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(57) Пристрій для визначення периферійного кро-
вонаповнення передньої черевної стінки, який міс-
тить два датчики, виконані на оптоелектронних 
елементах, два блоки обробки аналогових сигна-
лів, які містять попередній підсилювач, підсилювач 
змінного струму, демодулятор, фільтр нижніх час-
тот, а також аналогово-цифровий перетворювач, 
мікропроцесор, дисплей, аналоговий мультиплек-
сор, блок керування, перший і другий блоки інди-
кації, регістр, перший і другий оперативно-
запам'ятовувальні пристрої, причому виходи пер-
шого і другого оптоелектронних датчиків відповід-

но підключені до входів першого і другого блоків 
обробки аналогових сигналів, виходи яких підклю-
чені до входу аналогового мультиплексора, адре-
сні входи якого з'єднані з першим і другим вихода-
ми блока керування, а вихід - зі входом АЦП, 
вихідна шина якого підключена до входів першого і 
другого блоків індикації, входи дозволу яких з'єд-
нані з відповідними адресними входами мультип-
лексора, і до входу регістра, вихідна шина якого 
підключена до входів першого і другого ОЗП, вхо-
ди дозволу яких підключені відповідно до виходів 
блока керування, вихідні шини ОЗП з'єднані між 
собою і підключені до входів регістра і мікропроце-
сора, вихід якого з'єднаний з інформаційним вихо-
дом пристрою і дисплеєм, який відрізняється 
тим, що оптичний сенсор містить інфрачервоний 
лазерний діод і червоний лазерний діод, виходи 
яких підключені до входів підсилювачів, блок збе-
рігання еталонів, вихід якого з'єднаний з мікрокон-
тролером. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Даний пристрій відноситься до медичної техні-
ки і може бути використаний для визначення пе-
риферійного кровонаповнення передньої черевної 
стінки і ступеня насичення крові киснем. 

Відомий пристрій для контролю і вивчення пе-
риферійного кровотоку при діагностиці стану сер-
цево-судинної системи людини [а. с. СРСР 
№1481939, кл. А61В5/02, 1985p.], який містить 
генератор прямокутних імпульсів, модулятор, 
джерело випромінювання, фотоприймач, попере-
дній підсилювач змінного струму, демодулятор, 
фільтр нижніх частот, блок формування електро-
кардіосигналу з електродами, блок обробки і регіс-
тратор. 

Недоліком даного пристрою є обмежена га-
лузь застосування, низька інформативність та не-

можливість визначення геодинамічних параметрів 
мікроциркуляції в м'язах, а також ступеню наси-
чення крові киснем. 

За найближчий аналог обраний спосіб діагнос-
тики судинних порушень в пошкоджених хребцево-
рухомих сегментах і засіб для його здіснення [Па-
тент України №6871 від 30.03.1995, А61В5/02], 
який містить два датчика, виконаних на оптоелек-
тронних елементах, два блока обробки аналогових 
сигналів, який включає попередній підсилювач, 
підсилювач змінного струму, демодулятор, фільтр 
нижніх частот, а також аналогово-цифровий пере-
творювач (АЦП), мікропроцесор, дисплей, анало-
говий мультиплексор, блок керування, перший і 
другий блоки індикації, регістр, перший і другий 
оперативно-запам'ятовувальні пристрої (ОЗП), 
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причому виходи першого і другого оптоелектрон-
них датчиків відповідно підключені до входів пер-
шого і другого блоків обробки аналогових сигналів, 
виходи яких підключені до входу аналогового му-
льтиплексора, адресні входи якого з'єднані з пер-
шим і другим виходами блока керування, а вихід - 
зі входом АЦП, вихідна шина якого підключена до 
входів першого і другого блоків індикації, входи 
дозволу яких з'єднані з відповідними адресними 
входами мультиплексора, і до входу регістра, ви-
хідна шина якого підключена до входів першого і 
другого ОЗП, входи дозволу яких підключені від-
повідно до виходів блока керування, вихідні шини 
ОЗП з'єднані між собою і підключені до входів регі-
стра і мікропроцесора, вихід якого з'єднаний з ін-
формаційним виходом пристрою і дисплеєм. 

Недоліком даного пристрою є обмежені галузь 
застосування та функціональні можливості. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення пристрою для визначення периферійно-
го кровонаповнення передньої черевної стінки, в 
якому за рахунок введення нових блоків розши-
рюються функціональні можливості за допомогою 
більш ретельної діагностики стану біотканин. 

