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(57) Бюпроцесорний таймер-годинник, який
містить блок запуску, блок корекції, блок керуван-
ня індикацією часу, блок визначення температури
та оптоелектронний індикатор, який є нижнім ша-
ром багатофункціонального операційного оптое-
лектронного екрана, причому вихід блока запуску
підключений за допомогою шини до першого входу
блока корекції та входу блока визначення темпе-
ратури, другий вхід блока корекції з'єднаний
світловим зв'язком з виходом оптоелектронного
індикатора, а його вихід з'єднаний інформаційною
шиною з входом блока керування індикацією часу,
вихід якого з'єднаний двонаправленим зв'язком із
входом оптоелектронного індикатора, який також
підключений за допомогою шини до виходу блока
визначення температури, один з виходів оптоелек-
тронного індикатора з'єднаний світловим зв'язком
зі входом блока визначення температури, який
відрізняється тим, що в пристрій введені набір
оптоелектронних датчиків з ЛІНІЯМИ зв'язку, бага-
токанальний блок реєстрації медичних
параметрів, блок обробки медичної інформації,
центральний керуючий пристрій, таймерний вузол,
блок сполучення з ЗОВНІШНІМИ пристроями, опе-
раційний запам'ятовуючий пристрій, верхній шар
операційного оптоелектронного екрана, звукова
схема, блок задания режимів, де блок реєстрації
медичних параметрів містить блоки інтерфейсів,
блоки підсилювачів та фільтруючі блоки,
ВІДПОВІДНО по одному на кожний канал, при цьому
блок обробки медичної інформації складається з
аналогового комутатора, аналого-цифрового пе-

ретворювача, блока регістрів загального призна-
чення, арифметико-лопчного пристрою, а опе-
раційний запам'ятовуючий пристрій являє собою
єдину структуру, яка адресно поділена на ряд не-
залежних частин - операційний запам'ятовуючий
пристрій даних, операційний запам'ятовуючий
пристрій таймера, операційний запам'ятовуючий
пристрій програм, базу даних, базу знань, причому
один з виходів центрального керуючого пристрою
з'єднаний зі входом керування блока запуску,
вихід якого з'єднаний зі входом таймерного вузла,
вхід керування якого з'єднаний із ВІДПОВІДНИМ ВИ-
ХОДОМ центрального керуючого пристрою, а вихід
керування з'єднаний зі входом керування цен-
трального керуючого пристрою, перший вихід тай-
мерного вузла з'єднаний двонаправленим зв'язком
зі входом операційного запам'ятовуючого при-
строю, а другий вихід підключений до
інформаційного входу кристалічного індикатора,
вихід керування оптоелектронного індикатора
з'єднаний двонаправленим зв'язком зі входом ке-
рування центрального керуючого пристрою, а один
із його інформаційних виходів з'єднаний зі входом
блока реєстрації медичних параметрів, інший
вихід керування центрального керуючого при-
строю з'єднаний двонаправленим зв'язком зі вхо-
дом керування блока визначення температури,
вхід оптоелектронного індикатора з'єднаний
світловим зв'язком з виходом блока задания ре-
жимів, вхід кожного блока інтерфейсу з'єднаний за
допомогою лінії зв'язку з виходом ВІДПОВІДНОГО
датчика, а вихід кожного блока інтерфейсу через
ВІДПОВІДНІ блок підсилювачів і фільтруючий блок
з'єднаний із ВІДПОВІДНИМ входом аналогового ко-
мутатора блока обробки медичної інформації, ке-
руючий вхід якого з'єднаний із ВІДПОВІДНИМ ВИХО-
ДОМ центрального керуючого пристрою, а вихід
даних - зі входом даних аналого-цифрового пере-
творювача, керуючий вхід якого з'єднаний із
ВІДПОВІДНИМ виходом центрального керуючого
пристрою, а виходи даних з'єднані з входами да-
них блока регістрів загального призначення, керу-
ючі входи якого підключені до виходів керування
центрального керуючого пристрою, а вихід
з'єднаний двонаправленою шиною даних зі вхо-
дом даних арифметико-лопчного пристрою, вихід
якого підключений за допомогою двонаправленої
шини до входу операційного запам'ятовуючого
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пристрою та входу блока сполучення, двонаправ-
лений вихід якого за допомогою кабелю
підключений до ЗОВНІШНІХ пристроїв (ЕОМ, прин-
тера), а керуючі входи з'єднані з ВІДПОВІДНИМИ ви-
ходами центрального керуючого пристрою, вихід
даних операційного запам'ятовуючого пристрою
з'єднаний за допомогою двонаправленої шини
даних з ВІДПОВІДНИМИ входами нижнього та верх-
нього шарів операційного оптоелектронного екра-

