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РЕФЕРАТ 

 

Магістерська дисертація: 105 с., 30 рис., 3 табл., 26 джерел. 

Об’єкт дослідження – методи вимірювання дози поглинутої енергії при 

світлотерапії. 

Мета роботи – підвищення точності вимірювання інтенсивності 

світлового потоку, наряду із спрощенням схеми та збільшенням чутливості. 

Методи дослідження – у роботі було використано комп’ютерне 

моделювання розповсюдження оптичного випромінювання, у електронному 

пакеті «Mаthcad 15» із застосуванням методу Монте-Карло. Використані 

методи математичної статистики обробки результатів, закони оптичного 

розповсюдження світла видимого діапазону. 

При впливі на організм людини світлом оптичного діапазону 

проявляються певні ефекти в залежності від довжини хвилі. В медицині 

використовується весь діапазон оптичного випромінювання для фототерапії. 

Суть роботи полягає в проведенні аналізу сучасної апаратури для вимірювання 

оптичного випромінювання у фототерапії, виявленні недоліків та розробка 

завдань щодо їх усунення. Проведення моделювання взаємодії світлового 

випромінювання та експериментальне дослідження проникнення світла в 

біотканину. Розробка моделі модуляційного каналу проходження світла через 

біотканину.при комбінованому впливі.  

За матеріалами магістерської дисертації опубліковано 2 тези на науково-

технічних конференціях,  стаття у фахових виданнях та отримано 1 патент на 

корисну модель. 

МОДУЛЯЦІЙНИЙ РАДІОМЕТР, СВІТЛОТЕРАПІЯ, ІНТЕНСИВНІВСТЬ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ. 
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ABSTRACT 

 

Magister’s dissertation: 105 p., 30 Fig., 3 table., 26 sources. 

Object of research - methods of measuring the dose absorbed energy in light 

therapy. 

Purpose - to improve the accuracy of the luminous intensity along with the 

simplification of the scheme and increased sensitivity. 

Research methods - used in the computer modeling of propagation of optical 

radiation, the electronic package "Mathcad 15" using the Monte Carlo method. 

Methods of Mathematical Statistics processing results, the laws optical distribution 

visible light. 

Under the influence of light on the human optical range appear certain effects 

depending on the wavelength. In medicine uses the whole range of optical radiation 

for phototherapy. The essential task is to analyze modern equipment for measuring 

optical radiation in phototherapy, identify gaps and develop tasks to eliminate them. 

Holding modeling of light radiation and experimental study of light penetration in 

biological tissues. Developing a model channel modulation of light passing through 

biotkanynu.pry combined impact. 

Master's thesis on materials published 2 abstracts at scientific and technical 

conferences, articles in professional journals and received one patent for utility 

model. 

MODULATION RADIOMETER, LIGHT, INTENSYVNIVST WAVES. 

 

А.
 С

. Л
існ
ічу
к, 
КіВ
РА

 20
15



 
 

 

ЗМIСТ 

ПЕРЕЛIК СКOРOЧЕНЬ ......................................................................... 8 

ВСТУП ..................................................................................................... 9 

1 ВПЛИВ ТА НАПРЯМКИ ДІЇ СВІТЛА НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ ............................................................................................... 13 

1.1 Особливості вимірювання малої дози поглинутої енергії при 

світлотерапії ........................................................................................... 13 

1.2 Радіометричні оптичні системи для знаходження та реєстрації 

слабких випромінювань ....................................................................... 20 

1.3 Засоби  вимірювання слабкого лазерного випромінювання в 

світлотерапії ........................................................................................... 31 

1.4 Виснoвки дo рoздiлу ....................................................................... 39 

2 ДОСЛІДЖЕНН ТА СИНТЕЗ СХЕМИ ВИСОКОЧУТЛИВОГО 

РАДІОМЕТРА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ . 40 

2.1 Особливості побудови радіометра для оптичного діапазону .. 40 

2.2 Модуляційні радіометричні системи прямого підсилення ...... 50 

2.3 Розробка структурної схеми та алгоритма перетворення 

сигналів високочутливого оптичного радіометра поглинутої дози 53 

2.4 Висновки до розділу ..................................................................... 61 

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ОПТИЧНОГО РАДІОМЕТРА З ВИМІРЮВАННЯ СЛАБКИХ 

СИГНАЛІВ ............................................................................................ 63 

3.1 Перевірка проходження світло-сигналу через біотканину різної 

товщини з використанням розробленого оптичного радіометра .... 63 

3.2 Експериментальне дослідження впливу двоканального 

приладу для фототерапії на біотканину та збільшення чутливості за 

рахунок введення темнового фотодіода ............................................. 76 

Виснoвки дo рoздiлу ............................................................................. 83 

4  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ ......................................................................................... 84 

А.
 С

. Л
існ
ічу
к, 
КіВ
РА

 20
15



 
 

 

4.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

чинників ................................................................................................. 84 

4.2  Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії ............................................................... 85 

4.2.1 Забезпечення лазерної безпеки .................................................. 85 

4.2.2  Електробезпека ........................................................................... 86 

4.2.3  Розрахунок вимикаючої здатності електромережі при 

аварійному режимі роботи електрообладнання .............................. 87 

4.2.4 Відповідність параметрів повітря робочої зони санітарним 

нормам при виконанні технологічного процесу пайки ...................... 89 

4.2.5  Визначення рівня ІЧВ випромінення на робочих місцях 

монтажників при проведенні процесу пайки ..................................... 91 

4.2.6  Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях ............. 92 

4.2.7  Мікроклімат робочої зони ......................................................... 94 

4.3  Безпека в надзвичайних ситуаціях ............................................... 96 

4.3.1  Вимоги щодо організації ефективної роботи системи 

оповіщення персоналу при надзвичайних ситуаціях ......................... 97 

4.3.2  Обовязки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій (НС) ........................................................................................ 99 

4.3.3  Пожежна безпека..................................................................... 100 

ВИСНOВOК ......................................................................................... 102 

Списoк викoристaних джерел ............................................................ 103 

Додаток А Технічне завдання ............................................................ 106 

 

 А.
 С

. Л
існ
ічу
к, 
КіВ
РА

 20
15



8 
 

 

ПЕРЕЛIК СКOРOЧЕНЬ 

 

УФ –  Ультрафіолетовий 

ІК – Інфрачервоний 

НВЧ – Надвисокі частоти 

ОП – Оптичний перетворювач 

ОВП – Оптичний вимірювальний перетворювач  

ОЕВП – Оптоелектричний вимірювальний перетворювач 
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ВСТУП 

 

Актуальність.Радіометричні методи знаходять все більше 

застосування в різних галузях науки і техніки для вимірювання, контролю та 

оцінки параметрів слабких сигналів в радіоастрономії, фізиці і фізиці плазми, 

медицині та біології. В меншій мірі  радіометрія використовується в оптиці, 

незважаючи на значні потенціальні її можливості. Пов’язано це, в основному, 

із складністю радіометричної апаратури, особливо НВЧ діапазону, 

відсутністю  серійних зразків та значною її вартістю. Однак розвиток 

теоретичних основ та поява нових, схемотехнічних, рішень побудови 

радіометричної апаратури сприяють її поширенню, в тому числі і в галузь 

оптичних вимірювань.  

Зазвичай для вимірювання енергетичних параметрів світлових потоків, 

використовується  перетворення інтенсивності вимірюваного потоку та 

еталонного електричного сигналу в теплоту з наступним їх порівнянням. 

Недоліками подібного вимірювача є недостатня  чутливість та точність 

вимірювання, внаслідок неідентичності каналів перетворення різнорідних 

фізичних величин (світла в температуру, а потім в струм або напругу).  

Інший метод, що застосовується для вимірювання інтенсивності 

світлових потоків  полягає в порівнянні інтенсивності світлових потоків двох 

джерел – вимірюваного та опорного. Інтенсивність Ф1 та Ф2 цих джерел 

порівнюються між собою за допомогою диференціального підсилювача. До 

недоліків подібного методу слід віднести недостатню чутливість, оскільки 

підсилення можливе тільки на постійному струмі, складність забезпечення 

ідентичності каналів перетворення і малу точність вимірювання, внаслідок 

різної чутливості фотоелементів γ1, γ2 та коефіцієнта підсилення каналів 

диференціального підсилювача К1, К2. Для вирівнювання цього недоліку в 

один із каналів додатково вводиться поглинач, що також зменшує чутливість 

та точність вимірювання. 
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Перспективним представляється фотометр для вимірювання 

інтенсивності світлових потоків з використанням оптико-механічного 

модулятора та фотоприймача, який реалізує модуляційний  метод 

вимірювання. Фотометр забезпечує підвищення чутливості, однак до 

недоліків подібного вимірювача слід віднести складність оптико-механічного 

перетворювача та недостатню точність вимірювання світлового потоку. 

Спрощення пристрою для фотометричних вимірювань досягається, 

наприклад, авторами. Цей вимірювач має у своєму складі вимірювальний 

фотодіод, під’єднаний до резистивного навантаження і входу фотоприймача. 

До недоліків цього вимірювача слід віднести недостатню чутливість, яка 

обмежується наявністю темнового струму фотодіода, та неможливість 

значного підсилення  в фотоприймачі при виділенні як змінного так і  

постійного струму із за наявності власних шумів фотоприймача. Окрім того, 

пристрій не забезпечує необхідну точність у зв’язку з відсутністю порівняння 

з відомою нормованою базою або еталоном.    

Аналіз стану вимірювання енергетичних параметрів оптичних сигналів 

показує, що створення вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання, в якому б забезпечувалось усунення вказаних недоліків, є 

актуальною задачею.  

Мета. Метою даної роботи є підвищення точності вимірювання 

інтенсивності світлового потоку, наряду із спрощенням схеми та 

збільшенням чутливості.  

Задачі, які були вирішені для досягнення мети магістерської 

дисертації: 

1. Проведення аналізу відомих методів побудови високочутливої 

радіометричної апаратури 

2. Розробка структурної моделі приладу для радіометричного 

модуляційного вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання та алгоритму перетворення вимірювання сигналу 
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3. Розробка макету приладу для вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання. 

4. Проведення дослідження та експериментів по вимірюванню  

випромінюваного світла в залежності від частоти опромінення та під 

час постійного опромінення. 

Об’єкт дослідження. Методи вимірювання дози поглинутої енергії при 

світлотерапії. 

Предмет дослідження. Підвищення точності та чутливості 

вимірювання інтенсивності світлового потоку за рахунок модуляційного 

перетворення. 

Методи дослідження. Базуються на використанні загальної теорії 

радіотехнічних вимірювань, структурно-функціонального моделювання, 

комутаційно-модуляційного перетворення, спектрального та кореляційного 

аналізу. 

Наукова новизна результатів магістерської роботи полягає в 

наступному: 

1. Обґрунтовано вибір модуляційних методів і структур 

радіометричної апаратури, як найбільш перспективних для 

забезпечення чутливості і точності вимірювання параметрів 

надзвичайно слабких сигналів оптичного діапазону, які можна 

використовувати для вимірювання сигналів приладів 

світлотерапії, а також різноманітних наукових досліджень. 

2. У процесі проведених досліджень вирішена задача виділення та 

вимірювання інформативних параметрів слабких оптичних 

сигналів. 

3. Розроблена структурна модель принципової схеми оптичного 

модуляційного вимірювача та алгоритм перетворення вхідного 

сигналу.  
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Практичне значення одержаних результатів  

1. Полягає у створенні високочутливого радіометричного вимірювача 

оптичного діапазону для вимірювання інформативних параметрів 

надзвичайно слабких сигналів, рівень яких зіставлений або менший, 

ніж рівень власних шумів апаратури. 

2.  На основі отриманих наукових результатів також запропоновано 

структурну схему модуляційного оптичного вимірювача, яка 

забезпечує підвищення чутливості та точності вимірювання. 

 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної 

роботи було отримано автором і представлено у публікаціях [1]. Розроблено 

схему приладу на недорогих радіо компонентах. Зроблено макет пристрою. 

За темою магістерської дисертації зроблено патент на корисну модель. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було 

представлено на конференціях: 

1) Всеукраїнська науково-практична ON-LINE конференція аспірантів, 

молодих учених та студентів, присвячена дню науки, 15-17 травня 

2013,  Житомир, Україна. 

2) Радіоелектроніка у ХХІ столітті, 18 квітня 2013, Київ, Україна. 

Публікації. За матеріалами магістерської дисертації опубліковано 2 

роботи у фахових виданнях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновку та списку літератури. 
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1 ВПЛИВ ТА НАПРЯМКИ ДІЇ СВІТЛА НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ 

1.1 Особливості вимірювання малої дози поглинутої енергії при 

світлотерапії 

Радіометричні методи знаходять все більше застосування в різних 

галузях науки і техніки для вимірювання, контролю та оцінки параметрів 

слабких сигналів в радіоастрономії, фізиці і фізиці плазми, медицині та 

біології [2]. В меншій мірі  радіометрія використовується в оптиці, 

незважаючи на значні потенціальні її можливості. Пов’язано це, в основному, 

із складністю радіометричної апаратури, особливо НВЧ діапазону, 

відсутністю  серійних зразків та значною її вартістю. Однак розвиток 

теоретичних основ та поява нових, схемотехнічних, рішень побудови 

радіометричної апаратури сприяють її поширенню, в тому числі і в галузь 

оптичних вимірювань [1,2].  