Поставлена задача досягається тим, що в 
пристрій для визначення периферійного кровона-
повнення передньої черевної стінки, який містить 
два датчика, виконаних на оптоелектронних еле-
ментах, два блока обробки аналогових сигналів, 
який включає попередній підсилювач, підсилювач 
змінного струму, демодулятор, фільтр нижніх час-
тот, а також аналогово-цифровий перетворювач, 
мікропроцесор, дисплей, аналоговий мультиплек-
сор, блок керування, перший і другий блоки інди-
кації, регістр, два оперативно-запам'ятовувальні 
пристрої, причому виходи першого і другого опто-
електронних датчиків відповідно підключені до 
входів першого і другого блоків обробки аналого-
вих сигналів, виходи яких підключені до входу 
аналогового мультиплексора, адресні входи якого 
з'єднані з першим і другим виходами блока керу-
вання, а вихід - зі входом АЦП, вихідна шина якого 
підключена до входів першого і другого блоків ін-
дикації, входи дозволу яких з'єднані з відповідними 
адресними входами мультиплексора, і до входу 
регістра, вихідна шина якого підключена до входів 
першого і другого ОЗП, входи дозволу яких підк-
лючені відповідно до виходів блока керування, 
вихідні шини ОЗП з'єднані між собою і підключені 
до входів регістра і мікропроцесора, вихід якого 
з'єднаний з інформаційним виходом пристрою і 
дисплеєм введено замість джерел випромінюван-
ня інфрачервоний лазерний діод та додатково 
червоний лазерний діод, а також блок зберігання 
еталонів, вихід якого з'єднано з входом мікроконт-
ролера. 

На кресленні наведена структурна схема при-
строю для визначення периферійного кровонапов-
нення передньої черевної стінки, яка містить інф-
рачервоний лазерний діод 1 і червоний лазерний 
діод 2, фотосенсори 3 і 4, підсилювачі 5 і 6, анало-
говий комутатор 7, блок керування 8, аналогово-
цифровий перетворювач 9, мікроконтролер 10, 
блок зберігання еталонів 11, оперативно-
запам'ятовуючий пристрій 12, дисплей 13, інфор-
маційний вихід пристрою 14. 

Виходи інфрачервоного лазерного діода 1 і 
червоного лазерного діода 2 зв'язані відповідно з 
входами фотосенсорів 3 і 4, виходи яких підклю-
чені до входів підсилювачів 5 і 6 , виходи яких під-
ключені до входу аналогового комутатора 7, адре-
сні входи якого з'єднані з виходами блока 
керування 8, а вихід з входом АЦП 9, вихід якого 
підключений до входу мікроконтролера 10, який 
з'єднаний з блоком керування 8. Блок зберігання 
еталонів 11 з'єднаний виходом з мікроконтроле-
ром 10, інший вхід мікроконтролера з'єднаний з 
оперативно-запам'ятовуючим пристроєм 12, а ви-
хід - з'єднаний з дисплеєм 13, вихід якого є інфор-
маційним виходом пристрою 14. 

Пристрій працює таким чином. 
Світловипромінювачі 1 і 2, які виконані на базі 

інфрачервоного та червоного лазерних діодів від-
повідно випромінюють світловий потік, який посту-
пає на біооб'єкт. Відбитий розсіюваний світловий 
промінь від біооб'єкта поступає на фотосенсори 3 
та 4, що виконані на базі світлодіодів ФД256 і че-
рез підсилювачі 5 і 6 поступає на аналоговий ко-
мутатор 7. Відповідно керування сигналами відбу-
вається в блоці керування 8. Аналоговий сигнал з 
аналогового комутатора 7 поступає на аналогово-
цифровий перетворювач 9, де перетворюється в 
цифровий код, який поступає на мікроконтролер 
10. Інформація, що поступила порівнюється з бло-
ком зберігання еталонів 11, де формується інфор-
мація щодо відповідності до певної патології і ця 
інформація за допомогою мікроконтролера пере-
дається на дисплей 13. Програма для керування 
зберігається в блоці оперативно-запам'ятовуючого 
пристрою 12. Для більш точної обробки інформа-
ція через інформаційний вихід пристрою 14 може 
передаватись на комп'ютер. 

Таким чином, за допомогою введення нових 
блоків, досягається розширення функціональних 
можливостей, тобто замість джерел випроміню-
вання введено інфрачервоний лазерний діод і до-
датково червоний лазерний діод, що дозволяє 
додатково визначати сатурацію крові, а введення 
блоку зберігання еталонів дозволяє визначити 
рівень патологій стану периферійного кровонапов-
нення передньої черевної стінки. 
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