на, а вхід керування нижнього шару операційного
оптоелектронного екрана з'єднаний двонаправле-
ним зв'язком із ВІДПОВІДНИМ виходом керування
центрального керуючого пристрою, ІНШІ керуючі
виходи якого з'єднані з входом керування звукової
схеми, входом керування арифметико-лопчного
пристрою та входом керування верхнього шару
багатофункціонального операційного оптоелек-
тронного екрана, ВІДПОВІДНО

Винахід належить до області інформаційно-
вимірювальної та біомедичної діагностичної техні-
ки і може бути використаний для створення наруч-
ного годинника індивідуального користування з
можливістю постійного контролю і, в разі необхід-
ності, індикації, а також стимуляції ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
організму людини в умовах впливу внутрішніх та
ЗОВНІШНІХ факторів

Відомий оптоелектронний годинник (А С
N1465867, М кл G04G3/00, бюл N10, 1989р ), який
містить генератор імпульсів, чотири ключі, форму-
вач імпульсів корекції та п'ять одновібраторів, ди-
ференцюючі кола, керуючий ключ, три лічильних
тригера, схему АБО, три послідовних кола зі світ-
лодюда і резистора, індикатор, який виконаний у
вигляді оптоелектронних шкал секунд, хвилин,
годин, кожний розряд яких має світлодюд для ін-
дикації часу

Недоліком даного годинника є вузька область
застосування, відсутність можливостей додатково-
го відображення даних, наприклад про частоту
серцебиття (пульс), а також неможливість зручно-
го керування процесом відображення необхідних
даних безпосередньо через екран

Відомий оптоелектронний годинник (А С
N1688228, М кл G04G3/00, НОЗК23/78, бюл N40,
1991 р), який містить генератор імпульсів, пере-
творювач температури в амплітуду напруги, амп-
літудно-часовий перетворювач, чотири ключі,
шкалу індикації температури, чотири ключі, фор-
мувач імпульсу корекції, шість одновібраторів, два
диференцюючих кола, керуючий ключ, п'ять лічи-
льних тригерів, схему АБО, три оптоелектронних
схеми АБО-НЕ, три послідовних кола, які склада-
ються з світлодюда та резистора, індикатор, який
виконано у вигляді оптоелектронних шкал секунд,
хвилин та годин

Недоліком даного годинника є неможливість
виконання ряду функцій пов'язаних з відображен-
ням бюмедичних показників, діагностикою та сти-
мулюванням ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ організму людини,
які може виконувати розроблений пристрій, а та-
кож неможливість зручного керування процесом
відображення необхідних даних безпосередньо
через екран

Найбільш близьким до даного винаходу в оп-
тоелектронний годинник (Патент України N
22958А, МПК G04G3/00, бюл N1, 1998р), який
МІСТИТЬ

блок запуску (БЗ), що складається в генерато-
ра імпульсів, ключа, одновібратора, диференцюю-
чого кола,

блок корекції (БК), до складу якого входять три
ключа, формувач імпульсу корекції, чотири одно-
вібратора, диференцююче коло, керуючий ключ,
схема АБО, два послідовних ланцюга, які містять
світлодюд та резистор,

блок керування індикацією часу (БКІЧ), який
складається з чотирьох лічильних тригерів, трьох
оптоелектронних схем АБО-ЕЕ, трьох послідовних
кіл, що містять світлодюд і резистор, світлодюд
запуску, шість резисторів,

оптоелектронний індикатор (01), який викона-
но у вигляді оптоелектронних шкал секунд, хви-
лин, годин, кожний розряд яких містить світлодюд,
індикаційний світлодюд, фототиристор, у кожному
нульовому розряді присутній додатковий фототи-
ристор, світлодюд запуску та шкали індикації тем-
ператури (частоти пульсу), яка складається з шес-
ти-десяти розрядів, кожний з яких містить
фототиристор, два індикаційних світлодюда, світ-
лодюд і резистор, додатковий світлодюд,

блок визначення температури (БВТ), що скла-
дається з одновібратора, лічильного тригера, пе-
ретворювача температури в амплітуду напруги,
оптоелектронного перетворювача, амплітудно-
часового перетворювача, інвертора, 2-х елементів
І, 2-х елементів І-НЕ, 3-х резисторів,

блок визначення частоти пульсу, (БВЧП), до
окладу якого входять три паралельно з'єднані
ключі, два одновібратора, керуючий ключ, два лі-
чильних тригера, послідовне коло, що містить сві-
тлодюд та резистор, дві схеми І-НЕ, формувач
подільник на чотири імпульси, резистор,

причому вихід блока запуску підключений за
допомогою шини до першого входу блока корекції
та входу блока визначення температури, другий
вхід блока корекції з'єднаний світловим зв'язком з
виходом оптоелектронного індикатора, а його ви-
хід з'єднаний інформаційною шиною зі входом
блока керування індикацією часу, вихід якого з'єд-
наний зі входом оптоелектронного Індикатора,
який також підключений за допомогою шини до
виходу блока визначення температури, один з
виходів оптоелектронного індикатора з'єднаний
світловим зв'язком з блоком визначення темпера-
тури

