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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ОПТОЕЛЕКТРОННА ТЕХНІКА В МЕДИЦИНІ
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Питання
Основні характеристики лазерного випромінювання – це:
В яких одиницях вимірюється енергетична доза?
Просторова когерентність – це:
Часова когерентність – це:
Чим визначається природна ширина спектральної лінії?
Впорядкована сукупність стандартних показників якості, які
враховуються на даному етапі проектування – це:
Будь-яка числова характеристика об’єкта розробки, яка монотонно
пов’язана з його якістю: чим більша (менша) ця характеристика, тим
кращий об’єкт розробки за інших рівних умов –це:
Зміна параметрів і структури системи, яка спричиняє значне
покращення одного чи декількох показників якості, це:
Зміна параметрів (а іноді і структури) існуючої системи, яка
спричиняє порівняно невелике покращання одного або декількох
показників якості – це:
Якщо при проектуванні системи використовуються нові принципи
дії для різкого (на порядок і більше) покращання одного або
декількох основних її показників якості – це:
До системотехнічного етапу проектування відносять:
До конструкторсько-технологічного етапу проектування відносять:
До схемотехнічного етапу проектування відносять:
Словесне формулювання задачі проектування системи (пристрою)
здійснюють на етапі:
Кількісне формулювання задачі проектування системи (умови
роботи, обмеження структури системи і значення її параметрів,
показники якості та вимоги до них тощо) здійснюють на етапі:
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Визначення принципів побудови, результатом чого є обґрунтований
поділ проектованої системи на підсистеми, формулювання вихідних
даних до цих підсистем здійснюють на етапі:
Апаратурну реалізацію вибраних принципів побудови системи
здійснюють на етапі:
Оптимізацію проектованої системи за її конструктивнотехнологічними показниками, складання всієї технічної
документації, потрібної для виготовлення дослідних зразків
здійснюють на етапі:
До принципів системного підходу при проектуванні відносять
Пропускна здатність, імовірність безвідмовної роботи – це приклади:
Вартість, маса – це приклади:
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (1, 2, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (4, 6, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву:
Метод дослідження тонів і шумів серця має назву:
Метод дослідження зміни електричного опору тканин і органів в
електричному колі має назву:
Типове значення смуги пропускання підсилювача
електрокардіографа становить:
Пристрій, який реалізує дію підсилення має назву:
Пристрій, який реалізує дію диференціювання має назву:
Причина виникнення теплового шуму – це:
Причина виникнення дробового шуму – це:
Для зменшення спектральної густини середньої потужності
теплового шуму потрібно:
У чотириполюснику ширина його шумової смуги пропускання
наближається до смуги пропускання:
Шумові властивості багатокаскадного підсилювача:
Щоб зменшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного
струму потрібно:
Кількість „класичних” електро-кардіографічних відведень становить:
Частота серцевих скорочень обернено пропорційна до тривалості:
Фонокардіографічна характеристика C1 за Маасом-Вебером має
нижню частоту:
Електрокардіографічні відведення, що позначають І, ІІ, ІІІ – це
відведення:
Тони Короткова:
Дослідження електричної активності серця здійснюють у:
Реєстрація звуків, що виникають при роботі серця, це:
Складовими елементами полікардіограми можуть бути:
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Час запізнення пульсової хвилі відраховується між
На електрокардіограмі горизонтальна вісь – це вісь:
На електрокардіограмі вертикальна вісь – це вісь:
Для того, щоб розтягнути електрокардіограму по вісі часу, потрібно:
Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу –
це:
Векторкардіограму можна отримати з:
Відведення за Акуліничевим використовують у:
Виріб, який використовують без зміни місця його встановлення, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється без
транспортних засобів, зусиллям людини, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється
механізованими транспортними засобами, це:
Сукупність взаємопов’язаних елементів – це:
Образ (описання) системи, що перебуває на стадії проектування – це:
Впорядкована сукупність стандартних показників якості, які
враховуються на даному етапі проектування – це:
Будь-яка числова характеристика об’єкта розробки, яка монотонно
пов’язана з його якістю: чим більша (менша) ця характеристика, тим
кращий об’єкт розробки за інших рівних умов –це:
Зміна параметрів і структури системи, яка спричиняє значне
покращення одного чи декількох показників якості, це:
Зміна параметрів (а іноді і структури) існуючої системи, яка
спричиняє порівняно невелике покращання одного або декількох
показників якості – це:
Якщо при проектуванні системи використовуються нові принципи
