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     Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з
телекомунікацій та радіотехніки – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остоградського, Кременчук, 2019 р.
       Робота складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних
джерел та загального обсягу 148 сторінки. Основна частина роботи викладена
на 136 сторінках, вона містить 36 рисунків, 6 таблицю, список використаних
джерел 40 на 4 сторінках.
     Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми розробці
ефективних біотехнічних систем електростимуляції.
     Об’єкт дослідження – процес взаємодії досліджуваних нервових
структур і струму систем електростимуляції.
      Предметом досліджень є електростимулююче обладнання для
проведення сеансів електролікування та методи визначення оптимального
значення струму впливу під час лікування різноманітних захворювань.
      Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає у розробці
ефективних біотехнічних систем електростимуляції. Для досягнення
поставленої мети необхідно: провести аналіз існуючих методологій будови
ефективних біотехнічних систем електростимуляції; розвити теорію
проектування ефективних біотехнічних систем електростимуляції; провести
дослідження за допомогою віртуального приладу.
      Методи дослідження шляхом загального аналізу будови та
характеристик біотехнічних систем та визначення їх кількісного та якісного
складу; шляхом поглибленного аналізу формування стимулюючого впливу в
біотехнічних системах електростімуляціі; шляхом дослідження умов збудження
нервових структур в каналі впливу біотехнічних систем електростімуляцііза за
допомогою програмного забезпечення Mathcad і LabVIEW.
     Наукова новизна роботи полягає в наступному: запропоновано
матиматичну модель збудження нервових структур в каналі впливу
біотехнічних систем електронейростімуляціі; запропоновано за допомогою
програмного забезпечення Mathcad і Labview проводити визначення умов,
збудження нервового волокна; запропоновано алгоритм розробки БТС
електростимуляції і алгоритм оцінки розробленої БТС електростимуляції.
     Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Проведено
розробку структурної схеми ефективної БТС електростимуляції активного
типу. 2. Побудовано математичну модель збудження нервових структур в
каналі впливу БТС електронейростімуляціі. 3. За допомогою програмного
забезпечення Mathcad та Labview проведено модулювання процесу дослідження
умов, за якими може збуджуватися нервове волокно.
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ABSTRACT
Udovitsky N. Effective biotechnical systems of electrical stimulation. –
Manuscript.
Specialty 172 – «Telecommunications and radio engineering», educa-tional
and professional program – «Biotechnical and medical devices and
systems». – KrNU. – Kremenchug, 2019.
     Qualification paper of the Master Degree of Telecommunications and Radio
Engineering – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchug, 2019.
     The work consists of an introduction, 5 sections, conclusions, a list of sources
used and a total volume of 148 pages. The bulk of the work is outlined on 136 pages,
it contains 36 drawings, 6 tables, list of used sources 40 on 4 pages.
     The work is devoted to solving the urgent problem of developing effective
biotechnical electrical stimulation systems.
    The object of the study – the process of interaction of the investigated nerve
structures and the current of systems of electrostimulation.
    The subject is a electrostimulating equipment for conducting electrotherapy
sessions and methods for determining the optimum value of the influence current
during the treatment of various diseases.
     Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to develop
effective biotechnical electrical stimulation systems. To achieve this goal it is
necessary to: analyze the existing methodologies for the construction of effective
biotechnical electrical stimulation systems; to develop the theory of designing
effective biotechnical electrical stimulation systems; conduct research using a virtual
instrument.
      Methods of research by a general analysis of the structure and characteristics
of biotechnical systems and their quantitative and qualitative composition; by
studying the conditions of excitation of nerve structures in the channel of influence of
biotechnical systems of electrostimulation with the help of software Mathcad and
LabVIEW.
    The scientific novelty of the work is as follows: received a further
development of the method of diagnosis of diseases by screening the testing of
exhaust air, based on the definition of signal biomarkers of common diseases; it was
established that the obtained mathematical dependence will allow to develop a
complex optimization of the structure of devices for conducting screening of exhaust
air testing.
   The task was solved as follows: 1. The structural scheme of effective BTS of
electrical stimulation of the active type is developed. 2. The mathematical model of
excitation of nerve structures in the channel of influence of BTS
electroneurostimulation is constructed. 3. Using the Mathcad and Labview software,
we modulated the process of studying the conditions under which nerve fiber can be
excited.
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