Недоліком даного годинника є неможливість
одночасного відображення різних бюмедичних
показників та виконання функцій, які пов'язані з
діагностикою та стимуляцією ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ор-
ганізму людини в умовах впливу ЗОВНІШНІХ та вну-
трішніх факторів

В основу винаходу поставлено задачу ство-
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рення бюпроцесорного таймера-годинника з без-
посереднім керуванням через екран, в якому за
рахунок введення нових елементів та зв'язків між
ними і організацією двошарового багатофункціо-
нального керованого екрана забезпечується адап-
тивний ПОСТІЙНО-ДІЮЧИЙ контроль для підтримання
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ організму людини

Рішення даної задачі досягається за рахунок
того, що в бюпроцесорний таймер-годинник (БПТ),
який містить блок запуску, блок корекції, блок ке-
рування індикацією часу, блок визначення темпе-
ратури, та оптоелектронний індикатор введені на-
бір оптоелектронних датчиків з ЛІНІЯМИ зв'язку,
багатоканальний блок реєстрації медичних пара-
метрів, блок обробки медичної інформації,
центральний керуючий пристрій, таймерний вузол,
блок сполучення з ЗОВНІШНІМИ пристроями, опера-
ційний запам'ятовуючий пристрій, верхній шар
операційного оптоелектронного екрана, звукова
схема, блок задания режимів, де блок реєстрації
медичних параметрів містить блоки інтерфейсів,
блоки підсилювачів та фільтруючі блоки, ВІДПОВІД-
НО по одному на кожний канал, при цьому блок
обробки медичної інформації складається з анало-
гового кому татора, аналого-цифрового перетво-
рювача, блока регістрів загального призначення,
арифметико-лопчного пристрою, а операційний
запам'ятовуючий пристрій являє собою єдину
структуру, яка адресно розділена на ряд незалеж-
них частин - операційний запам'ятовуючий при-
стрій даних, операційний запам'ятовуючий при-
стрій таймера, операційний запам'ятовуючий
пристрій програм, базу даних, базу знань, причому
один з виходів центрального керуючого пристрою
з'єднаний зі входом керування блока запуску, ви-
хід якого з'єднаний з входом таймерного вузла,
вхід керування якого з'єднаний з ВІДПОВІДНИМ ВИ-
ХОДОМ центрального керуючого пристрою, а вихід
керування з'єднаний з входом керування центра-
льного керуючого пристрою, перший вихід тайме-
рного вузла з'єднаний двонаправленим зв'язком з
входом операційного запам'ятовуючого пристрою,
а другий вихід підключений до інформаційного
входу кристалічного індикатора, вихід керування
оптоелектронного індикатора з'єднаний двонапра-
вленим зв'язком з входом керування центрального
керуючого пристрою, а один з його інформаційних
виходів з'єднаний з входом блока реєстрації меди-
чних показників, інший вихід керування централь-
ного керуючого пристрою з'єднаний двонаправле-
ним зв'язком з входом керування блока
визначення температури, вхід оптоелектронного
індикатора з'єднаний світловим зв'язком з виходом
блока задания режимів, вхід кожного блока сполу-
чення з'єднаний за допомогою лінії зв'язку з вихо-
дом ВІДПОВІДНОГО датчика, а вихід кожного блока
сполучення через ВІДПОВІДНІ блок підсилювачів і
фільтруючий блок з'єднаний з ВІДПОВІДНИМ ВХОДОМ
аналогового комутатора блока обробки медичної
інформації, керуючий вхід якого з'єднаний з ВІДПО-
ВІДНИМ виходом центрального керуючого при-
строю, а вихід даних - з входом даних аналого-
цифрового перетворювача, керуючий вхід якого
з'єднаний з ВІДПОВІДНИМ виходом центрального
керуючого пристрою, а виходи даних з'єднані з
входами даних блока регістрів загального призна-

чення, керуючі входи якого підключені до виходів
керування центрального керуючого пристрою, а
вихід з'єднаний двонаправленою шиною даних з
входом даних арифметико логічного пристрою,
вихід якого підключений за допомогою двонаправ-
леної шини до входу операційного запам'ятовую-
чого пристрою та входу блока сполучення, двона-
правлений вихід якого за допомогою кабелю
підключений до ЗОВНІШНІХ пристроїв (ЕОМ, прин-
тера), а керуючі входи з'єднані з ВІДПОВІДНИМИ ви-
ходами центрального керуючого пристрою, вихід
даних операційного запам'ятовуючого пристрою
з'єднаний за допомогою двонаправленої шини
даних з ВІДПОВІДНИМИ входами нижнього та верх-
нього шарів операційного екрана, а вхід керування
нижнього шару оптоелектронного екрана
з'єднаний двонаправленим зв'язком з ВІДПОВІДНИМ
виходом керування центрального керуючого при-
строю, три інших керуючих виходи якого з'єднані з
входом керування звукової схеми, входом керу-
вання арифметико-лопчного пристрою та входом
керування верхнього шару багатофункціонального
операційного екрана, ВІДПОВІДНО

За рахунок введення в бюпроцесорний тай-
мер-годинник блока оптоелектронних датчиків для
зняття бюмедичних показників, які оцінюють гемо-
динаміку серцево-судинної системи, аналізують
кровонаповнення периферійних судин, і розширя-
ються функціональні можливості бюпроцесорного
таймера-годинника (БПТ), а також за рахунок по-
стійного моніторингу оцінки гемодинамічних показ-
ників пацієнта можливо більш достовірніше прово-
дити оцінку стану серцево-судинної системи,
порушень мікроциркуляцм в уражених хребетно-
рухомих сегментах 3 технічної точки зору шляхом
введення оптоелектронних давачів досягається
можливість знімати геодинамічні показники з усіх
ділянок тіла, що також дозволяє більш точніше
проводити діагностику стану серцево-судинної
системи

На фіг 1 подано загальну структурну схему
БПТ На фіг 2 представлено ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД БПТ
На фіг 3 подано приклад відображення бюмедич-
ноі інформації на нижньому (3, а) та верхньому (З,
б) шарах багатофункціонального оптоелектронно-
го операційного екрана

Бюпроцесорний таймер містить блок запуску
(БЗ) 1, блок корекції (БК) 2, блок керування індика-
цією часу (БКІЧ) 3, блок визначення температури
(БВТ) 4, та оптоелектронний індикатор (ОІ) 5, який
представляє собою нижній шар багатофункціона-
льного операційного оптоелектронного екрана,
набір оптоелектронних датчиків 6, що складається
з п оптоелектронних датчиків, серед яких 6 1 - да-
тчик для визначення ступеню насичення крові кис-
нем, в якості якого використовується безпосеред-
ньо оптоелектронний індикатор 5, 6 2 - датчик для
заміру артеріального тиску, 6 3 - датчик для зняття
коефіцієнта асиметрії К для визначення судинних
порушень в уражених хребетно-рухомих сегментах
та п-3 інших датчики для зняття необхідної медич-
ної інформації, з використанням ЛЗ 7 1 7 П, які в
разі необхідності (досить часті захворювання, при
яких необхідний постійний контроль стану організ-
му) можуть бути вмонтовані в спеціальний одяг,
що досягається за рахунок використання в їх якос-
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ті волоконно-оптичних ЛІНІЙ зв'язку (ВОЛЗ), бага-
токанальний блок реєстрації медичних параметрів
(ББРМП) 8, блок обробки медичної інформації
(БОМІ) 9, центральний керуючий пристрій (ЦКП)
10, таймерний вузол (ТВ) 11, блок сполучення
(БСп) з ЗОВНІШНІМИ пристроями 12, операційний
запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) 13, напівпрозорий
кристалічний індикатор 14, який представляє со-
бою верхній шар багатофункціонального опера-
ційного оптоелектронного екрана (ОЕ), звукову
схему 15, блок задания режимів (БЗР) 16, де
ББРМП 8 містить ВІДПОВІДНІ блоки інтерфейсів (БІ)
17 1 17 П для сприйняття бюмедичних даних,
блоки підсилювачів (БП) 18 1 18 П і фільтруючі
блоки (ФБ) 19 1 19 П по одному на кожний канал,
(БОМІ) 9 складається з аналогового комутатора
(АК) 20, аналого-цифрового перетворювача (АЦП)

21, блока регістрів загального призначення (БР)
22, арифметико-лопчного пристрою (АЛП) 23, блок
сполучення (БСп) 12 слугує для зв'язку з ЗОВНІШНІ-
МИ пристроями (ЕОМ, принтер), операційний за-
пам'ятовуючий пристрій 13 представляє собою
єдину структуру, яка адресно розділена на ряд
незалежних частин - ОЗП даних (ОЗПД), ОЗП тай-
мера (ОЗПТ), ОЗП програм (031111), базу даних
(БД), базу знань, оптоелектронний індикатор 5 та
напівпрозорий кристалічний індикатор 14 предста-
вляють собою в сукупності багатофункціональний
оптоелектронний операційний екран, який виконує
функції приймача інформації та дисплея, (фіг 1)