дії для різкого (на порядок і більше) покращання одного або
декількох основних її показників якості – це:
До системотехнічного етапу проектування відносять:
До конструкторсько-технологічного етапу проектування відносять:
До схемотехнічного етапу проектування відносять:
Словесне формулювання задачі проектування системи (пристрою)
здійснюють на етапі:
Кількісне формулювання задачі проектування системи (умови
роботи, обмеження структури системи і значення її параметрів,
показники якості та вимоги до них тощо) здійснюють на етапі:
Визначення принципів побудови, результатом чого є обґрунтований
поділ проектованої системи на підсистеми, формулювання вихідних
даних до цих підсистем здійснюють на етапі:
Апаратурну реалізацію вибраних принципів побудови системи
здійснюють на етапі:
Оптимізацію проектованої системи за її конструктивнотехнологічними показниками, складання всієї технічної
документації, потрібної для виготовлення дослідних зразків
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здійснюють на етапі:
До принципів системного підходу при проектуванні відносять
Пропускна здатність, імовірність безвідмовної роботи – це приклади:
Вартість, маса – це приклади:
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (1, 2, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (4, 6, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву:
Метод дослідження тонів і шумів серця має назву:
Метод дослідження зміни електричного опору тканин і органів в
електричному колі має назву:
Типове значення смуги пропускання підсилювача
електрокардіографа становить:
Пристрій, який реалізує дію підсилення має назву:
Пристрій, який реалізує дію диференціювання має назву:
Причина виникнення теплового шуму – це:
Причина виникнення дробового шуму – це:
Для зменшення спектральної густини середньої потужності
теплового шуму потрібно:
У чотириполюснику ширина його шумової смуги пропускання
наближається до смуги пропускання:
Шумові властивості багатокаскадного підсилювача:
Щоб зменшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного
струму потрібно:
Кількість „класичних” електро-кардіографічних відведень становить:
Частота серцевих скорочень обернено пропорційна до тривалості:
Фонокардіографічна характеристика C1 за Маасом-Вебером має
нижню частоту:
Електрокардіографічні відведення, що позначають І, ІІ, ІІІ – це
відведення:
Тони Короткова:
Дослідження електричної активності серця здійснюють у:
Реєстрація звуків, що виникають при роботі серця, це:
Складовими елементами полікардіограми можуть бути:
Час запізнення пульсової хвилі відраховується між
На електрокардіограмі горизонтальна вісь – це вісь:
На електрокардіограмі вертикальна вісь – це вісь:
Для того, щоб розтягнути електрокардіограму по вісі часу, потрібно:
Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу –
це:
Векторкардіограму можна отримати з:
Відведення за Акуліничевим використовують у:
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Виріб, який використовують без зміни місця його встановлення, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється без
транспортних засобів, зусиллям людини, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється
механізованими транспортними засобами, це:
Сукупність взаємопов’язаних елементів – це:
Образ (описання) системи, що перебуває на стадії проектування – це:
Впорядкована сукупність стандартних показників якості, які
враховуються на даному етапі проектування – це:
Будь-яка числова характеристика об’єкта розробки, яка монотонно
пов’язана з його якістю: чим більша (менша) ця характеристика, тим
кращий об’єкт розробки за інших рівних умов –це:
Зміна параметрів і структури системи, яка спричиняє значне
покращення одного чи декількох показників якості, це:
Зміна параметрів (а іноді і структури) існуючої системи, яка
спричиняє порівняно невелике покращання одного або декількох
показників якості – це:
Якщо при проектуванні системи використовуються нові принципи
дії для різкого (на порядок і більше) покращання одного або
декількох основних її показників якості – це:
До системотехнічного етапу проектування відносять:
До конструкторсько-технологічного етапу проектування відносять:
До схемотехнічного етапу проектування відносять:
Словесне формулювання задачі проектування системи (пристрою)
здійснюють на етапі:
Кількісне формулювання задачі проектування системи (умови
роботи, обмеження структури системи і значення її параметрів,
показники якості та вимоги до них тощо) здійснюють на етапі:
Визначення принципів побудови, результатом чого є обґрунтований
поділ проектованої системи на підсистеми, формулювання вихідних
даних до цих підсистем здійснюють на етапі:
Апаратурну реалізацію вибраних принципів побудови системи
здійснюють на етапі:
Оптимізацію проектованої системи за її конструктивнотехнологічними показниками, складання всієї технічної
документації, потрібної для виготовлення дослідних зразків
здійснюють на етапі:
До принципів системного підходу при проектуванні відносять