Зазвичай для вимірювання енергетичних параметрів світлових потоків, 

використовується  перетворення інтенсивності вимірюваного потоку та 

еталонного електричного сигналу в теплоту з наступним їх порівнянням [2]. 

Недоліками подібного вимірювача є недостатня  чутливість та точність 

вимірювання, внаслідок неідентичності каналів перетворення різнорідних 

фізичних величин (світла в температуру, а потім в струм або напругу).  

Інший метод, що застосовується для вимірювання інтенсивності 

світлових потоків  полягає в порівнянні інтенсивності світлових потоків двох 

джерел – вимірюваного та опорного. Інтенсивність Ф1 та Ф2 цих джерел 

порівнюються між собою за допомогою диференціального підсилювача [3]. 

До недоліків подібного методу слід віднести недостатню чутливість, оскільки 

підсилення можливе тільки на постійному струмі, складність забезпечення 

ідентичності каналів перетворення і малу точність вимірювання, внаслідок 

різної чутливості фотоелементів γ1, γ2 та коефіцієнта підсилення каналів 
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диференціального підсилювача К1, К2. Для вирівнювання цього недоліку в 

один із каналів додатково вводиться поглинач, що також зменшує чутливість 

та точність вимірювання. 

Перспективним представляється фотометр для вимірювання 

інтенсивності світлових потоків з використанням оптико-механічного 

модулятора та фотоприймача, який реалізує модуляційний  метод 

вимірювання [4]. Фотометр забезпечує підвищення чутливості, однак до 

недоліків подібного вимірювача слід віднести складність оптико-механічного 

перетворювача та недостатню точність вимірювання світлового потоку. 

Спрощення пристрою для фотометричних вимірювань досягається, 

наприклад, авторами [5]. Цей вимірювач має у своєму складі вимірювальний 

фотодіод, під’єднаний до резистивного навантаження і входу фотоприймача. 

До недоліків цього вимірювача слід віднести недостатню чутливість, яка 

обмежується наявністю темнового струму фотодіода, та неможливість 

значного підсилення  в фотоприймачі при виділенні як змінного так і  

постійного струму із за наявності власних шумів фотоприймача. Окрім того, 

пристрій не забезпечує необхідну точність у зв’язку з відсутністю порівняння 

з відомою нормованою базою або еталоном.    

Аналіз стану вимірювання енергетичних параметрів оптичних сигналів 

показує, що створення вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання, в якому б забезпечувалось усунення вказаних недоліків, є 

актуальною задачею.  

Світло може діяти на організм двома шляхами - або через орган зору, 

або, минаючи його, через шкіру. У першому випадку, відповідно до законів 

фізіологічної оптики, відбувається процес зорового сприйняття. Світло через 

фокусуючі елементи ока: рогівку, передню камеру, зіницю, кришталик і 

склоподібне тіло потрапляє на спеціалізовані фоторецепторні структури 

(палички і колбочки), об'єднані в сітківку. Нервові волокна, що відходять від 

неї з'єднуються в зоровий нерв, який передає інформацію про навколишнє 

середовище в мозок. Око забезпечує одержання уявлення про освітленість 
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предмета, його колір, форму, величину, відстань, на якому він знаходиться 

від нас, про рух предмета. Кольорове освітлення через зоровий аналізатор 

робить вплив на психоемоційний стан людини. Так, червоне і жовтогаряче 

світло збуджують діяльність кори головного мозку, жовтий і зелений 

врівноважують процеси збудження і гальмування в ній, синій гальмує 

нервово-психічну діяльність. Зміна освітленості протягом доби і в різні 

сезони року має вплив на ритмічні фізіологічні процеси [5]. 

При дії світла на шкіру спостерігаються звичайні оптичні ефекти, що 

виникають при проходженні світла через неоднорідне середовище. 

Мікроскопічно шкіра поділяється на три шари: епідерміс (зовнішній 

шар), дерму (власне шкіру) і підшкірну жирову клітковину. Товщина шкіри 

коливається в межах від 0,5 до 4 мм в залежності від області тіла людини, 

його віку та статі, для підшкірної клітковини ці величини ще більш 

варіюються. 

Епідерміс складається з епітеліальних клітин, які лежать один над одни 

в декілька десятків рядів. Товщина епідермісу різна, на шкірі підошви 

найбільша – 1,5 мм, на шкірі повік найменша – 0,4 мм. Дерма складається з 

густо переплетених колагенових, еластичних і ретикулярних волокон. 

Товщина дерми коливається від 1 мм до 4 мм. Підшкірна жирова клітина 

розташована під дермою. Це пласт з’єднувальної тканини, який виступає 

тепло ізолюючою прокладкою. Товщина коливається від 2 до 10 мм [6]. 

Проникнення світла видимого діапазону до організму людини через 

шкіру показане на рис. 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Залежність проникнення видимого світла до організму людини 

(d, суцільна лінія) і коефіцієнт поглинання шкірою (k, штрихова лінія) від 

довжини хвилі 

 

Глибина проникнення оптичного випромінювання (рис. 1.1, суцільна 

лінія) визначається як структурою і характеристиками тканини, так і 

довжиною хвилі випромінювання. Шкіра людини по-різному пропускає 

електромагнітні хвилі видимого діапазону. В області діапазону довжин хвиль 

більше (400 – 700) нм спостерігається зміна поглинання світла зі 

збільшенням довжини хвилі. При цьому більшою проникаючою здатністю 

володіє випромінювання червоного діапазону (630-700 нм); глибина 

проникнення може сягати 15-20 мм. Для фіолетового діапазону хвиль від 400 

до 440 нм глибина проникнення оптичного випромінювання складає 

приблизно 2-3 мм, а УФО  (400-250 нм) – долі міліметрів. На рис. 1.1. 

(штрихова лінія) показаний розподіл спектра поглинання світла шкірою 

людини. Слід відмітити, що максимальне поглинання шкіри розташоване в 

діапазоні ультрафіолетових хвиль, а починаючи з 300 нм до 700 нм рівень 

значення поглинання зменшується, залишаючись приблизно на однаковому 
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значенні. В ультрафіолетовій області показник поглинання великий і шкіра 

поглинає випромінювання в самих верхніх шарах. У видимій області 

показник поглинання знижується і залишається майже постійним до червоної 

області [7]. 

Оскільки шкіра має неоднорідну і багатошарову структуру, процеси 

відбиття, розсіювання і поглинання падаючого на її поверхню світла 

протікають дуже складно (див. рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Процеси  відбивання, поглинання і розсіяння світла в шкірі 

людини 

 

Деяка частина падаючого на шкіру світла відбивається від її поверхні. 

Проникаюче в тканину оптичне випромінювання піддається багаторазовому 

розсіюванню, поглинанню різними біологічними структурами. Світло в 

речовині поглинається іонами, радикалами, атомами, молекулами і їх 

комплексами, та більш простими біологічними структурами, такими як ядра 

клітин, мітохондрії, а також самими клітинами. 

Світлотерапія - це спеціальне лікування, в якому використовуються 

потоки яскравого світла. При цьому світло випромінюється певної довжини. 

При такому лікуванні не використовується ультрафіалет, а також кварцові 
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джерела випромінювання. Для світлотерапії використовують спеціальні 

лампи, спектр випромінювання яких схожий на сонячне світло. Такі лампи 

досить потужні і світять так, як ніби людина перебувати під яскравими 

сонячними променями. Потужність таких ламп вимірюється в люксах, 

зазвичай використовують лампи при лікуванні світлом лампи потужністю від 

2500 до 10000 люкс. Ще одна відмінність цих ламп від звичайних у тому, що 

лампи для світлотерапії забезпечені спеціальним електронним блоком, який 

збільшує частоту мерехтіння лампи. Завдяки цьому людське око не сприймає 

мерехтіння лампи. А спеціальне покриття лампи рівномірно розподіляє весь 

світловий потік по всій її поверхні. Вперше такі лампи з'явилися в 

Скандинавських країнах, зокрема у Фінляндії.  

Світлотерапію використовують найчастіше у психіатрії та психології, 

за допомогою неї лікують депресивні і пригноблені стани у людей. Які 

виникають в осінньо-зимовий період через зменшення світлового дня, а так 

само через настання холодної пори року. Також за допомогою неї ефективно 

відновлюється біологічний ритм людини. Пацієнт лягає або сідає навпроти 

яскравих ламп, сеанс такої терапії може тривати від двадцяти - тридцяти 

хвилин до двох годин. Важливо в залежності від типу ламп, витримувати до 

них певну відстань. Мінімальне близьку відстань від ламп до людини 

становить 60 см, а максимальна півтора метра. Для захисту очей 

рекомендується пацієнтам надягати окуляри з легким затемненням, щоб 

уникнути різі в очах і ослаблення зору в подальшому. Найбільш ефективне 

лікування світлом відбувається в ранкові години. Але в залежності від типу 

людини (сова, жайворонок) сеанси світлотерапії можуть бути перенесені на 

інший час. Для людей, які прокидаються дуже рано лікування світлом 

найефективніше проводити ввечері, причому сеанси повинні проходити, 

принаймні, за годину до нічного сну. Завдяки цьому, біологічний годинник у 

людини зсуваються, і він вже не прокидається так рано, і до того ж завдяки 

такій терапії у нього поліпшується загальний стан. Сеанси лікування світлом 

необхідно проводити як мінімум 4 дні, а для повного одужання необхідно 
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проводити протягом двох тижнів. Під впливом яскравого світла у людини 

починає більш інтенсивно вироблятися гормон серотонін, який викликає у 

людини гарний та радісний настрій. Одночасно з ним знижується вироблення 

іншого гормону - мелатоніну, який викликає у людини апатію, сонливість і 

втому. Крім цього яскраве світло, що випускається лампою, підвищує 

опірність організму до різних мікроорганізмів і вірусів. 

Навіть немовлятам у деяких випадках показано опромінення цими лампами 

(синьо-фіолетовий спектр) , зокрема у тих, хто з народження страждає 

жовтяницею. Під впливом світла білірубін, що міститься в шкірі і надає їй 

жовтий колір, швидше трансформується в інше речовина, яка легко виходить 

назовні з сечею. Крім усього іншого, світлотерапія широко використовується 

і в інших областях медицини. Наприклад, при лікуванні різних очних 

захворювань, в педіатрії, косметології та інших галузях. Але у такого способу 

є і протипоказання. Не можна опромінювати якщо у людини є захворювання 

очей і шкіри чутливість до яскравого світла. До різновидів лікування світлом 

ставитися і кольоротерапія. Вченими доведено, що при впливі світла певної 

довжини хвилі, змінюються обмінні процеси в шкірі, і навіть під впливом 

світла змінюються в кращу сторону обмінні процеси у внутрішніх органах. 

Так, наприклад, вплив синім кольором заспокоює людину, а також сприяє 

лікуванню дерматиту різної етіології. Допомагає при лікуванні вугрової 

висипки, і навіть має протинабрякову дію на шкіру. Рекомендується такий 

світло при чутливій шкірі. Світло, змішане в червоному спектрі, проникає в 

організм людини вже на глибину 15 - 25 см, покращує регенерацію шкірних 

покривів, розслабляє м'язи, покращує рух крові і лімфи по судинах. Таке 

світло використовую найчастіше, якщо шкіра у людини суха, є порушення 

кровообігу. Таке світло добре допомагає лікувати різні дерматити поза 

періоду загострення. При випромінюванні зеленого світла у людини починає 

стабілізуватися тиск. Він допомагає зменшувати головний біль, покращує 

роботу серцево-судинної системи. Дуже добре допомагає лікувати хронічну 

втому. Жовте світло допомагає людині позбавитися від зайвої ваги, надає 
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людині впевненість у собі і сприяє зміцненню нервів. Помаранчевий світло, 

допомагає налагодити роботу шлунка і кишечника, допомагає боротися із 

захворюванням щитовидної залози. Ще одним різновидом світлотерапії є 

лазеротерапія. На людину впливають лазерними променями з низькою 

частотою випромінювання. Такий вплив здатна вивільнити приховані 

ресурси і сприятливо впливає на нервову систему. До різновиду лікувальної 

світлотерапії, відноситься вплив на людину протягом короткого часу 

ультрафіолетом, але таке випромінювання застосовується для лікування 

різних захворювань. Для лікування різних захворювань шкіри, наприклад, 

трофічних виразок використовую лампи, які випромінюють інфрачервоне 

світло. Таке світло покращує циркуляцію крові на уражених ділянках. 

1.2 Радіометричні оптичні системи для знаходження та реєстрації 

слабких випромінювань 

У великій кількості науково-технічної літератури, присвяченій різним 

аспектам вимірювань параметрів і характеристик оптичного 

випромінювання, в останні десятиліття побутують такі терміни та 

визначення, як «оптико-фізичні вимірювання», «енергетична фотометрія», 

«імпульсна фотометрія», « голографічні вимірювання» та ін. Насправді це 

різні «відгалуження» оптичної радіометрії і корисно з єдиних методичних 

позицій класифікувати ті напрямки вимірювальної техніки, яким присвоєно 

ці назви, узагальнити і звести їх в одну область вимірювань. Таке 

«впорядкування» дозволить розглянути і по можливості уніфікувати 

рекомендовані методи та засоби вимірювань при вирішенні істотно, на 

перший погляд, відрізняються один від одного вимірювальних завдань, 

притаманних видами і підвиду вимірювань. 