Вихід ЦКП 10 з'єднаний зі входом керування
БЗ 1, вихід якого з'єднаний з другими входами БК
2, БВТ 4 та входом ТВ 11, вхід керування якого
з'єднаний з ВІДПОВІДНИМ виходом ЦКП 10, а вихід
керування з'єднаний з ВІДПОВІДНИМ ВХОДОМ керу-
вання ЦКП 10, перший вихід ТВ 11 з'єднаний дво-
направленим зв'язком з входом ОЗП 13, а другий
вихід підключений до інформаційного входу крис-
талічного індикатора 14, вихід керування оптоеле-
ктронного індикатора 5 з'єднаний двонаправленим
зв'язком з входом керування ЦКП 10, а один з його
інформаційних виходів з'єднаний з входом ББРМП
8, інший вихід керування ЦКП 10 з'єднаний двона-
правленим зв'язком з входом керування БВТ 4,
вихід якого з'єднаний за допомогою шини даних зі
входом оптоелектронного індикатора 5, до якого
також підключений вихід БКІЧ 3, вхід якого з'єдна-
ний з виходом БК 2, перші входи БК 2 та БВТ 4
зв'язані світловим зв'язком з ВІДПОВІДНИМИ інфор-
маційними виходами оптоелектронного індикатора
5, який також має світловий зв'язок з виходом бло-
ка задания режимів 16, вхід кожного інтерфейсу
17 1 17 п з'єднаний за допомогою відповідної ЛЗ
7 1 7 П з виходом ВІДПОВІДНОГО оптоелектронного
датчика 6 1 6 П, а вихід інтерфейсу через блоки
підсилювачів 18 1 18 П ББРМП 8 і фільтруючі
блоки 19 1 19 П ББРМП 8 з ВІДПОВІДНИМ інформа-
ційним входом аналогового комутатора 20 БОМІ 9,
керуючі входи якого з'єднаний з вихідною шиною
ЦКП 10, а вихід даних підключений до входу даних
АЦП 21 БОМІ 9, керуючий вхід якого з'єднаний з
виходом ЦКП 10, а виходи даних - з входами да-
них БР 22 БОМІ 9, керуючі входи якого підключені
до виходів керування ЦКП 10, а двонаправлені
виходи даних зв'язані з двонаправленими входами
даних АЛП 23 БОМІ 9, керуючий вхід якого з'єдна-

ний з виходом керування ЦКП 10, а двонаправлені
виходу підключені до двонаправлених входів ОЗП
13 та входів блока сполучення 12, двонаправле-
ний вихід якого за допомогою кабелю підключений
до ЗОВНІШНІХ пристроїв (ЕОМ, принтер), а керую-
чий вхід його з'єднаний з ВІДПОВІДНИМ ВИХОДОМ
ЦКП 10 двонаправленим зв'язком, вихід даних
ОЗП 13 з'єднаний за допомогою двонаправленої
шини даних з ВІДПОВІДНИМИ входами нижнього 5 та
верхнього 14 шарів операційного екрана, а вхід
керування підключений до ВІДПОВІДНОГО виходу
керування ЦКП 10 двонаправленим зв'язком, два
інших керуючих виходи якого з'єднані з входом
керування звукової схеми 15 та входом керування
верхнього шару багатофункціонального оптоелек-
тронного операційного екрана 14