Пропускна здатність, імовірність безвідмовної роботи – це приклади:
Вартість, маса – це приклади:
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (1, 2, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (4, 6, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
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Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву:
Метод дослідження тонів і шумів серця має назву:
Метод дослідження зміни електричного опору тканин і органів в
електричному колі має назву:
Типове значення смуги пропускання підсилювача
електрокардіографа становить:
Пристрій, який реалізує дію підсилення має назву:
Пристрій, який реалізує дію диференціювання має назву:
Причина виникнення теплового шуму – це:
Причина виникнення дробового шуму – це:
Для зменшення спектральної густини середньої потужності
теплового шуму потрібно:
У чотириполюснику ширина його шумової смуги пропускання
наближається до смуги пропускання:
Шумові властивості багатокаскадного підсилювача:
Щоб зменшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного
струму потрібно:
Кількість „класичних” електро-кардіографічних відведень становить:
Частота серцевих скорочень обернено пропорційна до тривалості:
Фонокардіографічна характеристика C1 за Маасом-Вебером має
нижню частоту:
Електрокардіографічні відведення, що позначають І, ІІ, ІІІ – це
відведення:
Тони Короткова:
Дослідження електричної активності серця здійснюють у:
Реєстрація звуків, що виникають при роботі серця, це:
Складовими елементами полікардіограми можуть бути:
Час запізнення пульсової хвилі відраховується між
На електрокардіограмі горизонтальна вісь – це вісь:
На електрокардіограмі вертикальна вісь – це вісь:
Для того, щоб розтягнути електрокардіограму по вісі часу, потрібно:
Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу –
це:
Векторкардіограму можна отримати з:
Відведення за Акуліничевим використовують у:
Виріб, який використовують без зміни місця його встановлення, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється без
транспортних засобів, зусиллям людини, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється
механізованими транспортними засобами, це:
Сукупність взаємопов’язаних елементів – це:
Образ (описання) системи, що перебуває на стадії проектування – це:
Впорядкована сукупність стандартних показників якості, які
враховуються на даному етапі проектування – це:
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Будь-яка числова характеристика об’єкта розробки, яка монотонно
пов’язана з його якістю: чим більша (менша) ця характеристика, тим
кращий об’єкт розробки за інших рівних умов –це:
Зміна параметрів і структури системи, яка спричиняє значне
покращення одного чи декількох показників якості, це:
Зміна параметрів (а іноді і структури) існуючої системи, яка
спричиняє порівняно невелике покращання одного або декількох
показників якості – це:
Якщо при проектуванні системи використовуються нові принципи
дії для різкого (на порядок і більше) покращання одного або
декількох основних її показників якості – це:
До системотехнічного етапу проектування відносять:
До конструкторсько-технологічного етапу проектування відносять:
До схемотехнічного етапу проектування відносять:
Словесне формулювання задачі проектування системи (пристрою)
здійснюють на етапі:
Кількісне формулювання задачі проектування системи (умови
роботи, обмеження структури системи і значення її параметрів,
показники якості та вимоги до них тощо) здійснюють на етапі:
Визначення принципів побудови, результатом чого є обґрунтований
поділ проектованої системи на підсистеми, формулювання вихідних
даних до цих підсистем здійснюють на етапі:
Апаратурну реалізацію вибраних принципів побудови системи
здійснюють на етапі:
Оптимізацію проектованої системи за її конструктивнотехнологічними показниками, складання всієї технічної
документації, потрібної для виготовлення дослідних зразків
здійснюють на етапі:
До принципів системного підходу при проектуванні відносять
Пропускна здатність, імовірність безвідмовної роботи – це приклади:
Вартість, маса – це приклади:
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (1, 2, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (4, 6, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву:
Метод дослідження тонів і шумів серця має назву:
Метод дослідження зміни електричного опору тканин і органів в
електричному колі має назву:
Типове значення смуги пропускання підсилювача
електрокардіографа становить:
Пристрій, який реалізує дію підсилення має назву:
Пристрій, який реалізує дію диференціювання має назву:
Причина виникнення теплового шуму – це:
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Причина виникнення дробового шуму – це:
Для зменшення спектральної густини середньої потужності
теплового шуму потрібно:
У чотириполюснику ширина його шумової смуги пропускання
наближається до смуги пропускання:
Шумові властивості багатокаскадного підсилювача:
Щоб зменшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного
струму потрібно:
Кількість „класичних” електро-кардіографічних відведень становить:
Частота серцевих скорочень обернено пропорційна до тривалості:
Фонокардіографічна характеристика C1 за Маасом-Вебером має
нижню частоту:
Електрокардіографічні відведення, що позначають І, ІІ, ІІІ – це
відведення:
Тони Короткова:
Дослідження електричної активності серця здійснюють у:
Реєстрація звуків, що виникають при роботі серця, це:
Складовими елементами полікардіограми можуть бути:
Час запізнення пульсової хвилі відраховується між
На електрокардіограмі горизонтальна вісь – це вісь:
На електрокардіограмі вертикальна вісь – це вісь:
Для того, щоб розтягнути електрокардіограму по вісі часу, потрібно:
Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу –
це:
Векторкардіограму можна отримати з:
Відведення за Акуліничевим використовують у:
Виріб, який використовують без зміни місця його встановлення, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється без
транспортних засобів, зусиллям людини, це:
Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється
механізованими транспортними засобами, це:
Сукупність взаємопов’язаних елементів – це:
Образ (описання) системи, що перебуває на стадії проектування – це:
Впорядкована сукупність стандартних показників якості, які
враховуються на даному етапі проектування – це:
Будь-яка числова характеристика об’єкта розробки, яка монотонно
пов’язана з його якістю: чим більша (менша) ця характеристика, тим
кращий об’єкт розробки за інших рівних умов –це:
Зміна параметрів і структури системи, яка спричиняє значне
покращення одного чи декількох показників якості, це:
Зміна параметрів (а іноді і структури) існуючої системи, яка
спричиняє порівняно невелике покращання одного або декількох
показників якості – це:
Якщо при проектуванні системи використовуються нові принципи
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дії для різкого (на порядок і більше) покращання одного або
декількох основних її показників якості – це:
До системотехнічного етапу проектування відносять:
До конструкторсько-технологічного етапу проектування відносять:
До схемотехнічного етапу проектування відносять:
Словесне формулювання задачі проектування системи (пристрою)
здійснюють на етапі:
Кількісне формулювання задачі проектування системи (умови
роботи, обмеження структури системи і значення її параметрів,
показники якості та вимоги до них тощо) здійснюють на етапі:
Визначення принципів побудови, результатом чого є обґрунтований
поділ проектованої системи на підсистеми, формулювання вихідних
даних до цих підсистем здійснюють на етапі:
Апаратурну реалізацію вибраних принципів побудови системи
здійснюють на етапі:
Оптимізацію проектованої системи за її конструктивнотехнологічними показниками, складання всієї технічної
документації, потрібної для виготовлення дослідних зразків
здійснюють на етапі:
До принципів системного підходу при проектуванні відносять
Пропускна здатність, імовірність безвідмовної роботи – це приклади:
Вартість, маса – це приклади:
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (1, 2, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Вектор якості системи А Q A = (2, 3, 7 ) , системи В QB = (4, 6, 8) . Яка з
цих систем є кращою?
Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву:
Метод дослідження тонів і шумів серця має назву:
Метод дослідження зміни електричного опору тканин і органів в
електричному колі має назву:
Типове значення смуги пропускання підсилювача
електрокардіографа становить:
Пристрій, який реалізує дію підсилення має назву:
Пристрій, який реалізує дію диференціювання має назву:
Причина виникнення теплового шуму – це:
Причина виникнення дробового шуму – це:
Для зменшення спектральної густини середньої потужності
теплового шуму потрібно:
У чотириполюснику ширина його шумової смуги пропускання
наближається до смуги пропускання:
Шумові властивості багатокаскадного підсилювача:
Щоб зменшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного
струму потрібно:
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Кількість „класичних” електро-кардіографічних відведень становить:
Частота серцевих скорочень обернено пропорційна до тривалості:
Фонокардіографічна характеристика C1 за Маасом-Вебером має
нижню частоту:
Електрокардіографічні відведення, що позначають І, ІІ, ІІІ – це
відведення:
Тони Короткова:
Дослідження електричної активності серця здійснюють у:
Реєстрація звуків, що виникають при роботі серця, це:
Складовими елементами полікардіограми можуть бути:
Час запізнення пульсової хвилі відраховується між
На електрокардіограмі горизонтальна вісь – це вісь:
На електрокардіограмі вертикальна вісь – це вісь:
Для того, щоб розтягнути електрокардіограму по вісі часу, потрібно:
Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу –
це:
Векторкардіограму можна отримати з:
Відведення за Акуліничевим використовують у:

