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Реферат 

В даній випускній роботі розроблено апарат комп’ютерної цистоскопії.
Основну увагу надано питанню реєстрації та передачі візуалізованого
зображення до комп’ютерної системи обробки. При проектуванні схеми
електричної принципової використовувалась сучасна елементна база та
мікропроцесорна техніка, що дає можливість зайняти достойне місце на
сучасному ринку пристроїв такого типу.
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In this final work, a computer cystoscopy apparatus has been developed. The
focus is on the issue of registration and transfer of the rendered image to a computer
processing system. At planning of chart of electric principle a modern element base
and microprocessor technique which enables to take the deserving place on the
modern market of devices of such a type was utillized.

Keywords – cystoscope, image, transformation, computer.