Взагалі областю вимірювань називається сукупність вимірювань 

фізичних величин, властивих якійсь галузі науки і техніки і виділяються 

своєю специфікою. 
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Вид вимірювань – це частина галузі вимірювань, яка має свої 

особливості і відрізняється однорідністю вимірюваних величин. 

Нарешті, підвидом вимірювань вважається частина виду вимірювань, 

яка виділяється особливостями вимірювань однорідної величини (по 

діапазону, за розміром величини та ін.). 

Повернемося до терміну «оптична радіометрія». Додавання 

прикметника «оптична» знадобилося нам для того, щоб обмежити цю 

область вимірювань саме оптичним випромінюванням, оскільки взагалі 

радіометрія охоплює вимір енергетичних величин, що характеризують 

випромінювання. Носієм вимірювальної інформації про досліджуваний 

об'єкт, що нас цікавить (наприклад, про джерело випромінювання) є оптичне 

випромінювання, тобто електромагнітне випромінювання якогось джерела в 

інтервалі довжин хвиль від 1 нм до 1 мм, що охоплює  УФ, видимий та  ІК 

ділянки спектра. У цьому сенсі джерела оптичного випромінювання можна 

розділити на такі які самі випромінюють і на такі  які самі не випромінюють. 

Джерело будь-якої з цих двох груп «поставляє» засобу вимірювань деяку 

кількість електромагнітної енергії у вигляді потоку оптичного 

випромінювання, що має фізичний зміст переносимою полем середньої 

потужності і часто іменованого в подальшому для стислості просто потоком. 

Неважко уявити, що жоден фізично реалізований тип вимірювального 

перетворювача не здатний безінерційний сприйняти і відображати оптичну 

величину, тобто зміна параметрів електромагнітних хвиль, що відбувається в 

діапазоні частот від 3∙1011 до 3∙1017 Гц (діапазон довжин хвиль від 1 мм до 1 

нм). Отже, будь-який сучасний вимір оптичної величини вимагає 

використання сукупності вимірювальних перетворень інформації про об'єкт, 

що включає перетворення одних фізичних величин в інші, масштабні 

перетворення, дискретизацію в часі і квантування за рівнем вимірювальних 

сигналів, а також їх реєстрацію в оперативних і (або) довготривалих 

запам'ятовуючих пристроях. 
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Як зазначалося раніше, сукупність фізичних явищ, на яких засновані 

вимірювання, називається принципом вимірювань. Зазвичай прийнято, що 

назва принципу вимірювань виникає від найменування основоположного в 

конкретному вимірювальному процесі перетворення досліджуваної фізичної 

величини в іншу фізичну величину, яка є носієм сигналу вимірювальної 

інформації, що зазнає ряд послідуючих перетворень або безпосередньо 

реєстрованого на носії для використання в подальшому у відповідності до 

обраного алгоритму обробки. 

У розглянутих вимірювальних процесах в переважній більшості 

випадків потік за допомогою вимірювального перетворювача того чи іншого 

принципу дії перетворюється в електричний сигнал вимірювальної 

інформації або безпосередньо, або з проміжною реєстрацією на оптичному 

носії і наступним зчитуванням електричними методами і засобами. 

Отже, можна стверджувати, що в сучасній техніці вимірювань 

параметрів і характеристик оптичного випромінювання превалює 

оптикоелектричного вимірювальне перетворення. 

Зупинимося детальніше на оптоелектричному вимірювальному 

перетворенні, структура якого представлена на рис. 1.3. 

 

 

Рисунок – 1.3 Структура оптоелектричного вимірювального 

перетворення 

1 - джерело випромінювання; 2 - оптичний елемент або система; 3 - 

первинний вимірювальний перетворювач - приймач випромінювання; 4 - 

вимірювальна ланцюг-система вторинного перетворення електричного 

сигналу, реєстрації та обробки вимірювальної інформації 
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Досліджуваний або вимірюваний об'єкт 1 є джерелом як оптичної 

потужності (або потоку), так і переносимої потоком інформації про 

властивості які цікавлять експериментатора, параметрах і характеристиках 

об'єкта. У загальному випадку потік потрапляє на вхід оптичного елемента 

або системи 2, що не змінюють фізичну природу вхідної оптичної величини. 

Разом з тим, елементом або системою 2 здійснюється деяке перетворення 

вхідного потоку, яке за певних розглянутих раніше метрологічних операціях 

можна вважати оптичним вимірювальним перетворенням. (Наприклад, якщо 

вимірювальний перетворювач градуйований або калібрувати). Відповідно в 

цьому випадку елемент або систему 2 можна віднести до розряду  ОВП. 

Однак найчастіше доводиться мати справу просто з ОП. Які виконують роль 

«оптичних трансформаторів», просто узгоджувальних параметри пучка з 

параметрами наступного в ланцюжку дійсно вимірювального перетворювача. 

Вихідний потік ОП (або ОВП) потрапляє на робочу площадку 

приймача випромінювання 3, що перетворює оптичну величину у фізичну 

величину іншої природи, як правило, в електричну (струм, напруга, зміна 

пасивних параметрів електричних ланцюгів, частоти або фази). Якщо між 

вхідним оптичним сигналом і вихідним електричним сигналом приймача 

випромінювання мається однозначна функціональна залежність 

(характеристика або коефіцієнт перетворення), приписувана приймачу і 

витримується ним протягом певного часу з гарантованою точністю, то такий 

приймач випромінювання відноситься до розряду первинних ОЕВП, 

визначаючих, як правило, принцип вимірювань. 

На цьому власне оптоелектричне вимірювальне перетворення 

закінчується, далі вихідний електричний сигнал ОЕВП може зазнавати ряд 

традиційних і досить універсальних наступних вимірювальних перетворень, 

що зводяться до реєстрації і відображенню результатів вимірювань, 

включаючи і можливу їх математичну обробку. Цю частину вимірювальної 

системи (4 на рис. 1.3) надалі будемо називати вимірювальної ланцюгом. 
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Таким чином, оптоелектричне вимірювальне перетворення є основною 

частиною вимірювального процесу, здійснюваного методом прямого 

перетворення вимірюваної оптичної величини в електричний сигнал 

вимірювальної інформації. Це означає, що подібні вимірювальні процеси 

притаманні просто одним з різновидів електричних вимірювань 

неелектричних величин, теоретичні та методологічні основи яких добре 

вивчені в різних наукових школах. 

Процедура вимірювання потужності низькоінтенсивних сигналів у 

НВЧ-діапазоні хвиль ускладнюється відсутністю необхідної стандартної 

апаратури або обмеженням границь вимірювання приладами, що є в 

наявності. 

Вимірювання потужності в мм-діапазоні можна виконувати з 

використанням стандартних вимірювачів потужності МЗ-22А та МЗ-64, 

однак можливості цих вимірювачів в області малих значень потужності 

обмежуються границею в 1 мкВт (1·10-6 Вт). 

Водночас в радіоастрономії, радіолокації, медицині на частотах >30 

ГГц є задачі з вимірювання потужностей, значення яких на кілька порядків 

менше значень, що досягаються стандартними вимірювальними приладами. 

Вимірювання таких низькоінтенсивних випромінювань можна 

проводити лише з використанням нестандартизованих спеціальних засобів 

вимірювань (установок), базовим блоком яких є високочутливий 

вимірювальний приймач – радіометр [8]. 

Гранична чутливість такого вимірювального приймача визначається 

виразом [15]:  

                               шшгранпрк fKfKkTP  21

0.. 104                                     (1.6) 

де  k — постійна Больцмана ( 231037,1 k Дж/град);  

0T — абсолютна температура навколишнього середовища ( 0T = 290°К); 

шK  — коефіцієнт шуму тракту приймача; 

f — смуга пропускання примача; 
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Таким чином, гранична чутливість пропорційна коефіцієнту шуму та 

смузі пропускання вимірювального приймача. Проектування вимірювальних 

приймачів, а на їх основі і створення вимірювальних установок, можливо з 

використанням компенсаційних, модуляційних або кореляційних методів 

вимірювання слабких сигналів [9]. 

Теоретично найбільшу чутливість можуть забезпечити компенсаційні 

методи, в яких власні шуми апаратури врівноважуються сигналами 

допоміжного джерела опорної напруги. Однак через складність компенсації 

власних флуктуацій коефіцієнта підсилення тракту цю перевагу не завжди 

можна реалізувати. Пристрої на основі цього методу називаються 

компенсаційними радіометрами. 

Компенсаційний радіометр (рис. 1.4) містить в собі: вхідний 

підсилювач (А1), квадратичний детектор (U1), фільтр нижніх частот (Z1), 

джерело опорної напруги (ДОН), пристрій порівняння (А2) та індикатор (Р1). 

Схема (до пристрою порівняння) реалізує пряме перетворення вхідного 

сигналу. 

Чутливість компенсаційного радіометра визначається як [44]: 

 

Рисунок 1.4 – Компенсаційний  радіометр 

 

                                          
f

F
PP ШКМП




 41,1     (1.7) 

де  ШP  — потужність шуму приймального каналу радіометра; 

 F  — смуга пропускання фільтра на виході квадратичного 

детектора; 
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  f — смуга пропускання підсилювача високої частоти А1. 

Перспективним при вимірюванні потужності шумових сигналів є 

використання кореляційних методів. Метод реалізується за допомогою 

кореляційного радіометра, спрощена схема якого наведена на рис. 1.4. 

Радіометр з перетворенням вхідної частоти (рис. 1.4) складається з двох 

ідентичних каналів, в кожному із яких включені приймальні антени (X1, Х2), 

підсилювачі високої частоти (А1, А2), гетеродин (G1), перетворювачі частоти 

(U1, U2) та буферні підсилювачі (А3, А4). Виходи каналів радіометра через 

підсилювачі проміжної частоти А5 та А6 під'єднані до перемножувача U3 і 

через фільтр нижніх частот Zl підключені до індикаторного (реєструючого) 

пристрою Р1. Кореляційний радіометр (рис. 1.5) реалізує вимірювання 

взємокореляційної функції двох сигналів. 

 

Рисунок 1.5 – Кореляційний радіометр з перетворенням вхідної частоти 

 

Подібна схема кореляційного радіометра, яка реалізує вимірювання 

автокореляційної функції, може виконуватись і за схемою перетворення (рис. 
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Рисунок 1.6 – Кореляційний радіометр 

 

При відсутності сигналу на виході кореляційного радіометра 

виділяється потужність власних шумів, яка мас знакозмінний характер: 

                           dffIfIP ШШКРЛ )()( 211.          (1.8) 

де  

1ШI , 2ШI  -  інтенсивність шумів відповідних каналів корелометра. 

Підключення на входи корелометра сигналів, що досліджуються 

)()()( 21 tXtXtX  , призводить до появи на виході перемножувача U3 сигналу, 

пропорційного потужності шумів та вхідного сигналу: 

             dffXPdffIfIP CКРЛШШКРЛ )()()( 2

.212.      (1.9) 

Друга складова рівняння (1.9) зміщує результуючий сигнал в область 

додаткових значень, що фіксується реєструючим пристроєм корелометра. 

Чутливість кореляційного радіометра визначається виразом [44]: 

  
f

F
РP шКРЛ




 2                        (1.10) 

Корелометри забезпечують меншу чутливість, ніж компенсаційні 

радіометри в  КРЛКМП PP / 1,41 раза. 

У вимірювальній техніці для вимірювання різних величин широко 

застосовуються модуляційні методи [11,12]. Вельми перспективне 

використання цих методів і в області НВЧ та НЗВЧ для вимірювання 
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потужності низькоінтенсивного випромінювання. Схема модуляційного 

радіометра наведена на рис. 1.7. 

Модуляційний радіометр побудований за одноканальною послідовною 

схемою, яка містить в собі вхідну антену X1, еквівалент антени eR , 

комутатор U1, підсилювач А1, перетворювач частоти U2, гетеродин G1, 

підсилювач проміжної частоти А2, квадратичний детектор U3, 

низькочастотний підсилювач АЗ, синхронний детектор U4, генератор 

комутуючих імпульсів G2, фільтр нижніх частот Z1 та індикатор Р1. 

Модуляційний радіометр може виконуватись за більш простою схемою 

прямого перетворення. 

 

 

Рисунок 1.7 – Модуляційний радіометр 

 

Сигнал з виходу антени, який за прийому монохроматичного сигналу 

має вигляд: 

                                     ttUtU CC )sin()(   ,     (1.11) 

надходить на комутатор U1, що перемикається з низькою частотою 

   <  , на виході якого формується модульована напруга: 

 tttmsignUtU Cm )sin()sin1()(   ,      (1.12) 

де  

 m - коефіцієнт глибини амплітудної модуляції. 

Враховуючи, що приймач має власні шуми, за кожний напівперіод 

комутації на виході квадратичного детектора отримаємо: 

 )()( 2

1' tUtIКi CШКВД  ,  /0 t  
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 )(1'' tIКi ШКВД  ,  /2/  t     (1.13) 

 

де 1К  - коефіцієнт  перетворення квадратичного детектора;  

ШI  - інтенсивність спектральної щільності власних шумів приймача. 

