювання бронхіальної астми.
Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є моделювання перебі-
гу захворювання бронхіальної астми, з урахуванням факторів навколишнього
середовища, а саме дослідження існуючих методів діагностування для розу-
міння патологічних ознак бронхіальної астми, проаналізувати існуючі статис-
тичні дані, що описують інтенсивність впливу факторів навколишнього сере-
довища на перебіг захворювання, проведення оцінки внутрішніх та зовнішніх
факторів впливу, скоротити час діагностування, спростити процес відстеження
перебігу захворювання.
Методи дослідження. Теоретичну основу проведених досліджень скла-
дають аналітичні дослідження методів діагностування бронхіальної астми,
аналіз впливу факторів навколишнього середовища на паталогічні зміни під
час перебігу захворювання.
Експериментальні дослідження здійснювались за замірів зміни показни-
ків функції зовнішнього дихання під час перебігу захворювання бронхіальної
астми в залежності від стадії захворювання.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– запропонована оцінка факторів навколишнього середовища відповідно
до інтенсивності їх впливу на перебіг захворювання бронхіальної астми;
– спроектовано віртуальний діагностичний комплекс, прогнозування пе-
ребігу захворювання в залежності від впливаючих факторів.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1.Виконаний
аналіз існуючих методів діагностування. 2. Проаналізовані паталогічні ознаки
бронхіальної астми в залежності від рівня тяжкості захворювання. 3. Виділено
основні фактори навколишнього середовища, що мають вплив на перебіг за-
хворювання БА. 4. Визначено критерії оцінки впливаючих факторів.



ABSTRACT

Lopachuk V. O. Electronic implant power systems. – Manuscript.
Program Subject Area 172 – Telecommunications and Radio engineer-
ing, Educational and professional program – Biotechnical and medical devices
and systems. – KrNU. – Kremenchug, 2018.
Qualification paper of the Master Degree of Telecommunications and Radio
Engineering – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremen-
chug, 2018.
The work consists of an introduction, 5 sections, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total of 116 pages. The bulk of the work is presented
in 50 pages, contains 20 drawings, 15 tables and a list of sources used 44 on 5 pag-
es.
The work is devoted to the simulation of the course of the disease of bronchial
asthma taking into account environmental factors.
Keywords: Simulation, bronchial asthma, influencing factors..
The object process of influencing environmental factors on the course of
bronchial asthma disease.
The subject Studies are pathological changes in the human respiratory tract
during the course of the disease of bronchial asthma.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to simulate the
course of the disease of bronchial asthma, taking into account environmental factors,
namely, the study of existing diagnostic methods for understanding the pathological
signs of bronchial asthma, to analyze the existing statistical data describing the in-
tensity of the influence of environmental factors on the course of the disease, the
evaluation of internal and external influencing factors, shorten diagnostic time, sim-
plify the process of tracking the course of the disease.
Research methods. The theoretical basis of the conducted researches consists
of analytical researches of methods of diagnostics of a bronchial asthma, the analy-
sis of influence of factors of the environment on pathological changes during the
course of disease.
Experimental studies were carried out to measure changes in the parameters
of the function of external respiration during the course of the disease of bronchial
asthma, depending on the stage of the disease.
The scientific novelty of the work is as follows:
- the proposed assessment of environmental factors in accordance with the in-
tensity of their impact on the course of the disease of bronchial asthma;
- a virtual diagnostic complex was designed, the prognosis of the course of the
disease depending on the influencers
The task was solved as follows: 1. An analysis of existing diagnostic me-
thods is carried out. 2. The pathological signs of bronchial asthma are analyzed, de-
pending on the severity of the disease. 3. The main environmental factors that have
an impact on the course of the disease are identified. 4. The criteria for evaluating
the influence factors are determined.


