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АНОТАЦІЯ

     Максименко Д. О. Ультразвукові медичні апарати на основі
п’єзокерамічних випромінювачів. – Рукопис.
Спеціальність: 172 – «Телекомунікації та радіотехніка».
КрНУ. – Кременчук, 2019 р.
    Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з
телекомунікацій та радіотехніки – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остоградського, Кременчук, 2019 р.
    Робота складається з вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних
джерел та загального обсягу 126 сторінки. Основна частина роботи викладена
на 113 сторінках, вона містить 43 рисунків, 7 таблицю, список використаних
джерел 37 на 4 сторінках.
    Робота присвячена актуальної проблеми побудови високоефективної
ультразвукової медичної апарати на основі п’єзокерамічних випромінювачів.
   Об’єкт дослідження – процес взаємодії середовища з робочою
поверхнею хвилеводу-інструменту, вплив конструкції хвилеводу-інструменту
на показник частотної стійкості ультразвукового інструмента.
    Предметом досліджень є комплексна оптимізація технічних показників
медичного апарату на основі п’єзокерамічних випромінювачів.
     Мета та задачі досліджень. Мета роботи полягає у підвищенні
ефективності побудови ультразвукових медичних апаратів на основі
п’єзокерамічних випромінювачів. Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити наступні задачі: здійснити структурний аналіз ультразвукових
медичних апаратів; побудувати адекватну математичну модель розрахунку
хвилеводу-інструмента, враховуючи технологічні фактори; провести розробку
та дослідження нових схемних рішень УЗ генераторів.
     Методи дослідження шляхом аналізу основних характеристик
медичних апаратів на основі п’єзокерамічних випромінювачів. Аналіз впливу
на технічні характеристики ультразвукового медичного обладнання
середовища застосування. Дослідження режимів роботи ультразвукового
генератору медичних терапевтичних апаратів.
    Наукова новизна роботи полягає в наступному: запропоновано
математичну модель складного хвилеводу-інструменту; встановлено, що
математична модель дозволить виробити комплексну оптимізацію побудови
складного хвилеводу-інструменту за допомогою програмного забезпечення
Mathcad і LabVIEW.
    Поставлена задача була вирішена наступним чином:
 1. Проведено аналіз основних характеристик медичних апаратів на основі 
п’єзокерамічних випромінювачів. 
2. Проведена розробка математичної моделі та методики розрахунку складного 
терапевтичного хвилеводу-інструменту.
 3. За допомогою програмного забезпечення Mathcad та Labview були проведені
розрахунки реактивної складової навантаження та коефіцієнта підсилення
ультразвукового складного терапевтичного інструмента. 



4. Проведено побудову схеми електричної структурної ультразвукового 
генератора.

Ключові слова: хвилевід-інструмент, коефіцієнт посилення,
ультразвуковий генератор.

ABSTRACT
   Maksimenko D. Ultrasound medical devices based on the standard
medical instruments. - The manuscript.
Specialty: 172 – «Telecommunication and radio engineering».
KrNU. - Kremenchuk, 2019 p.
   Attestation of the robot for the rejection of the blessed step of the master of
telecommunications and radio technology - Kremenchutsky National University of
the Name of Mikhail Mikhail Ostogradsky, Kremenchuk, 2019 p.
    Robot stockpiled at the entrance, 6 rozdіlіv, visnovkіv, a list of the victor-
them dzherel that zagalnoy oath 126 side. The main part of the robot is cycladic on
113 pages, there are 43 pictures, 7 tables, a list of 37 dzherel vikorist on 4 pages.
The robot is dedicated to solving actual problems and encourage highly
efficient ultrasound medical devices based on the latest selection.
    The object of the study – the process of modifying the medium with the
working surface of the tool-instructor, adding design to the tool-instructor to the
frequency indicator of the ultrasonic tool.
    The subject is a comprehensive optimization of the performance of the
medical device based on piezoceramic emitters.
    Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to increase the
efficiency of construction of ultrasonic medical devices based on piezoceramic
radiators. To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: to
perform structural analysis of ultrasonic medical devices; to build an adequate
mathematical model of the waveguide-tool calculation taking into account
technological factors; to carry out development and research of new circuit solutions
of ultrasonic generators.
    Methods of research by analyzing the main characteristics of medical
devices based on piezoceramic emitters. Analysis of the influence on the technical
characteristics of the ultrasonic medical equipment environment. Investigation of
the modes of operation of the ultrasonic generator of medical therapeutic devices.
    The scientific novelty by analyzing the main characteristics of medical
devices based on piezoceramic emitters. Analysis of influenza on the technical
characteristics of the ultrasonic medical equipment environment. Investigation of
the modes of operation of the ultrasonic generator of medical therapeutic devices.
    The task was solved as follows: 1. An analysis of the main characteristics of
medical devices based on piezoceramic radiators. 2. The mathematical model and
method of calculation of the complex therapeutic waveguide-tool have been
developed. 3. With the help of Mathcad and Labview software, calculations of the
reactive component of the load and the coefficient of amplification of the ultrasonic



sophisticated therapeutic instrument were carried out. 4. The scheme of electric
structural ultrasonic generator was constructed.

Keywords: waveguide-tool, gain, ultrasound generator.