Датчик для визначення ступеню насичення
крові киснем 6 1 виконаний на оптоелектронних
елементах (Патент України N6872 СІ, МПК5
А61В5/02), бюл№1, 1994 р), в якості якого вико-
ристовується безпосередньо оптоелектронний
індикатор 5, датчик для заміру артеріального тиску
побудований на оптичних методах реєстрації
пульсової хвилі 6 2 (Патент України N5716 СІ,
МПК5 А61В5/02, бюл №7-1, 1993 р), датчик для
реєстрації порушень мікроциркуляцм в хребетно-
рухомих сегментах для визначення коефіцієнта
асиметрії 6 3 (Патент України N6871 СІ, МПК5
А61В5/02, бюл №7-1, 1993 р), аналоговий кому-
татор 20 БОМІ 9 виконаний на IMC KP591KH1 (див
Цифровые и аналоговые интегральные микросхе-
мы, под ред С В Якубовского, - М Радио и связь,
1990 г) та слугує для підключення необхідного
каналу, АЦП 21 БОМІ 9 виконаний на МС
К1113ПВ1 (див Цифровые и аналоговые инте-
гральные микросхемы, под ред С В Якубовского,
М Радио и связь, 1990 г), блок регістрів загаль-
ного призначення 22 БОМІ 9 використаний в якості
буферної пам'яті і виконаний на IMC 555IP23, АЛП
23 БОМІ 9, в якості якого використано ІМС 555ИПЗ
(В Л Шило Популярные цифровые микросхемы
Челябинск Металлургия, 1989) для безпосеред-
нього розрахунку життєво важливих величин (сту-
пеня насичення крові киснем (Патент України
N6872 СІ, МІЖ5 А61В5/02, бюл №1, 1994 р), ар-
теріального тиску (Патент України N5716 СІ, МПК5
А61В5/02, бюл №7-1, 1993р), коефіцієнта асиме-
трії при судинних порушеннях в хребетно-рухомих
сегментах (Патент України N6871 СІ, МІЖ5
А61В5/02, бюл №7-1, 1993 р) і т п , а також ви-
значення медичних препаратів та доз їх вживання
(Патент України N5715 СІ, МПК5 А 61 В 5/02, бюл
№7-1, 1993 р)), центральний керуючий пристрій
(ІДКП) 10 для узгодження функціонування усіх
блоків БПТ виконаний з застосуванням МС серій
К1816та К555 (див Цифровые и аналоговые инте-
гральные микросхемы, под ред С В Якубовского, -
М Радио и связь, 1990 г), БСп 12 КР580ВВ51А
(див Цифровые и аналоговые интегральные мик-
росхемы, под ред С В Якубовского, - М Радио и
связь, 1990 г), ОЗП 13 (що представляє собою
єдину структуру, яка адресно розділена на ряд
незалежних частин, ОЗП даних (ОЗПД) - для збе-
рігання даних, ОЗП таймера (ОЗПТ) - для збері-
гання часу роботи таймерів, ОЗП програми
(ОЗПП) - для зберігання кодів операцій, базу да-
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них (БД) та базу знань) виконаний на ІМС 537РУ10
(див Цифровые и аналоговые интегральные мик-
росхемы, под ред С В Якубовского, - М Радио и
связь, 1990 г) і використаний для прийман-
ня/видачі та зберігання інформації, таймерний
вузол 11 виконаний із застосуванням ІМС 555ИПЗ
(В Л Шило Популярные цифровые микросхемы
Челябинск Металлургия, 1989) та МС пам'яті, що
входять до складу ОЗПТ, звукова схема 15 скла-
дається з ІМС КР580ВІ53 (див Цифровые и анало-
говые интегральные микросхемы, под ред
С В Якубовского, - М Радио и связь, 1990 г) та
п'єзокерамічного випромінювача (мембрани), блок
задания режимів 16 представляє собою світлове
перо

Пристрій працює таким чином Постійно дію-
чий контроль за станом організму здійснюється в
часі, що досягається за рахунок наявності в БТП
системи відліку часу та бюпроцесорної частини,
яка здійснює зняття, прийом, обробку і відобра-
ження даних

Блок запуску 1 виробляє тактові імпульси і ке-
руючі імпульси, які надходять до БК 2, БВТ 4, ТВ
11, по яким відбувається, ВІДЛІК, корекція, відо-
браження та фіксація часової інформації За до-
помогою БК 2 здійснюється керування корекцією
часової інформації, яку можна здійснювати меха-
нічно та від радіомережі БКІЧ 3 керує відображен-
ням часової інформації та формуванням сигналів,
по яким відбувається активізація елементів ниж-
нього шару 5 ОЕ, а також передачею керуючих
сигналів з БК 2

Інформація про стан організму людини зніма-
ється за допомогою датчиків 6 1 6 П і надходить
по ЛЗ 7 1 7 п через ВІДПОВІДНИЙ розйом до блоків
підсилювачів 17 1 172 П ББРМП 8 та фільтрую-
чих блоків 18 1 18 3 п ББРМП 8, за допомогою
яких сигнал приводиться до стану необхідного для
подальшої його обробки у БОМІ 9 Згідно сигналів
керування, що надходять з ЦКП 10, дані з одного із
інформаційних каналів через АК 20 надходять до
АЦП 21, де відбувається перетворення інформації
з аналогової форми в и цифровий еквівалент Для
корекції роботи АЦП 21 БОМІ 9 з сигналами, що
надходять від різних датчиків, використовуються
команди, які надсилаються з ЦКП 10 Перетворені
дані зберігаються в БР 22 БОМІ 9, який поряд з
цим використовується в якості допоміжних регіст-
рів при обробці інформації в АЛП 23 БОМІ 9 Син-
хронізація роботи БР 22 відбувається за рахунок
сигналів керування, що надходять з ВІДПОВІДНОГО
виходу ЦКП 10 В арифметико-лопчному пристрої
23 відбувається обробка даних згідно кодів, що
надходять з ОЗПП по керуючим сигналам з ВІДПО-
ВІДНИХ ВИХОДІВ ЦКП 10 Оброблені дані зберігають-
ся в ОЗПД з метою їх подальшого відображення
на кристалічному індикаторі 14 багатофункціона-
льного операційного ОЕ, передачі через блок спо-
лучення 12 до зовнішньої ЕОМ, а також накопи-
чення даних для проведення моніторингу та
діагностики Якщо "зняті" дані є критичними (інфо-
рмація, що надійшла не є реальною або ж загроз-
ливою для стану людини), то виникає необхідність
в сигналізації про такий стан, що досягається за
рахунок передачі сигналу з АЛП 23 БОМІ 9 на дво-
направлений вихід ЦКП 10 Таймерний вузол 11

