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Для проведення доклінічних досліджень медичних препаратів необхідно 
мати технічні засоби, що дозволяють здійснювати тривалі експериментальні 
дослідження на піддослідних тварин.  

Для забезпечення живлення пристрою протягом тривалого часу, аж до 
закінчення життєвого циклу тварини, необхідний бездротовий зарядний 
пристрій для підтримки дієздатності датчика-імплантату. Такий підхід дозволяє 
проводити лонгітюдні дослідження варіабельності серцевого ритму в нормі – 
під час дослідження вікових особливостей організму та/або після моделювання 
та лікування патологічних станів в динаміці, наприклад, експериментального 
інфаркту міокарда. 

Розроблений бездротовий зарядний пристрій є матрицею 5x5 пласких 
котушок у друкованому виконанні з розмірами (20x20) см. Кожна котушка 
комутується до електричного кола послідовного коливального контуру. 
Бездротовий зарядний пристрій розміщується безпосередньо під кліткою, де 
перебуває тварина. 

Оскільки датчик-імплантат крім даних ЕКГ передає напругу і струм заряду 
акумулятора, то є можливим розробити алгоритм локалізації піддослідної 
тварини для оптимізації процесу зарядки акумулятора. При цьому, напруга 
подається на ту котушку, що забезпечує максимальний струм заряду 
імплантату. Такий підхід дозволяє зменшити потужність електромагнітного 
випромінювання, що призводить до нагріву елементів імплантату та є 
чинником стресу у тварини. Пристрій складається з генератора імпульсів на 
основі ШІМ контролера і схеми керування котушками. 

Для оптимізації процесу зарядки акумулятора розроблений алгоритм 
пошуку піддослідної тварини. Запропонований алгоритм програми роботи 
зарядного пристрою простий і складається з двох етапів: первинний 
(глобальний) пошук об’єкта і супровід об’єкта (опитування прилеглих 
котушок). 

Таким чином, розроблено оригінальний бездротовий зарядний пристрій 
для підтримки заряду акумулятора датчика-імплантату, що дозволяє проводити 
тривалі електрокардіографічні дослідження. Даний підхід дозволяє підвищити 
ефективність. процесу зарядки і забезпечити безперервний моніторинг 
фізіологічних параметрів піддослідної тварини. 
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