Змінна складова вихідної напруги квадратичного детектора має вигляд: 

         )(sin2/)(2/ 2

1

'''

1 tItsignUKiiКU ШКВДCКВДКВДКВД  .   (1.14) 

У синхронному детекторі відбувається демодуляція шляхом 

перемноження отриманого сигналу на опорну модулюючу напругу. В 

результаті фільтром нижніх частот виділяється постійна складова, 

пропорційна потужності вхідного сигналу
4

2

12 C
C

UKK
P  , де 2K - коефіцієнт 

перетворення синхронного детектора. 

Чутливість модуляційного радіометра визначається відомим виразом 

[44]: 

                             
f

F
РP ШМДЛ




 22.     (1.17) 

Як видно з (1.17), чутливість модуляційного радіометра к 2 рази гірша, 

ніж компенсаційного, і в 1,41 раза - ніж кореляційного, однак, як буде 

показано далі, практично вона може бути на рівні або навіть краща, ніж у 

компенсаційного радіометра, а простота реалізації модуляційних схем, 

надійність у роботі передбачають широке їх використання при вимірюванні 

потужності низькоінтенсивних випромінювань НВЧ-діапазону. 

Наприклад, вимірювальні приймачі П5-14А та П5-15А, що працюють в 

діапазоні частот 16-27 ГГц та 27-37 ГГц, які забезпечують максимальну 

чутливість 1∙10-12Вт, виконані з використанням комутаційно- модуляційного 

перетворення вхідного сигналу. 

Результати аналізу наведених вище співвідношень граничної 

чутливості різких схем радіометрів показані на рис. 1.8, а, 6. 
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Рисунок 1.8  Графіки розподілу граничної чутливості радіометрів 

 

Використовуючи отримані графіки, можна здійснити вибір варіанта 

схеми і параметрів тракту вимірювального приймача, а також оцінити 

можливості наміченого технічного рішення за його практичною реалізацією. 

Із графіка (рис. 1.8) видно, що компенсаційні і кореляційні схеми 

радіометрів забезпечують більшу чутливість за того ж рівня шуму, однак 

практична реалізація цих технічних рішень не забезпечує прогнозовану 

перевагу через складність компенсації власних шумів та підтримки сталого 

коефіцієнта передачі, присутність зв'язків через загальний блок живлення, 

окремі вузли або канали в корелометрі. Завдяки цьому з точки зору 

практичної реалізації найбільш перспективною є схема з комутаційно-

модуляційним перетворенням вхідного сигналу. 

Як показує розгляд структурних схем високочутливих НВЧ-

радіометрів, основними елементами радіометричішх приймачів є приймальні 

антени, модулятори, підсилювачі високої частоти, змішувачі та гетеродини, 

підсилювачі проміжної частоти, квадратичні детектори, фільтри нижніх 

частот та індикатори. Модуляційний радіометр з перетворенням частоти (рис. 

1.7) додатково має в своєму складі вхідний модулятор- комутатор, генератор 

модулюючої частоти та синхронний детектор. 

Таким чином, визначився перелік основних елементів, використання 

яких забезпечує необхідні параметри модуляційних радіометричних систем - 
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граничну чутливість та коефіцієнт шуму вхідних ланцюгів, діапазон робочих 

частот, динамічний діапазон, похибку вимірювання, стабільність 

характеристик в часі. 

 

1.3 Засоби  вимірювання слабкого лазерного випромінювання в 

світлотерапії 

Під світлотерапією розуміють дозовану дію на організм людини 

інфрачервоним, видимим і ультрафіолетовим випромінюванням. 

В штучних випромінювачах зазвичай застосовуються лампи 

розжарення, лазери, світлодіоди. Вони використовуються, як джерела 

інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового світла. Енергія 

електромагнітного поля і випромінювання при взаємодії з тканинами 

організму людини перетворюється в інші види енергії (хімічну, теплову), що 

є початком фізично-хімічних і біологічних реакцій, які формують кінцевий 

терапевтичний ефект. При цьому кожний тип електромагнітного поля і 

випромінювання викликає притаманні тільки йому фотобіологічні процеси, 

які визначають специфіку їх лікувальних ефектів. Чим більша довжина хвилі, 

тим глибше проникнення випромінювання.  

До апаратури для світлолікування відносять апарати, які генерують 

випромінювання з довжинами хвиль від 2000 до 180 нм (від 1,5х105 до 

1.66x106 ГГц), відповідно. В рубрикаторі [12] всі фототерапевтичні апарати 

розділені на класи за видами, випромінювання в порядку зменшення довжин 

хвиль (і відповідно збільшення частоти): 731...від 2000 до 650 нм - 

інфрачервона (ІЧ) частина хвильового спектра; 732, 733 – від 650 до 400 нм – 

видима частина хвильового спектра; із них 733 – в імпульсному режимі 

(випромінювання, яке генерується лазерними апаратами); 734 – від 400 до 

180 нм - ультрафіолетова (УФ) частина хвильового спектра. 

Фототерапевтичні апарати залежно від конструктивних особливостей 

забезпечують зовнішню терапію (для потреб дерматології і косметології: 
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грибкові захворювання шкіри і екзема, слабкозаживаючі ранні трофічні 

виразки і ін.), внутрішньопорожнинну терапію (в отоларингології запальні 

захворювання, в стоматології - пародонтоз, катаральний гінгівіт, стоматит і т. 

п., в урології - простатит, цистит і ін., в проктології - тріщини прямої кишки, 

геморой, анальний свербіж і ін., і в гінекології – захворювання шийки матки, 

придатків, церцевіт і ін.) і транскутанне опромінення крові, яке 

використовується для ліквідації наслідків захворювань внутрішніх органів, 

патології опорно-рухового апарату, пошкоджень шкіри, уражень 

периферійної нервової системи, захворювань сечостатевої системи і т. п. 

Апаратура для опромінення ІЧ променями з довжинами хвиль від 2000 

до 650 нм забезпечують тепловий прогрів всієї товщини шкіри і навіть 

підшкірних тканин, оскільки ІЧ промені проникають на глибину до 20...30 

мм і мають протизапальну дію, яка покращує живлення тканин, в тому числі 

судин, а також мають анальгетичну дію. Джерелом випромінювання для 

апаратів з ручним виконанням є світлодіоди. Джерелом випромінювання для 

апаратів настільного і автономного виконання є лампи розжарювання з 

температурою до 3600°С. 

З усіх видів випромінювань електромагнітного спектра УФ-промені 

мають найкоротші довжини хвиль, а тому і несуть найбільшу енергію. 

Оскільки УФ-промені різних довжин хвиль спричинюють на людський 

організм різний лікувальний біологічний вплив, то весь спектр УФ-

випромінювань умовно розділяють на три зони: 

320…400 нм - довгохвильова (зона А), 

250…320 нм - середньохвильова (зона В), 

180…250 нм - короткохвильова (зона С). 

Розглянемо кілька апаратів для світлотерапії. Ці апарати діють на 

організм людини не тільки світлом. 

Магнітний інфрачервоний лазерний терапевтичний апарт  

МИЛТА-Ф-8-01 
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Цей апарат призначений для лікування захворювань широкого профілю 

шляхом поєднаного або роздільного впливу на уражені області постійним 

магнітним полем, імпульсним лазерним і безперервним світлодіодним 

випромінюванням інфрачервоного діапазону, а також для діагностики 

патологічного процесу порівнянням рівнів сигналів, відбитих від 

контрлатеральних областей хворого. Одним з істотних переваг апарату, в 

порівнянні з аналогами, є те, що він має фотореєстратор. Останній дає 

можливість уточнити дозу опромінення хворого в залежності від тяжкості 

захворювання і скорегувати її в ході лікування. 

На корпусі апарату (рис. 1.9) розміщені кнопки: «Мережа», «Частота», 

«Таймер» і « Стоп». Сам апарат виконаний у вигляді настільної конструкції. 

Термінал (рис. 1.9) являє виносну частину апарата, якою здійснюється 

запуск лазера і світлодіодів. Ним забезпечується безпосередній вплив на 

хворого. 

 

 

Рисунок 1.9  Зовнішній вигляд апарату МИЛТА-Ф-8-01 (а) і його термінал (б): 

1 – пульт живлення; 2 – термінал; 3 – не рознімний електрошнур; 4 – шнур 
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Дно ложа терміналу є дифузним відбивачем ІЧ-випромінювання. 

Вбудований фоторегістратор забезпечує світлоцифрову індикацію 

опромінення хворого безперервним випроміненням світлодіодів і видає 

цифрові дані про потужність випромінювання. 

Структурна схема апарату МИЛТА-Ф-8-01 наведена на рис. 1.10. 

живлення з вилкою; 5 – кнопка включення; 6 – індикаторний діод живлення; 7 - 

кнопка переключення режимів роботи; 8 – індикаторні діоди режимів роботи; 9 - 

індикаторні діоди часоти лазерного випромінювання; 10 – цифрове табло; 11 – 

кнопки встановлення параметрів; 12 – корпус терміналу; 13 – гайка терміналу;  

14 – кнопка «Пуск»; 15 – дно ложа терміналу; 16 – постійний кільцевий магніт; 

17 – індикаторний діод включення лазеру 
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Рисунок 1.10 – Структурна схема лазерного терапевтичного апарату 

МИЛТА-Ф-8-01: БЖ – блок живлення; БПР – блок переключення режимів; 

БВІ – блок відображення інформації; ФП – фотоприймач; ФД і СД – фото- і 

світлодіод; ЛВ – лазерний випромінювач; БЗІ – блок звукової індикації; БАд 

– блок адаптації; ЗВ, ПВ, і СВ – зовнішній, пусковий і сигнальний входи; Дс 

– дисплей; Сл – селектор; ФПІ - формувач пачки імпульсів; ДПМП – джерело 

постійного магнітного поля 

 

Магнітна індукція на осі магніту коливається від 20 до 80 мТл. 

Максимальна сумарна потужність випромінювання світлодіодів на виході 

терміналу не менше 120 мВт; максимальна щільність потужності не менше 

22 мВт/см2. Середня потужність випромінювання лазера на виході терміналу 

становить не менше 2 мВт при частоті повторення 5 кГц. Максимальне 

значення середньої щільності потужності не менше 0,4 мВт/см2. Апарат 

забезпечує: світлову індикацію включення, контроль частоти повторення 
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лазерних імпульсів при внутрішньому запуску лазера, цикл роботи лазера, 

світлоцифрову індикацію відбитого випромінювання світлодіодів. 

Пульт управління (ПУ) апарату МИЛТА-Ф-8-01 працює в трьох 

режимах: автономному, зовнішнього запуску лазера від постороннього 

генератора і кардіологічному. 

В автономному режимі роботи мікроконтролер (МК) формує імпульси 

запуску лазера, які через запускаючий вихід МК надходять на джерело 

живлення (ДЖ), керуючий лазерним випромінювачем (ЛВ), встановленим в 

терміналі. 

Частота проходження імпульсу і тимчасова експозиція роботи апарату 

дискретно задаються МК і встановлюються за допомогою блоку перемикання 

режимів (БПР), а величина їх відображається в блоці відображення 

інформації (БВІ). Після встановлення заданої частоти повторення лазерного 

випромінювання та експозиції усновлюють заданий рівень випромінювання 

світлодіодів (СД) терміналу. Для цього термінал розташовується в спеціальне 

ложе 15 на корпусі пульта управління (див. рис. 7). До фотоприймача (ФП) 

через перемикач SА2 підключається фотодіод (ФД), включаються 

світлодіоди (СД) і по відбитому від ложа термінала сигналу (за показаннями 

БВІ) встановлюється необхідний рівень потужності випромінювання СД. 

Випромінювання відключається. Апарат готовий до роботи. 

В апараті передбачена звукова, світлова та світлоцифрова індикація. 

Індикаторний світлодіод вказує на роботу лазера; числа на табло говорять 

про роботу чотирьох світлодіодів в безперервному режимі випромінювання. 

Вісім зелених індикаторних діодів вказують на обрану частоту повторення 

імпульсів випромінювання. Звуковий сигнал з’являється при натисканні 

кнопки і триває не менше 0,5 с. При цьому загоряються всі індикаторні 

світлодіоди. Припинення звуку говорить про готовність апарату до роботи. 

Тривалість експозиції встановлюється кнопками в режимі «Час» за 

показаннями цифрового табло. 
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Одним із переважних напрямків світлотерапії є вплив світлом на 

акупунктурні точки, що може використовуватись в рефлексотерапії. 

Найбільш поширеними методами впливу на біологічно активні точки (БАТ) є 

[13]: голковколювання, припікання, точкова ін'єкція ліків, дія на точки 

багатоголчатими молоточками, аурікотерапія (вплив на вушні раковини), 

фотоірідотерапія, вплив інфрачервоним світлом, лазеротерапія, вплив СВЧ- і 

КВЧ-полями, ультразвукова терапія [12, 14-17]. 