використовується для встановлення відрізків часу,
на протязі яких відбувається зняття даних з датчи-
ків 6 1 6 П Інформація про тривалість зняття ін-
формації, а також номера каналів, з яких надхо-
дить інформація зберігаються в ОЗПТ, ці значення
задаються з БЗР 16 за допомогою ЦКП 10 через
його двонаправлену вихідну шину По закінченню
заданої тривалості часу сигнали з таймерної час-
тини 11 поступають по шині до ЦКП 10, де, у ВІД-
ПОВІДНОСТІ з заданим режимом, формуються ко-
манди для відображення знятої інформації або ж и
обробки на АЛП 23 БОМІ 9

По сигналам, які надходять з ВІДПОВІДНОГО ви-
ходу ЦКП 10 здійснюється переключення режимів
відображення інформації на нижньому шарі 5 ба-
гатофункціонального операційного ОЕ Це можуть
бути такі режими -відображення значення темпе-
ратури, яке визначається за допомогою БВТ 4,
відображення часової інформації або ж активізація
всіх елементів індикації для освітлення рогівки ока
і сприймання відбитого випромінювання при ви-
значенні ступеня кровонасичення

Вибір режимів роботи БПТ і відображення ін-
формації на обох шарах багатофункціонального
операційного ОЕ (годинник, будильник, вимірювач
температури, визначення і відображення бюмеди-
чних показників стану організму (ступеня насичен-
ня крові киснем, артеріального тиску, коефіцієнта
асиметрії К і т п), лікувального препарату і дози
його вживання, перегляд статистичної інформації,
стимуляція БАТ, калібрування, обмін даними з
ЗОВНІШНІМИ пристроями), а також встановлення їх
параметрів здійснюється за допомогою БЗР 16, що
представляє собою світлове перо (фіг 2) з інфра-
червоним випромінювачем, яке розміщується ззо-
вні біля ОЕ на браслеті Оптоелектронний індика-
тор 5, який є нижнім шаром
багатофункціонального операційного ОЕ містить
набір оптоелектронних пар (приймач-
випромінювач), приймальна частина якого викори-
стовується для визначення положення світлового
пера при встановлені режиму та параметрів робо-
ти БПТ На ВІДПОВІДНИЙ вхід ЦКП 10 надходять
керуючі коди з БЗР 16, в залежності від яких фор-
муються сигнали керування для функціонування
блоків БПТ

В разі виникнення критичних ситуацій при ви-
значенні медичних параметрів (суттєве відхилення
параметрів від нормальних значень) а також для
індикації перемикання вибраного режиму функціо-
нування БПТ, закінчення часу роботи таймерів та
спрацювання будильника з ВІДПОВІДНОГО виходу
ЦКП 10 подаються ВІДПОВІДНІ сигнали на звукову
схему 15

Для зміни програм обробки інформації, вве-
дення нових програм в ОЗПП при підключенні до
БПТ нових датчиків а також обміну знятою медич-
ною інформацією між БПТ (ОЗПД) та ЗОВНІШНІМИ
пристроями (ЕОМ, принтер та ш ) використовуєть-
ся послідовний блок сполучення з ЗОВНІШНІМИ при-
строями 12 Крім цього за допомогою ЕОМ можна
здійснювати корекцію роботи блоків БПТ

ОЗП 13 представляє собою єдину структуру,
яка адресно розділена на ряд незалежних частин -
ОЗПД, ОЗПТ, ОЗПП, БД, базу знань В ОЗПД збе-
рігаються зняті, а також оброблені медичні дані,
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для організації необхідних режимів індикації на
шарах 5,14 багатофункціонального операційного
ОЕ та обробки на АЛП23 БОМІ 9 Номера каналів,
що підключаються, і час сприймання з них інфор-
мації запам'ятовується в ОЗПТ Алгоритми оброб-
ки бюмедичної інформації зберігаються в ОЗПП
Коди цих алгоритмів заносяться в ОЗПП при виго-
товлені БПТ, а також можуть бути змінені при не-
обхідності в будь-який момент часу пересиланням
програми з ЕОМ БД використовується для збері-
гання статистичної інформації при визначенні від-
хилень від норми медичних параметрів людини,
яка користується БПТ На протязі визначеного ча-
су (доба, тиждень) проходить зняття медичних
параметрів, для яких в АЛП 23 БОМІ 9 визнача-
ється середньодобове значення З БД вибираєть-
ся інформація по знайденому середньодобовому
значенні параметрів і встановлюються норми, а
також формуються ДОПОМІЖНІ БД Ці дані також
можуть корегуватися в будь-який момент часу
База знань використовується для подальшого ви-
значення діагнозу та встановлення медичних пре-
паратів і доз їх вживання БД, наприклад, відслід-
ковує параметри хвороби і, використовуючи базу
знань про дане захворювання, вибирає певний
алгоритм зниження ступеня ризику для хворого в
певні моменти часу в залежності від одержаних
конкретних даних індивіду Робота всіх частин
ОЗП 13 керується ВІДПОВІДНИМИ сигналами з дво-
направленого виходу ЦКП 10

