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Анотація

Основні результати по темі атестаційної роботи магістра опубліковані у

тезах наукових доповідей ХV-ї Міжнародних науково-технічних конференцій

«Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів».

Проведено аналіз існуючих система функціональної діагностики стану 

шлунково-кишкового тракту;

Розроблено функціональну та принципову схеми пристрою;

Розроблено  аналого-цифровий  перетворювач,  блоки  попереднього  та

кінцевого підсилювачів, блок фільтрів та його реалізація на ПЛІС.

Запропоновано  алгоритми  первинної  цифрової  обробки  гастро-

ентерологічних  сигналів,  а  також  алгоритми  вейвлет-аналізу

гастроентерограм  для  функціональної  діагностики  стану  шлунково-

кишкового  тракту.  Розроблено  структуру  мобільної  системи  діагностики

захворювання  шлунково-кишкового  тракту  і  програмне  забезпечення  до

нього;

Виконано синтез функціональної та принципової схем селективного 

гастроентерографу;

Запропонована  математична  модель  на  швидке перетворення Фур є іʼ

оцінку спектральної щільності отриманого сигналу.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  інфокомунікаційних  технологій  діагностування

ШКТ,  методи  дослідження  гастро-ентерографічного  сигналу,  периферічна

електрогастроентерографія,  вейвлет  аналіз,  селективний  гастроентерограф,

аналого-цифровий  перетворювач,  попередній  підсилювач,  кінцевий

підсилювач.