ЕЛЛАДА-7 - це новий електроакупунктурний апарат, у ньому введено 

принципово новий спосіб впливу на акупунктурні точки. Це нагрів точки 

інфрачервоним випромінюванням. Друге принципове нововведення те, що 

одночасно може виготовлятися вплив і діагностика точки. Такий метод може 

виявитися революційним в акупунктурі.  

 

Рисунок 1.11 – Структурна схема апарату «Еллада-7»: МВС – мостова 

вимірювальна схема; БСС і БЗС – блоки світлової і звукової сигналізації; ПП – 

підсилювач потужності; ІЧВ – інфрачервоний випромінювач; ГФ – генератор 

формувач; ГЗ – генератор заповнення 
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Структурна схема приладу зображена на рис. 1.11. 

У режимі пошуку БАТ перемикачем роду робіт до стрілочного 

вимірювального приладу (µА) підключається мостова вимірювальна схема 

(МВС), виконана на операційних підсилювачах. До одного з плечей МВС 

підключені: загальний вимірювальний провід, виконаний у вигляді браслета, 

одягається на руку випробуваного, і пошуковий щуп. Таким чином, в якості 

вимірюваного опору, що викликає розбаланс моста різного ступеня, виступає 

опір шкіри випробуваного між браслетом і щупом. 

Знайдене місце розташування БАТ визначається за величиною 

відхилення стрілки мікроамперметра (µА ). Крім цього, блок світлової 

сигналізації (БСС) і блок звукової сигналізації (БЗС) в точці з мінімальним 

опором виробляють світловий і звуковий сигнали відповідно. У режимі 

рефлексотерапії електроди через підсилювач МВС підключаються до виходу 

модулятора (Мд). Генератор-формувач (ГФ), залежно від положення 

перемикача модальності, на свій вихід формує синусоїдний сигнал: без 

випрямлення і з випрямленням обох полярностей, трикутні і прямокутні 

імпульси позитивної і негативної полярності. У схемі передбачено ступеневе 

регулювання періоду стимулюючого імпульсі (від 0,1 до 100 с) і плавне 

регулювання шпаруватості. Генератор заповнення (ГЗ ) формує прямокутні 

імпульси з регульованою частотою і шпаруватістю. В режимі вимірювання 

модулятор відключається. У режимі рефлексотерапії передбачена можливість 

плавного регулювання глибини модуляції імпульсів заповнення 

стимулюючими імпульсами. 

В апараті «Еллада-7» окрім електричного впливу передбачена 

можливість впливу на БАТ імпульсами інфрачервоного випромінювання, для 

чого вихід модулятора додатково підключається до підсилювача потужності 

(ПП) і через нього до джерела інфрачервоного випромінювання (ІЧВ). 

Недоліками даного апарату є: 

- в апараті використовується нагрів акупунктурної точки, для 

цього потрібна висока потужність світлового випромінювання; 
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- в апараті відсутній фотоприймач, немає можливості калібровки 

потужності лазерного випромінювання; 

- немає можливості використання випромінювання інших довжин 

хвиль. 

 

1.4 Виснoвки дo рoздiлу 

На основі нестандартизованих спеціальних засобів вимірювань, 

базовим блоком яких є високочутливий вимірювальний приймач – радіометр, 

можна проводити вимірювання низькоінтенсивних випромінювань. Вся 

апаратура вироблена в різних модифікаціях і призначена для лікування 

певних хвороб. Але з часом розробляються нові апарати з кращими 

характеристиками. 

Враховуючи виявлені недоліки стандартної апаратури для 

світлотерапії, основними задачами даної магістерської роботи є: 

- Провести аналіз відомих методів побудови високочутливої 

радіометричної апаратури; 

- Розробити структурні моделі приладу для радіометричного 

модуляційного вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання та алгоритм перетворення вимірювання сигналу; 

- Розробити макет приладу для вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання; 

- Провести дослідження та експерименти по вимірюванню  

випромінюваного світла в залежності від частоти опромінення та під 

час постійного опромінення. А.
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2 ДОСЛІДЖЕНН ТА СИНТЕЗ СХЕМИ 

ВИСОКОЧУТЛИВОГО РАДІОМЕТРА ДЛЯ 

ВИМІРЮВАННЯ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ 

2.1 Особливості побудови радіометра для оптичного діапазону 

Радіометричні системи (РС) та радіометри широко використовуються в 

радіоастрономії, радіонавігації, метеорології, засобах зв'язку та інших 

галузях науки і техніки для вимірювання вкрай слабких сигналів, рівень яких 

може бути нижчим за рівень власних шумів цих систем. Структурна схема 

радіометрів виконується з використанням компенсаційного, кореляційного 

або модуляційного методів вимірювання [8]. Забезпечуючи вищу чутливість, 

компенсаційні та кореляційні радіометри, однак, менш розповсюджені через 

наявність значної низькочастотної флуктуації коефіцієнта підсилення, 

складності схем тощо. Водночас модуляційні радіометри визначаються 

простотою та надійністю схеми, яка забезпечує достатньо високу чутливість. 

Останнє сприяло широкому їх впровадженню у практику вимірювань 

слабких сигналів. Звичайно радіометричні системи та радіометри 

використовуються для вимірювання сигналів джерел випромінювань, 

розташованих на значних відстанях від приймальних пристроїв, наприклад, у 

радіоастрономії, радіолокації, радіонавігації. 

Використання радіометричних систем у таких галузях, як фізика, 

фізика живого, біологія та квантова медицина, передбачає процедури 

вимірювання, що реалізуються на близьких відстанях або в процесі контакту 

з джерелом випромінювання - фізичним тілом чи біологічним об'єктом. 

Подібні системи, що працюють у радарному режимі з біооб'єктом, можуть 

виконувати функцію діагностично-лікувальних систем. Антени 

радіометричних приймачів при цьому розміщуються безпосередньо на 

біооб'єкті, узгоджуються з його поверхнею і забезпечують як приймання 

радіосигналів, так і їх передачу. 
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В практиці вимірювань оптичних величин не завжди відбувається 

безпосередньо оптоелектричне перетворення в електричні сигнали з їх 

подальшою реєстрацією та обробкою. Наприклад, оптичні сигнали від 

об'єкта або вихідні сигнали ОВП можуть спочатку безпосередньо 

сприйматися і реєструватися на проміжному носії (фотоплівці, люмінофорі, 

магнітній плівці та ін.), А потім з рознесенням у часі візуально або 

технічними засобами з перетворенням в електричні сигнали оброблятися за 

бажанням оператора. 

По-друге, оптоелектричне вимірювальне перетворення має місце тоді і 

тільки тоді, коли вхідні вимірювальні перетворювачі проградуювати або 

прокалібрувати в одиницях вимірюваної оптичної величини. В іншому 

випадку навіть при наявності в так званому вимірювальному каналі всіх 

атрибутів ОЕВП мова йде тільки про візуалізації процесу відбору і 

перетворення якісної інформації про об'єкт, тобто про чисту евристику. 

Образно кажучи, немає міри - немає вимірювань. Прикладів тому в даній 

області техніки предостатньо: численні приймачі випромінювань, реєструючі 

середовища, опто-механічні та електронно-оптичні камери, фото- та 

кінотехніка та інші, не будучи піддані відповідним метрологічним 

процедурам по оптичному вхідному вимірювальному сигналу, не є ні ВП, ні 

вимірювальними приладами, а тільки засобами відображення і суб'єктивного 

сприйняття оператором оптичних процесів і явищ. 

По-третє, до останнього часу при вимірах оптичних величин переважно 

(практично завжди) користуються методом прямого перетворення. Разом з 

тим, істотними метрологічними перевагами володіє метод врівноважує 

перетворення, причому для досягнення максимальної ефективності методу 

врівноважує перетворення необхідно ланцюгом зворотного перетворення 

охопити всі ЗВ з виходу на вхід, а для цього потрібні зворотні ВП, тобто в 

нашому випадку первинні електрооптичні вимірювальні перетворювачі 

(ЕОВП). При цьому істотно полегшуються вимоги до ОЕВП, бо вони в 

методі врівноважуючого перетворення працюють в режимі нуль-органу, у 
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завдання якого входить виявлення величини і знака відхилення від рівноваги. 

При досить малому порозі чутливості нуль-органу досягається майже повна 

рівновага, і похибка приладу майже виключно визначається похибкою 

ЕОВП. 

Стандартизоване визначення ВП приведено раніше. Однак стосовно до 

предмета нашого розгляду можна допустити й інше його визначення - це 

технічний пристрій, побудований на певному фізичному принципі дії, що 

виконує одне приватне вимірювальне перетворення. Раніше термін «давач» 

належав до числа не рекомендованих, однак у вимірювальній техніці він 

отримав широке поширення, і ми надалі при необхідності будемо 

користуватися поняттям давача приладу тієї чи іншої величини як 

конструктивної сукупності ряду ВП, що розміщуються безпосередньо біля 

об'єкта вимірювання. Наприклад, датчиком потужності лазерного 

випромінювання є єдиний конструктивний вузол, який складається з 

елемента вхідної оптики, приймача випромінювання і попереднього 

підсилювача. 

Теорія і практика радіосистем ближньої дії дещо відрізняється від 

систем, що працюють з об'єктами, значно віддаленими від приймачів 

сигналу. За критеріями [18], радіосистема може бути віднесена до ближньої 

дії за умови: 

 



2

0

0

)(2 BB
R

пр 
  

 

де R0 - відстань від приймальної антени до об'єкта; Впр - площа антени 

приймача; В0 - площа об'єкта відбиття,   - довжина хвилі. 

Для радіометричної системи, що використовується у технологіях 

квантової медицини з  0,5 см та Впр= В0 =1см2, R0 становить 18 см, а 

практично приймальний блок системи розміщується на відстані, яка не 
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перевищує 15-20 мм, що дозволяє віднести подібні РС до розглянутого класу 

радіосистем. 

Антена РС у цьому випадку розташована у ближній зоні об'єкта і 

розрахунки параметрів розподілу електричного поля можна проводити з 

використанням співвідношень для зони Френеля. 

Використання радіометричної системи у контакті з об'єктом 

вимірювання (фізичним тілом чи біооб'єктом) дозволяє розглянути цей 

випадок як широковідомий перехід електромагнітного поля із одного 

середовища в інше з однаковою (узгодженою) або різною діелектричною 

проникливістю. 

Значне розповсюдження різноманітних модуляційних радіометричних 

систем, ближньої та контактної дії розглянутих, наприклад, у [19], потребує 

їх відповідного класифікаційного упорядкування. 

 

Рисунок 2.1(а) Структурна схема одноканальної РС 
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Рисунок 2.1(б) Структурна схема двоканальної РС 

 

Залежно від структурної схеми радіометричні системи можна поділити 

на одноканальні (рис. 2.1,а) та двоканальні (рис. 2.1, б) РС. Позначення на 

рис. 2.1, а: X1 - вхідна антена; S1 - комутатор; Rc - опір, еквівалентний 

вихідному опору антени; Пp - приймач; АД - амплітудний квадратичний 

детектор; БВО – блок виділення обвідної, який є одним із важливих ланцюгів 

модуляційної РС та виконується з використанням синхронного детектування 

або подвійного інтегрування; RS - реєстратор. 

Двоканальна РС забезпечує чутливість у 2 рази більшу, ніж 

одноканальна схема, за рахунок того, що сигнал на реєстратор RS надходить 

протягом всього періоду комутуючої частоти. 

У свою чергу приймачі РС, як одноканальні, так і двоканальні, 

виконуються за схемою прямого підсилення або з перетворенням вхідної 

частоти. 
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Рисунок 2.2(а) Схема одновходової РС 

 

 

Рисунок 2.2(б) Схема двовходової РС 

 

В залежності від методу перетворення параметра вхідного сигналу РС 

поділяються на системи прямого (схема рис. 2.1, а) та врівноважуючого 

перетворення (рис. 2.2, а). Звичайні системи прямого перетворення 

реалізують вимірювання методом безпосередньої оцінки у = ах , де х, у - 

вхідний та відповідно вихідний параметри РС; а - коефіцієнт прямого 

перетворення каналу РС, а врівноважуючого перетворення  

 

xxy    або  







1

x
y     (4.2) 
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Де  yx  ; 

  - коефіцієнт перетворення за ланцюгом від’ємного зворотного 

зв’язку.  

За кількістю вхідних сигналів РС поділяються на одновходові 

(рис.2.1,а) та двовходові схеми. Двовходова схема (рис. 2.2, б), де замість 

еквівалентного опору підключається друга приймальна антена (Х2), реалізує 

перетворення диференційного типу: 

         )( 21 xxy  ,        (4.3) 

де  х1, х2 – інтенсивність сигналів на входах антен X1 та Х2; 

а –  коефіцієнт прямого перетворення каналу РС. 

При наявності двох параметрів, які порівнюються між собою, РС 

поділяються на амплітудно-різницеві системи (рис. 2.2, б) та фазорізницеві. 

Схема фазо-різницевої РС (рис. 2.3) включає в себе основний канал 

вимірювання (S1, Пр1) та додатковий (Пр2), виходи приймачів яких через 

фазовий детектор ФД підключені до входу блоку виділення обвідної 

вихідного сигналу. 

