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      Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови системи
контролю адекватності процесу гемодіалізу.
     Об’єкт дослідження – процес цільового біомоніторінгу степеню очи-
щення крові пацієнтів.
    Предметом досліджень є система гемодіалізного моніторингу, що ба-
зується на застосуванні сенсорів адекватності процесу гемодіалізу.
      Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є поліпшення стану
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оцінювання адекватності гемодіалізу.
     Методи дослідження. Теоретичні: досліджено параметричні особливо-
сті процесів очищення відпрацьованого діалізірующего розчину, і визначені
базові параметри модуля регенерації діалізата.
     Експериментальні дослідження базувались на застосуванні методів ви-
мірювальної техніки, використанні MOSFET транзисторів та засобів
комп’ютерного моделювання.
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та на основі комбінування сорбційного та електрохімічного методів.
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1. Виконаний аналіз проблем і завдань при проектуванні апарату для проведення 
гемодіалізу. 
2. Визначено крітерії адекватності процесу гемодіалізу. 
3. Виконане схемотехнічне проектування та необхідні конструкторські розрахунки. 
4. Проведено моделювання біотехнічної системи гемодіалізу.
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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 130 pages. The bulk of the work is
outlined on 106 pages, contains 35 figures, 5 tables and a list of used sources of 39
on 5 pages.
     The work is devoted to solving the urgent problem of building a system of
control of the adequacy of the hemodialysis process.
       The object of the study is the process of targeted biomonitoring of the
degree of purification of patients' blood.
     The subject of research is the a hemodialysis monitoring system based on
the application of sensors to the adequacy of the hemodialysis process.
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to improve the
status of the patient with renal failure both during the procedure and during
dialysis, by creating an information-measuring biotechnical system for assessing
the adequacy of hemodialysis.
     Research methods. Theoretical: the parametric features of the processes of
purification of the spent dialysis solution are investigated, and the basic parameters
of the dialysate regeneration module are determined.
    Experimental studies were based on the application of measurement
techniques, the use of MOSFET transistors and computer simulation tools.
     The scientific novelty of the work is as follows:
– the mathematical model of the scheme of the dialysate regeneration
module based on the combination of sorption and electrochemical methods has
been improved.
    The task was solved as follows: 
1. Analysis of problems and tasks during the design of the device for hemodialysis.
 2. The criteria of adequacy of the hemodialysis process have been determined. 
3. Completed schematic design and necessary design calculations.
 4. The biotechnical hemodialysis system is simulated.
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