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                                                РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 75 с., 13 рис., 3 табл.,
31 посилання.
    Об’єктом дослідження процес обробки спектрів фотолюмінесценції
для визначення складу багатокомпонентних розчинів.
Предметом дослідження є метод обробки спектрів фотолюмінесценції
для ідентифікації складу багатокомпонентних розчинів.
     Мета та завдання роботи. є підвищення ефективності визначення
складу багатокомпонентних розчинів.
Згідно з метою наукової роботи було визначено її основні завдання:
Провести огляд методів обробки спектрів фотолюмінесценції;
Удосконалити метод обробки спектрів фотолюмінесценції для ідентифікації
складу багатокомпонентних розчинів; Визначити межі застосування
розроблюваного методу. Сформулювати умови, при яких можливо однозначне
визначення спектрів люмінесценції компонент суміші; Провести аналіз впливу
типу шуму і його рівня в двовимірному спектрі люмінесценції суміші на
результат застосування розробленого методу;Розробити автоматизовану
систему визначення складу багатокомпонентних розчинів; Перевірити
працездатність методу на змодельованих і реальних об'єктах.
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                                                   ABSTRACT

      Master's attestation work contains: 75 pp., 13 fig., 3 tables, 31 links.
The object of study is the processing of photoluminescence spectra for the
determination of the composition of multicomponent solutions.
The subject of the study is a method for processing photoluminescence spectra
for the identification of the composition of multicomponent solutions.
Purpose and tasks of work. is an increase in the efficiency of determining the
composition of multicomponent solutions.
    According to the purpose of scientific work its main tasks were defined:
To review the methods of spectral photoluminescence processing; Improve
the method of processing photoluminescence spectra for the identification of the
composition of multicomponent solutions; Determine the scope of application of the
developed method. To formulate conditions under which it is possible to uniquely
define the spectra of the luminescence of the components of the mixture; To analyze
the influence of noise type and its level in the two-dimensional spectrum of the
luminescence of the mixture on the result of application of the developed method;
     To develop an automated system for determining the composition of
multicomponent solutions; Check the performance of the method on simulated and
real objects.
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