 

Рисунок 2.3 Схема фазорізницевої РС 

 

 

Якщо у двовходовій системі використовується метод порівняння, то у 

випадку х1 = х2 радіометрична система реалізує нульовий радіометр, 
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наприклад, розглянутий в [20], а при x1 - х2 = Δх - диференційний радіометр 

типу [21]. 

Модуляційна РС може використовувати як одночастотну, так і 

двочастотну модуляції вхідного сигналу. Двочастотна модуляція розширює 

можливості модуляційних радіометрів та номенклатуру вимірюваних 

параметрів. Наприклад, багатофункціональний радіометр [22], виконаний за 

одноканальною схемою та двома індикаторами, дозволяє вимірювати 

структуру та потужність вхідного сигналу з використанням більш високої 

другої комутуючої частоти   Ω1 > Ω2 , а  Ω2 =  : 

Потужність вхідного сигналу визначається виразом: 

00

_
2

01 TSUSU       (4.4) 

де  S0 - сумарна крутизна перетворення одноканального тракту 

радіометра (на частоті Ω1);   

_
2U  - дисперсія вхідного шумового сигналу; 

 0T  - температура об'єкта; 0S   - крутизна передачі антени. 

Результат вимірювання фіксується першим індикатором. 

Подальше перетворення сигналу на низькій комутуючій частоті Ω2 

дозволяє виділяти та реєструвати (другим індикатором) кореляційну функцію 

сигналу: 

  
 0

1

1

0110

2


 USS
U


 ,         (4.5) 

де  S1 – сумарна крутизна перетворення низькочастотного тракту 

радіометра (на частоті Ω2);  

U0 – вихідна напруга підсилювача АРУ у режимі обмеження на 

вході низькочастотного тракту (на частоті Ω2);  

 1 - нормована функція сигналу при затримці  τ ≠ 0;   01  - 

нормована функція кореляції сигналу при τ= 0 . 
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Багатофункціональні модуляційні радіометри відкривають також 

можливість спектрального аналізу випромінювання досліджуваного об'єкта. 

Поєднання нульового радіометра з двочастотною модуляцією у варіанті, 

розглянутому в [19], забезпечує вимірювання власного електромагнітного 

випромінювання об'єкта та дозволяє оцінити його здатність поглинати і 

відбивати зовнішній опромінюючий сигнал наприклад в оптичному 

діапазоні. 

Структурна схема модуляційного радіометра з позитивним зворотним 

зв'язком та додатковим "підшумлюванням" вхідного сигналу, яка розроблена 

авторами [23], забезпечує таку можливість. 

Виграш за рахунок чутливості подібного радіометра становить: 

гUU

U




1

1

2

1 >> 1,     (4.6) 

де  U1 – рівень вихідного сигналу радіометричної системи з 

додатковим "підшумлюванням"; 

 U2 – рівень вихідного сигналу РС без "підшумлювання"; 

 UГ- рівень сигналу опорного генератора шуму. 

Розглянуті радіометричні системи ближньої та контактної дій НВЧ-

діапазону, окрім вимірювання потужності низькоінтенсивних 

монохроматичних і широкосмугових (шумових) сигналів, забезпечують 

також оцінку інших параметрів – коефіцієнтів поглинання та відбиття, 

кореляційної функції, вимірювання частотно-часових параметрів та 

проведення спектрального аналізу структури – сигналу, що не характерно 

для радіосистем дальної дії. 

Таким чином, класифікаційна схема модуляційних радіометричних 

систем з урахуванням викладених вище міркувань має вигляд, представлений 

на рис. 4.4. Подальша робота над структурно-алгоритмічними варіантами 

побудови модуляційних РС ближньої дії забезпечить розширення та 

доповнення наведеної класифікації, що буде сприяти як покращенню 

метрологічних характеристик РС-чутливості, точності вимірювання, так і 
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розширенню використання подібних систем в різноманітних галузях науки і 

техніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 Класифікація вимірювачів потужності оптичних сигналів 

 

Як видно із рис. 2.4, значення малої та вкрай малої потужності 

вимірюється за допомогою вимірювальних приймачів, причому І враховуючи, 

що у мм-діапазоні (30-300 ГГц) відсутні подібні стандартизовані засоби 

вимірювання, в подальших розділах розглянемо можливі варіанти побудови 

високочутливих систем нестандартизованого типу. Проведення аналізу 

можливостей класичних схем побудови високочутливих радіометричних 

систем показало перспективність використання модуляційних радіометрів з 

урахуванням особливостей діапазону мм-хвиль [19, 24]. 

Вимірювачі оптичної потужності 
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2.2 Модуляційні радіометричні системи прямого підсилення 

Модуляційні радіометричні системи прямого підсилення  основному 

використовуються у діапазоні частот до 30 ГГц [9], а в діапазоні 

міліметрових хвиль поширеніші схеми з перетворенням вхідної частоти, 

через складність виконання широкосмугового підсилення вхідних сигналів. 

На рис. 4.5 наведена "класична" схема модуляційного радіометра без 

перетворення вхідної частоти, яка містить вхідну антену Х1, еквівалент 

антени Rea модулятор S1, підсилювач надвисоких частот А1, квадратичний 

детектор U1, підсилювач А2 з селективним фільтром частоти комутації, 

синхронний детектор U2, фільтр нижніх частот Zl та індикатор РА1. 

 

Рисунок 2.5 Схема модуляційного радіометра прямого підсилення 

 

Розглянемо процеси, що проходять у схемі радіометричного 

вимірювача (рис. 2.5) за подачі на його приймальну антену XI 

монохроматичного сигналу виду: 

)sin()( 0000   tUtU     (4.7) 

Під'єднання комутатора S1 у положенні 1 забезпечує проходження 

сигналу через широкосмуговий підсилювач А1 на квадратичний детектор U1. 

Завдяки наявності у радіометричній системі власних шумів повний сигнал на 

вході детектора можна записати у вигляді: 
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)()()( 01 tututU w     (4.8) 

де )(tuw  - рівень власних шумів на вході радіометричної системи. 

Комутуючу прямокутну напругу (функцію) можна записати у вигляді 

[11]: 
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           (4.10) 
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1 tFtF  ; )()]([ 2

2

2 tFtF  . 

Перемикання комутатора S1 у положення 2 супроводжується появою 

на вході квадратичного детектора тільки власних шумів uw(t). Таким 

чином, за період комутації на вході квадратичного детектора почергово 

присутні два сигнали: 
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В результаті модуляції на виході комутатора формується напруга: 

  2101 )()()()( FtuFtututU wws     (4.12) 

яка подається на квадратичний детектор U1. 

Враховуючи, що характеристика квадратичного детектора має вигляд 

u3=au2, вихідний сигнал можна записати у вигляді: 
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   (4.13) 

де 2

wu  - дисперсія (інтенсивність) шумового сигналу. 
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Підставивши значення (4.7) при 00  в (4.13) та провівши 

перетворення, отримаємо: 
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  (4.14) 

Спростивши та виділивши складові рівняння, які затримуються 

селективним фільтром підсилювача А2, можна записати: 
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де )(2 tuw  - напруга шумів, що потрапляють у смугу пропускання 

селективного фільтра. 

Виділена напруга (4.15) подається на синхронний детектор, на другий 

вхід якого надходить опорний сигнал частоти  : 
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  (4.16) 

де U2 – амплітуда  опорної напруги. 

В результаті перемноження сигналу (4.15) на опорну комутуючу 

напругу (4.16) на виході синхронного детектора U2 отримуємо: А.
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  (4.17) 

де К – коефіцієнт передачі синхронного детектора. 

Фільтром нижніх частот Z1 виділяються постійні складові рівняння 

(4.17), сформовані від напруги сигналу та частотних складових шумів, що 

пройшли на синхронний детектор, а напруга частоти t2  затримуються 

фільтром: 
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    (4.18) 

Суттєвим недоліком структурної схеми радіометричної системи (рис. 

4.5) є неможливість забезпечення в діапазоні мм-хвиль широкої смуги 

робочих частот та значного підсилення вхідних сигналів, що обмежує 

можливості схеми як метрологічної системи сигналів вкрай малої потужності 

за чутливістю. 

Для діапазону мм-хвиль більш перспективна радіометрична система з 

однократним або двократним перетворенням вхідної частоти. Така побудова 

структурної схеми радіометричної системи дозволяє значно підвищити 

коефіцієнт підсилення системи за рахунок відносно низькочастотного 

підсилювача проміжної частоти та забезпечити можливість діапазонної 

роботи на частотах fp > 30 ГГц шляхом перестроювання частоти гетеродина. 

2.3 Розробка структурної схеми та алгоритма перетворення сигналів 

високочутливого оптичного радіометра поглинутої дози 

Сучасне визначення кандели пов’язує фотометричні величини, 

виражені в люменах, з відповідними радіометричними величинами, 

вираженими у ватах, тільки на одній фіксованій частоті оптичного 

випромінювання (відповідній довжині хвилі 555 нм у повітрі). Радіометрія 
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описує оптичне випромінювання і його характеристики в чисто фізичних 

термінах, у той час як фотометрія бере до уваги фізичні характеристики 

потужності випромінювання, що збуджують зорову систему, і спектральну 

чутливість останньої. Сумарний ефект такого впливу є істотно суб’єктивним, 

і ряд фотометричних величин не завжди знаходиться у простому зв’язку з 

фізичними величинами. 

У теперішній час бурхливо розвиваються традиційні галузі науки і 

техніки, які вимагають високоточних фотометричних і радіометричних 

вимірювань, це - світлотехнічне конструювання, виробництво і використання 

оптичних джерел, приймачів, оптичних компонентів, кольорових матеріалів 

та устаткування для вимірювання оптичного випромінювання. У цьому 

класичному підході первинні оптичні радіаційні шкали, загалом, ґрунтуються 

на кріогенному радіометрі, пов’язаному із системою одиниць СІ через 

електричні одиниці. Для роботи в області ультрафіолету, глибокого 

ультрафіолету та інфрачервоній області спектра первинними джерелами 

шкал є розрахункові джерела, такі, як синхротрон і планківський 

випромінювач (або АЧТ - абсолютно чорне тіло) з прив’язкою до одиниць СІ 

- температури, довжини, електричних одиниць. Стандартна невизначеність у 

первинній детекторній шкалі на теперішній момент перебуває на рівні 0,005. 

Шкала первинних джерел, зокрема, у видимій області, виводиться з 

первинної детекторної шкали через використання фільтрової радіометрії, і 

невизначеність таких вимірювань знаходиться на рівні 0,2 %. Детекторна 

шкала і шкала джерел установлюються на дискретних довжинах хвиль, а 

потім інтерполюються і стають спектрально неперервними через 

характеристики еталонів-переносників, таких, як трап-детектор і АЧТ. 

При зменшенні потужності і переході до режиму рахування фотонів 

з’являються природні втрати у точності вимірювань, яких неможливо 

уникнути. Для прецизійної абсолютної радіометрії на квантовому рівні 

необхідні прогнозовані певні квазіоднофотонні джерела і однофотонні 

детектори. Методи квантової оптики дають можливість покращити 
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невизначеність у цьому режимі, тому що вони прямо застосовуються для 

вимірювань на рівні рахування фотонів і можуть забезпечити прямий і, отже, 

більш ефективний шлях проведення вимірювань у режимі рахування 

фотонів. 

Недавні досягнення, отримані в області управління і підрахунку 

індивідуальних фотонів, а також в області створення однофотонних джерел, 

виглядають багатообіцяюче. Найближчим часом слід очікувати створення 

потоків випромінювання з точно встановленим числом фотонів за секунду, 

що дозволить отримати безпрецедентну прецизійність вимірювань. Більш 

того, можливість надійного маніпулювання індивідуальними фотонами 

сприятиме розвитку нових типів приладів, які, у свою чергу, вимагають 

подальшого розвитку метрології для створення нових методів калібрування 

та відповідних еталонів, що ґрунтуються на квантових принципах. З цих 

міркувань передбачається перевизначення кандели в термінах фотонних оди-

ниць. Це перевизначення розглядається як невеликий, проте корисний і 

необхідний крок у напрямку майбутнього розвитку фотометрії, радіометрії та 

визначення кандели у квантовому підході. Наприклад, галузі нанотехнологій 

і квантової комунікації, що виникають, забезпечують нові технології. У той 

же час це вимагає розробки нових метрологічних підходів для надійного 

проведення вимірювань на рівні наношкал. Передбачення бурхливого 

прогресу цих технологій вимагає випереджаючого розвитку точних 

вимірювань, прив’язаних до СІ, що використовують квантові радіометричні 

одиниці. Технологічна революція може приводити до нових реалізацій 

одиниць на квантовій основі з покращеною точністю[25]. 

У кожній галузі вимірювань є технічні засоби, які в силу їх широкої 

багатофункціональності, поширеності та примі-няемості з повною підставою 

можна назвати типовими. До технічних засобів віднесемо як ЗВ, так і всілякі 

допоміжні пристрої, що беруть участь у постановці та виконанні 

вимірювального експерименту. 
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Як наочний приклад можна навести таку всім відому область 

вимірювань, як електричні вимірювання. До числа типових ЗВ відносяться 

амперметри, вольтметри, омметри, мультиметри, за допомогою яких 

вимірюються відповідно струми, напруги, електричні опори, а також 

сукупність цих величин. Допоміжними пристроями служать шунти, 

додаткові опори, вимірювальні трансформатори струму і напруги, реостати 

та магазини опорів та ін. 

