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менения давления осуществляется с помощью схемы, представленной на рис.1.
Для измерения физико-механических
параметров ПМ и создания различных режимов прессования на стенде установлены
датчик перемещения (ДП) поршня пресса и
датчик давления (ДД). Применение этих датчиков позволяет осуществлять прессование
материалов в следующих режимах:
Рис.1 − Схема стенда. ДП − датчик пере- 1. Прессование при постоянной скорости
мещения ; ДД − датчик давления, М − дви- перемещения поршня для различных скоростей прессования.
гатель
2. Прессование при постоянном давлении.
3. Прессование при различных законах изменения давления и скорости прессования.
В результате обработки сигналов с датчиков, поступающих в микроконтроллер
ATmega16, измеряется скорость прессования и осуществляется управление двигателем.
Связь контроллера с компьютером осуществляется по интерфейсу RS-232. Данные, полученные компьютером, позволяют рассчитать плотность, модуль Юнга, коэффициенты Пуассона
спрессованных образцов, произвести оценку прессуемости используемых материалов, построить графики экспериментальных зависимостей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бабич Б.Н., Вершинина Е.В., Глебов В.А. Металлические порошки и порошковые материалы. – К: ЭКОМЕТ, 2005. − С. 520.
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За останні роки зріс інтерес до проблем комп'ютеризації медичної діагностики, а також
до методів, що використовуються в медичних системах. Тому виникають нові завдання створення спеціалізованих баз даних і баз знань, нових діагностичних алгоритмів оцінювання функціонального стану пацієнта.
Україна є однією з 18 країн, котра має в своєму арсеналі постійно діючий антарктичний
центр, якому вже більше ніж 12 років. Тому важливою задачею є визначення стану здоров'я
людини за екстремальних умов, який прямо залежить від здатності функціональних систем
організму пристосовуватися до надзвичайних умов, тому потрібно розробляти нові методи та
методики, що зможуть повністю оцінити і дати точну відповідь про стан здоров'я та підготовки [1] .
Адаптація людини до умов Антарктики при тривалому перебуванні є динамічним процесом, хід якого відбувається на фоні структурних перебудов функціональних систем організму під комплексним впливом факторів, котрі постійно змінюються, що також ускладнює
оцінювання й правильну інтерпретацію психофізіологічних показників. Тому науковці антарктичних країн продовжують заглиблено вивчати особливості механізмів адаптації людини
за екстремальних умов з використанням нових медичних технологій.
Метою даної роботи є пошук шляхів покращення систем моніторинґу функціонального
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стану людини, що передбачає:
− дослідження існуючих методів моніторингу функціонального стану людини, пошук
шляхів підвищення їх ефективності;
− наліз алгоритмічного і методичного забезпечення систем оцінки функціонального
стану людини;
− дослідження нових можливостей електроенцефалографії як перспективного методу
оцінвання функціонального стану людини.
Жодний з існуючих електрофізіологічних методів не висвітлює повністю всіх сторін
такого складного процесу, яким є електрична активність мозку, й лише комплекс методів дозволить розкрити закономірності електроенцефалограми[2], а це потребує додаткового аналізу.
Мета є актуальною та перспективною на сьогодні.
Отже, основним завданням даної роботи є пошук шляхів покращення систем моніторинґу функціонального стану людини і одним з таких шляхів є покращення методологічного
забезпечення оцінювання функціонального стану людини, а також розроблення нових комплексів програмного та апаратного забезпечення, які б повністю відповідали сучасним вимогам.
Комплексний та індивідуальний підхід, системність у розумінні індивідуальності людини, систематичний виклад експериментальних і статистичних методів дослідження й безпосередньо пов'язаних з ними проблем дозволять із достатньою ефективністю підійти до
розвязання завдань розроблення адекватних способів оцінювання й регуляції функціональних станів людини.
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Разработка электроемкостного метода неразрушающего контроля уровня жидких сред
связана с созданием электромагнитных преобразователей, позволяющих локализовать электрические поля на желаемом участке контролируемой жидкой среды. Однако решение данной
задачи сопровождается рядом явлений, значительно ограничивающих использование всех
возможностей электроемкостного способа относительной точности и нормативности. Результатом проверенного аналитического исследования на получение максимальной информативности чувствительности была выбрана конструкция коаксиального преобразователя
уровня (рис. 1). Учитывая в реальных условиях зависимость диэлектрической проницаемосот изменения температуры и ее химического состава, в нижней части преобти жидкости
разователь уровня дополнен компенсационным конденсатором 3, являющимся как бы продолжением внутреннего цилиндрического электрода 1. Внешний электрод 2 продолжен до
полного перекрытия компенсационного электрода 3. Компенсационные электроды постоянVII Всеукраїнська науково-технічна конференція
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