Багатофункціональний операційний ОЕ пред-
ставляє собою двошарову структуру (фіг 3) Ниж-
ній шар (оптоелектронний індикатор) 5 працює в
режимі перемикання і представляє собою набір
оптоелектронних пар (світлодюд-фотодюд) необ-
хідних для відображення ВІДЛІКІВ часу (годин, хви-
лин, секунд), температури та визначення поло-
ження світлового пера Він також може
використовуватися в якості датчика, який здатен
випромінювати світлову енергію і сприймати ви-
промінювання від об'єктів, що досліджуються
Верхній шар 14 виготовлений на рідкокристаліч-
ному індикаторі, неактивний стан якого прозорий,
а в активному ступінь непрозорості дозволяє спо-
стерігати нижній шар 5 ОЕ Індикатор верхнього
шару 14 представляє собою матричну структуру

12
Він ДОЗВОЛЯЄ відображати алфавітно-цифрову та
графічну (пульсова хвиля, графіки зміни парамет-
рів, гістограми і т д ) інформацію 3 урахуванням
роздільної здатності екрана одночасно на верх-
ньому шарі може бути відображено до трьох видів
бюмедичої інформації (фіг 3) Якщо КІЛЬКІСТЬ виб-
раних для відображення параметрів більша трьох,
або ж для виведення інформації необхідний весь
екран індикатора, то функціонування індикатора
відбувається в режимі послідовного, циклічного
перемикання відображуваних даних Параметри,
які необхідно відобразити на верхньому шарі 14
ОЕ, надходять з ОЗП 13, а також з таймерного
вузла 11 при його програмуванні Функціонування
ОЕ здійснюється згідно сигналів, які надходять з
виходу ЦКП 10 Вибір режимів відображення інфо-
рмації на ОЕ може здійснюватися безпосередньо
за допомогою БЗР 16 або ж автоматично в разі
відхилення від норми одного із параметрів, що
знімаються При нормальному стані функціону-
вання організму людина по бажанню здійснює пе-
реключення режимів, а в критичних станах спра-
цьовує автоматичне включення ПОСЛІДОВНОСТІ
режимів відображення даних по одному із заданих
алгоритмів закладених в ОЗПП 13

При користуванні БПТ насамперед необхідне
налагодження пристрою на конкретного користу-
вача, що досягається за рахунок введення інфор-
мації протягом певного періоду (декілька годин,
доба, тиждень) в ОЗП даних 13 та встановлення
за допомогою АЛП 23 БОМІ 9 середньодобових
значень життєво важливих параметрів Визначені
величини фіксуються в ОЗП 13, та в залежності від
значень встановлюються межі відхилення їх від
норми у ВІДПОВІДНОСТІ до статистичних даних, що
зберігаються в БД ОЗП 13 Отримані значення
параметрів та допустимі межі їх відхилення є по-
правками для автоматичного калібрування БПТ

Пристрій дозволяє аналізувати гемодинаміку
серцево-судинної системи, визначити оптимальну
дозу і поєднання використовуваних медикаменто-
зних засобів, прогнозувати хід патологічного про-
цесу, визначати ступінь насичення кисню в крові
Принцип дії датчиків оснований на реєстрації від-
битого від бютканини світлового потоку Бюмедич-
ні показники, які визначаються приведені втабл 1

Таблиця 1

№ п /п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основні параметри, що визначаються
Відносна тривалість швидкого кровонаповнення
Відносна тривалість повільного кровонаповнення
Відносна тривалість анакроти
Відносна тривалість катакроти
Відношення тривалостей анакроти та катакроти
Відношення амплітуди диастолічної хвилі до амплітуди систолічної хвилі
Середній динамічний артеріальний тиск
Систолічний та диастолічний артеріальний тиск

К1
К2
КЗ
К4
К5
К6
Рсер
Рс.Рд

В разі критичного стану організму крім індика-
ції про порушення норми визначаються необхідний
лікувальний препарат, дози його вживання, а та-
кож формування сигналів , які надходять до ви-

промінюючої частини датчиків де утворюються
серії світлових імпульсів, що діють на БАТ, таким
чином відбувається стимуляція організму людини
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