У оптичної радіометрії також поширені типові технічні засоби, що 

базуються, зокрема, на описаних у другій частині книги типах 

перетворювачів. Широко застосовуються такі ЗВ, як фотометри і радіометри 

оптичного випромінювання. 

Фотометром називається прилад для вимірювання світлових величин. 

На перших етапах становлення фотометрії користувалися виключно 

візуальними фотометрами, тобто приладами, в яких фотометрична рівність 

між досліджуваним і порівнюваним випромінюваннями встановлювалась 

оком. У подальшому замість ока стали користуватися фізичним приймачем 

випромінювання, а ЗВ перетворилося на фізичний фотометр.  

Поряд з фотометром нерідко в якості ВΠ використовують 

фотометричну головку (ФГ) в поєднанні з індивідуально підібраним 

вимірювальним ланцюгом. Під ФГ мається на увазі частина фізичного 

фотометра, яка містить приймач випромінювання. Якщо ж останній є 

фотоелектричним, то як ΦГ, так і відповідний фізичний фотометр 

відносяться до розряду фотоелектричних. 

В окремих видах і підвидах вимірювань фотометри отримали 

спеціальні назви. Так, наприклад, ЗВ освітленості іменуються люксметрами, 

яскравості - яскравомірами, а ЗВ сили світла нерідко називають свічемірами. 

Широко поширений прилад для вимірювання координат кольору або 

координат кольоровості колірних стимулів називається колориметром. 

Радіометром називається прилад, призначений для вимірювання 

енергетичних величин, що характеризують випромінювання. Оскільки ми 
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ведемо мову про оптичне випромінювання, то відповідне ЗВ слід іменувати 

оптичним радіометром. 

Всі перераховані ЗВ призначені для виконання інтегральних 

вимірювань, коли відсутній процес монохроматизації випромінювання і не 

враховується його спектральний склад, або прилад забезпечується 

спеціальним оптичним елементом з нормованою спектральною 

характеристикою (наприклад, світлофільтром). 

До технічних засобів широкого застосування, які можна віднести до 

типових при виконанні спектральних вимірювань, відносяться, в першу 

чергу, монохроматори, спектрорадіометри і спектрофотометри[26]. 

Зазвичай для вимірювання енергетичних параметрів світлових потоків, 

використовується  перетворення інтенсивності вимірюваного потоку та 

еталонного електричного сигналу в теплоту з наступним їх порівнянням. 

Недоліками подібного вимірювача є недостатня  чутливість та точність 

вимірювання, внаслідок неідентичності каналів перетворення різнорідних 

фізичних величин (світла в температуру, а потім в струм або напругу).  

Інший метод, що застосовується для вимірювання інтенсивності 

світлових потоків  полягає в порівнянні інтенсивності світлових потоків двох 

джерел – вимірюваного та опорного. Інтенсивність Ф1 та Ф2 цих джерел 

порівнюються між собою за допомогою диференціального підсилювача. До 

недоліків подібного методу слід віднести недостатню чутливість, оскільки 

підсилення можливе тільки на постійному струмі, складність забезпечення 

ідентичності каналів перетворення і малу точність вимірювання, внаслідок 

різної чутливості фотоелементів γ1, γ2 , коефіцієнта підсилення каналів 

диференціального підсилювача К1, К2 і відповідно значної нерівності 

добутків 

Ф1 γ1 К1 ≠ Ф2 γ2 К2.    (1) 

Для вирівнювання складових рівняння (1) в один із каналів додатково 

вводиться поглинач, що також зменшує чутливість та точність вимірювання. 
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Перспективним представляється фотометр для вимірювання 

інтенсивності світлових потоків з використанням оптико-механічного 

модулятора та фотоприймача, який реалізує модуляційний  метод 

вимірювання. Фотометр забезпечує підвищення чутливості, однак до 

недоліків подібного вимірювача слід віднести складність оптико-механічного 

перетворювача та недостатню точність вимірювання світлового потоку. 

Спрощення пристрою для фотометричних вимірювань досягається, 

наприклад, авторами. Цей вимірювач має у своєму складі вимірювальний 

фотодіод, під’єднаний до резистивного навантаження і входу фотоприймача. 

До недоліків цього вимірювача слід віднести недостатню чутливість, яка 

обмежується наявністю темнового струму фотодіода, та неможливість 

значного підсилення  в фотоприймачі при виділенні як змінного так і  

постійного струму із за наявності власних шумів фотоприймача. Окрім того, 

пристрій не забезпечує необхідну точність у зв’язку з відсутністю порівняння 

з відомою нормованою базою або еталоном.    

Аналіз стану вимірювання енергетичних параметрів оптичних сигналів 

показує, що створення вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання, в якому б забезпечувалось усунення вказаних недоліків, є 

актуальною задачею.  

Поставлена задача досягається тим, що в фотометричний вимірювач, 

який має вимірювальний  фотодіод, додатково введено опорний фотодіод, 

розміщений в світлозахисну оболонку, і електронний комутатор, до першого 

входу якого підключений  вимірювальний фотодіод, а до другого входу 

опорний фотодіод. До виходу комутатора під’єднані резистор як 

навантаження та фотоприймач, який забезпечує модуляційне перетворення  

інтенсивності оптичного сигналу.  

На рис.1 представлена структурна  схема вимірювача. В склад 

вимірювача входить: вимірювальний фотодіод 1, під’єднаний до першого 

входу комутатора 4, опорний фотодіод 2 у світлозахисній оболонці 3, 

підключений до другого входу комутатора 4, вихід якого під’єднаний до 
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входу підсилювача 6 фотоприймача та узгодженого навантаження 5. Вихід 

підсилювача 6 через послідовно з’єднані амплітудний детектор 7, вибірковий 

підсилювач частоти комутації 9, синхронний детектор 10 та фільтр нижніх 

частот 11 під’єднанні до індикатора 12. Вихід генератора частоти комутації 8 

підключений до управляючих входів комутатора 4 та синхронного детектора 

10.  Окрім того, на вимірювальний  та опорний фотодіоди подається напруга 

живлення, яка підтримує фотодіоди у закритому стані. Таке виконання 

дозволяє спростити схему, збільшити чутливість і точність вимірювання 

інтенсивності світлового потоку наступним чином. 

При наявності світлового потоку, який попадає на вимірювальний діод 

1, в положенні 1 комутатора 4 фотодіод підключається  до ланцюга фотодіод 

1 - узгоджене навантаження 5, в якому протікає фотострум I1 . Цей струм 

тотожний інтенсивності світлового потоку  

I1 Ф1.                                (2) 

Під дією імпульсів генератора 8 комутатор 4 періодично перемикається з 

положення 1 в 2 та навпаки. 

 

Рисунок 2.6  Структурна  схема модуляційного вимірювача інтенсивності 

оптичних випромінювань. 

На узгоджувальному навантаженні 5 в положенні комутатора 1 

формується напруга  

'

1 1 1( ) н нU I I R I R   ,                                                 (3) 
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де 
'

1I   - темновий струм вимірювального фотодіода. 

Перемикання комутатора в положення 2 призводить до підключення 

затемненого фотодіода 2 до навантаження 5 та появи напруги, пропорційної 

темновому струму опорного фотодіода   

'

2 2 нU I R  .                                                                 (4) 

 

Напруги (3) та (4) поступають на вхід підсилювача 6,  в результаті чого на 

його виході за період комутації отримуємо напруги  

 3 1 1 1н шU K I R K U U    ,                                      (5) 

          4 1 2 шU K U U   ,                                             (6) 

 

де  K1 – коефіцієнт передачі підсилювача 6; 

Uш – напруга шумів вимірювального каскаду, приведена до входу 

підсилювача 6. 

Напруги (5) та (6) подаються на амплітудний детектор 7. Комутатор 4  

управляється прямокутною напругою генератора 8, а тому на виході 

амплітудного детектора 7 за період комутації буде присутня  змінна складова  

частоти комутації Ω та  напруга шумів вимірювального каналу.  

В результаті безперервної роботи комутатора 4 селективним 

підсилювачем 9 виділяється змінна компонента, обвідна якої має вигляд  

3 4
5 1 2 1

( )
sin

2

U U
U K K S siqn t


   ,                        (7) 

де    sinsign Ωt – обвідна знаку періодичного процесу; 

       S1 – крутизна перетворення амплітудного детектора 7; 

       K2– коефіцієнт підсилення селективного підсилювача 9. 

Напруга (7) подається на синхронний детектор  10. На його виході 

фільтром нижніх частот 11 виділяється  постійна складова, пропорційна 

інтенсивності світлового потоку 

3 4
6 1 2 3 1 2

( )

2

U U
U K K K S S


  ,                                     (8) 

 

  де  К3– коефіцієнт передачі  фільтра нижніх частот 11;  
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       S2 – крутизна перетворення синхронного детектора 10. 

З урахуванням   рівнянь (5) та (6) отримуємо 

' '

1 1 2
6 1 2 3 1 2

[( ) ]

2

н ш н шI I R U I R U
U K K K S S

   
  .                   (9) 

 

Провівши спрощення рівняння  (9), та враховуючи, що  напруга U6 також 

тотожна інтенсивності світлового потоку Ф1, можемо записати     

1
1 0

( )

2
н

I I
Ф S R


 ,                                      (10) 

 

  де 
0S = 1 2 1 2K K S S   сумарний коефіцієнт перетворення вимірювального 

каналу; 

       I  =  '

1I  '

2I  різниця темнових струмів фотодіодів.   

Із  отриманого рівняння слідує, що інтенсивність світлового потоку 

пропорційна сумі вихідного струму вимірювального діода та остатку від 

різниці темнових струмів вимірювального і опорного діодів. Збільшення 

чутливості забезпечується також за рахунок зменшення (компенсації) 

власних шумів діодів. При використанні, наприклад, фотодіода BPV10  в 

діапазоні оптичних сигналів 380-1100 нм можливе вимірювання 

інтенсивностей  оптичного сигналу на рівні 10-9 – 10-10 Вт/ см2 . 

2.4 Висновки до розділу 

1. Із  отриманого рівняння слідує, що інтенсивність світлового потоку 

пропорційна сумі вихідного струму вимірювального діода та остатку від 

різниці темнових струмів вимірювального і опорного діодів. Збільшення 

чутливості забезпечується також за рахунок зменшення (компенсації) 

власних шумів діодів. При використанні, наприклад, фотодіода BPV10  в 

діапазоні оптичних сигналів 380-1100 нм можливе вимірювання 

інтенсивностей  оптичного сигналу на рівні 10-9 – 10-10  Вт/ см2 . 

2. Таким чином, як видно із (10) на результат вимірювання не 

впливають власні шуми  фотоприймача Uш, а також зменшується вплив 
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темнових струмів опорного та вимірювального діодів на їх різницю I , що 

значно збільшує чутливість та точність вимірювання інтенсивності 

оптичного випромінювання. 

3. Окрім того, за рахунок виключення оптико-механічного модулятора 

та введення електронного, значно спрощується схема і конструкція 

фотометричного вимірювача. 
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3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ОПТИЧНОГО РАДІОМЕТРА З 

ВИМІРЮВАННЯ СЛАБКИХ СИГНАЛІВ 

3.1 Перевірка проходження світло-сигналу через біотканину різної 

товщини з використанням розробленого оптичного радіометра 

Необхідна на практиці надійна пошарова дозиметрія лазерного 

випромінювання всередині біотканини, проблеми оптичної дифузійної 

томографії та спектроскопії біооб'єктів визначають необхідність розвитку 

методів вирішення задач теорії переносу випромінювання для середовищ з 

довільною конфігурацією і будь-якими граничними умовами. Для вирішення 

таких завдань є перспективним метод Монте-Карло, що широко 

застосовується для чисельного вирішення рівняння теорії переносу 

випромінювання (ТПВ) в різних областях знань (астрофізиці, оптиці 

атмосфери і океану та ін.). Метод Монте-Карло – це числовий метод 

вирішення математичних задач (систем алгебраїчних, диференціальних, 

інтегральних рівнянь) і пряме статистичне моделювання (фізичних, хімічних, 

біологічних, економічних, соціальних процесів) за допомогою отримання і 

перетворення випадкових чисел. В останні роки успішно розвиваються 

додатки методу Монте-Карло в оптиці біотканин. Метод Монте-Карло 

базується на чисельному моделюванні транспорту фотонів в розсіюваному 

середовищі [12]. Випадкове блукання фотонів всередині зразка біотканини 

простежується від точки вльоту в зразок до його поглинання або виходу із 

зразка. 

Розподіл інтенсивності всередині біотканини є функцією коефіцієнта 

поглинання μa, коефіцієнта розсіювання μs, параметра анізотропії g, а також 

розмірів лазерного пучка. Це призводить до значних труднощів в кількісній 

дозиметрії випромінювання при лазерній терапії. Дослідження розподілу 

світла всередині біотканини зі складною багатошаровою структурою з метою 
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спрощення аналізу можуть бути проведені в рамках одновимірної теорії, яка 

справедлива, коли розміри лазерного пучка значно більше глибини 

проникнення світла в тканину, що реалізуєтся для багатьох видів фототерапії. 

Типовими прикладами багатошарової біотканини є шкіра, стінки сечового 

міхура, матки, кровеносних судин [13]. 

Застосування методу Монте-Карло базується на використанні 

макроскопічних оптичних властивостей середовища, які передбачаються 

однорідними в межах невеликих обсягів тканини. Моделювання не враховує 

деталі поширення енергії випромінювання всередині окремої комірки. Відомі 

алгоритми дозволяють врахувати кілька шарів біотканини з різними 

оптичними властивостями, кінцевий розмір падаючого пучка, відбиття світла 

від границь розділу шарів. 

При високій точності та універсальності головним недоліком методу 

Монте-Карло є великі витрати машинного часу. Хоча розвиток апаратних і 

програмних засобів обчислювальної техніки зменшує роль фактора часу, 

розробка нових засобів лазерної діагностики і терапії вимагає створення 

ефективних, порівняно простих і надійних алгоритмів методу Монте-Карло. 

Наприклад, новий метод конденсованого Монте-Карло дозволяє отримати 

рішення для будь-якого значення альбедо (Ʌ = μs/μt – відношення коефіцієнта 

розсіювання до коефіцієнта екстинкції) на основі моделювання для одного 

конкретного значення альбедо, що істотно прискорює розрахунки. 

Розроблені також вельми економні гібридні моделі, що поєднують точність 

методу Монте-Карло і швидкодію дифузійних теорій або апроксимуючих 

аналітичних виразів. 

Розглянемо оптичні властивості шкіри людини. Розподіл вихідного 

світла на поверхні середовища розраховується за формулою [13, 14] 
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де sn – направлення нормалі; 

     I(r,s) – променева інтенсивність в точці r в напрямку s; 

     dΩ – тілесний кут в напрямку s. 

Повна освітленість в точці розраховується за формулою 

 





4

),()( dsrIrU .      (2.2) 

Для розрахунку розподілу світла (див. 2.1 і 2.2) за методом Монте-Карло 

розглянемо шкіру як плоске багатошарове розсіюване і поглинаюче світло 

середовище (рис. 2.7), на поверхню якого падає лазерний пучок. При цьому 

передбачається, що просторово-кутовий розподіл падаючого 

випромінювання може бути представлено у вигляді  

 

A(s)E(r)S(r,s) ,      (2.3) 

 

де A(s) описує кутовий розподіл джерела одиничної потужності; 

    E(r) – густина потужності оптичного випромінювання.  

Кожен i-й шар характеризується наступним набором параметрів: μai, μsi, 

фазовою функцією pi(ϑ), товщиною di і показником заломлення середовища-

наповнювача ni. 
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Рисунок 3.1  Взаємодія світла із біотканиною 

 

В силу симетрії задачі по відношенню до зрушення площини, 

паралельної поверхні розділу між шарами, а також завдяки радіальної 

симетрії падаючого пучка світла, функції U(ρ,z), ФT(ρ), ФR(ρ), що визначають 

відповідно розподіл повної освітленості в середовищі і поверхневий розподіл 

пройденого і відбитого випромінювання, можуть бути обчислені шляхом 

інтегрування [14]: 
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ρ, z, φ – циліндричні координати; 
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 φ – азимутальний кут в площині (x, y); G, GT і GR – функції Гріна відгуку 

середовища на «точковий» зовнішній вплив, які визначають відповідно 

розподіл повної освітленості в середовищі і поверхневий розподіл 

пройденого і відбитого світла; Е – інтенсивність світлового пучка. 

Безпосереднє статистичне моделювання руху фотонів здійснюється 

таким чином. Вся область з відмінною від нуля освітленістю розбивається на 

осередки (i, j), кожен фотон характеризується трьома координатами і двома 

кутами, що визначають напрямок його руху. При ініціалізації фотон 

розміщується в початок координат, йому надається початкова вага W0, а його 

випадковий напрямок визначається відповідно з функцією A(s) за формулою 

 


rndx

x

dxxpa

min

)( ,     (2.6) 

 

де a - випадкове число, рівномірно розподілене в інтервалі [0,1]; p(x) – 

функція щільності ймовірності випадкової величини x; xmin – мінімальне 

значення x, xrnd – обиране значення x. Значення всіх інших випадкових 

величин, необхідних для моделювання, також генеруються за допомогою 

формули (2.4). 

Після визначення напрямку руху фотона обчислюється довжина 

пробігу фотона на даному кроку моделювання, яка враховує процес відбиття 

або заломлення на кордоні шарів (за формулами Френеля). Далі частину ваги 

фотона, пропорційна (1 - Ʌ) = μa/μt, записується в комірку Qij, що 

характеризує розподіл поглинутої енергії в середовищі. Значення індексів i , j 

обчислюються за поточними координатами фотона. Потім генерується нове 

значення кута розсіяння фотона, і процедура повторюється. Коли вага фотона 

зменшується до заданого малого значення, виконується процедура 

«рулетки». Якщо на черговому кроці моделювання фотон потрапляє за межі 

середовища, то частина його ваги, пропорційна коефіцієнту пропускання 
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відповідної межі, записується в комірку масиву QTi (пропускання) або QRi 

(відбиття). Значення індексу i визначається поточною координатою ρ. 

Після того як описана процедура виконана для досить великого числа 

фотонів Np (зазвичай 105-107 залежно від розв'язуваної задачі і складності 

геометрії об'єкта), функції Гріна відгуку середовища обчислюються за 

формулами: 

 

0WVN

Q
G

aijijp

ij

ij


 ,     (2.7) 

TRl
WSN

Q
G

ip

lj

lj ,,
0

 ,     (2.8) 

 

де Vij – об’єм комірки (i, j); μaij – коефіцієнт поглинання шару, якому 

належить комірка (i, j); W0 – початкова вага фотона; Si – площа кільця, 

відповідна відстані (глибині проникнення) ρ; R – відбиття; T – пропускання. 

Остаточно за заданим профілем падаючого пучка потужності P і 

радіуса r0, який може бути гаусовим 
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за допомогою формул (2.4), (2.5) обчислюється розподіл освітленості 

всередині середовища і розподіл пройденого і відбитого випромінювання. 

Ослаблення широкого пучка з падаючою інтенсивністю I0 в умовах 

багатократного розсіювання може бути наближено описано за допомогою 

простого співвідношення, близького за формою до [15]: 

 

)exp()( 0 zqIzI d ,     (2.10) 
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 де  
   5,0

3


 saad - дифузний коефіцієнт (ефективний коефіцієнт 

ослаблення);   
  ss g 


 1

 - приведений коефіцієнт розсіювання; g – 

параметр анізотропії (лежить в діапазоні 0-1); z – товщина зразка; q – 

параметр, який враховує не тільки відбиття світла на межі розділу повітря-

поверхня біотканини, тип детектора, що використовується (ізотропного або 

анізотропного), але також і додаткове збільшення освітленості верхніх шарів 

біотканини за рахунок зворотного розсіювання. Це наближене 

співвідношення справедливо лише всередині біотканини, далеко від її 

поверхні, на глибинах z > ld = μd -1. Типові значення параметра q для 

біотканин лежать в діапазоні 1-5 і в значній мірі залежать від діаметра 

лазерного пучка (1-20 мм). Глибина проникнення світла в біотканину може 

бути оцінена із співвідношення 

 

)1(ln  qdll .     (2.11) 

 

де ld – дифузна глибина проникнення. 

Автором дисертації було проведено моделювання структурної схеми 

радіометричного вимірювача оптичного випромінювання з використанням 

модуляційного перетворення вхідного сигналу 

На рис.2.2 представлена структурна  схема вимірювача. В склад 

вимірювача входить: вимірювальний фотодіод 1, під’єднаний до першого 

входу комутатора 4, опорний фотодіод 2 у світлозахисній оболонці 3, 

підключений до другого входу комутатора 4, вихід якого під’єднаний до 

входу підсилювача 6 фотоприймача та узгодженого навантаження 5. Вихід 

підсилювача 6 через послідовно з’єднані амплітудний детектор 7, вибірковий 

підсилювач частоти комутації 9, синхронний детектор 10 та фільтр нижніх 

частот 11 під’єднанні до індикатора 12. Вихід генератора частоти комутації 8 
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підключений до управляючих входів комутатора 4 та синхронного детектора 

10.  Окрім того, на вимірювальний  та опорний фотодіоди подається напруга 

живлення, яка підтримує фотодіоди у закритому стані. Таке виконання 

дозволяє спростити схему, збільшити чутливість і точність вимірювання 

інтенсивності світлового потоку наступним чином. 

 

 

 

Рисунок 3.2  Структурна  схема модуляційного вимірювача 

інтенсивності оптичних випромінювань. 

 

 

Результати чисельного моделювання ослаблення в шкірі пучка 

світлового випромінювання від кожного світлодіода в двомірному просторі 

зображено на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3  Теоретичне ослаблення світлового пучка на довжинах хвиль 470 нм 

(суцільна лінія) і 660 нм (штрихова лінія): ρ – глибина проникнення 

 

З рисунку видно, що найбільша інтенсивність Е світлового 

випромінювання спостерігається на поверхні шкіри. В результаті 

багаторазового відбивання, розсіювання і поглинання інтенсивність світла 

значно спадає. І як видно синє світло (рис.2.3, суцільна лінія) затухає 

швидше, ніж червоне світло (рис.2.3, штрихова лінія). Червоне світло 

проникає на більшу глибину в тканину тіла людини. За рахунок проникнення 

червоного світла на більшу глибину, можна лікувати хвороби на глибині у 

шкірі (судини, нерви, суглоби), а поверхневе поглинання синього світла 

дозволяє лікувати поверхневі хвороби (дерматологія, рани, інфекційні 

захворювання). 

На рис. 2.4. приведено залежність ослаблення світлового пучка синього 

світлодіода VD2 в тривимірному просторі. Моделювання відбувається з 

використанням  

формули 2.9. Тривимірне зображення дозволяє більш наглядно оцінити 
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проникнення видимого випромінювання в організмі біообєкта. Віддаляючись 

від центру світлового пучка інтенсивність спадає. 

 

Рисунок 3.4  Ослаблення світлового пучка на довжині хвилі 470 нм: ρ – 

глибина проникнення; r – радіус пучка 

На рис. 3.5 приведено залежність ослаблення світлового пучка 

червоного світлодіода VD1 в тривимірному просторі. 

А.
 С

. Л
існ
ічу
к, 
КіВ
РА

 20
15



73 
 

 

 

Рисунок 3.5 – Ослаблення світлового пучка на довжині хвилі 660 нм 

Тривимірне зображення надає можливість побачити розподілення 

інтенсивності Е світлового випромінювання в шкірі навколо БАТ. Рис. 2.4 і 

рис. 2.5 показують розподілення інтенсивності світлового випромінювання в 

глибині шкіри з урахуванням віддалення від точки падіння світла на шкіру по 

горизонталі в площині xy (змінюється радіус світлового пучка). З рис. 2.4 для 

синього світла видно, що розподіл звужений, оскільки синє світло 

поглинається у верхніх шарах шкіри і проникає на малу глибину. А вже для 

червоного світла (див. рис. 3.5) цей ефект спостерігається досить наглядно 

гарно. За рахунок розсіювання в шкірі світловий потік розширюється у 

радіусі зі збільшенням глибини проникнення до шкіри. З рис. 3.4 і рис. 3.5 

випливає, що світлове випромінювання за рахунок заломлення і розсіювання 

в шкірі приймає каплевидну форму. 

Для достовірності отриманих результатів при чисельному моделюванні 

методом Монте-Карло, порівняємо їх з отриманими результатами 

представлених на рис. 2.6 [14] і рис. 2.7  [18]. 
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Рисунок 3.6   Теоретичне розподілення інтенсивності Е в шкірі при її 

опроміненні лазерними пучками різних довжин хвиль інтенсивністю в 

центрі Е0=1 Вт/см2 і радіусами r0=1 мм, отримані методом Монте-Карло: z - 

глибина проникнення 

 Рис. 3.6 показує розподілення повної освітленості для трьох довжин 

хвиль (337, 577, і 633 нм). Як видно з рисунку, із збільшенням довжини хвилі 

випромінювання – збільшується глибина проникнення світла. 
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Рисунок 3.7 - Теоретичне розподілення інтенсивності Е на довжині хвилі 

442 нм в біотканині шлунку від оптичного волокна діаметром 400 мкм: z - 

глибина проникнення; d – діаметр пучка 

 

Рис. 2.7 показує розподілення інтенсивності світлового пучка для 

синього кольору (442 нм). Потужність світлового випромінювання 12 мВт. 

Закон розподілення інтенсивності схожий з моделюванням проведеним в 

магістерській роботі для довжини хвилі 470 нм.  

Отже моделювання проведене автором роботи відповідає теоретичним 

моделям і отримані експериментальні результати можна використовувати для 

подальшого дослідження. А.
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3.2 Експериментальне дослідження впливу двоканального приладу 

для фототерапії на біотканину та збільшення чутливості за 

рахунок введення темнового фотодіода 

Під експериментом розуміють метод вивчення, який полягає у 

викликанні визначеного явища в штучно створених умовах з метою 

дослідження і з'ясування процесу його розвитку. В данному експерименті 

досліджувалась взаємодія світла з біотканиною при контактному 

вимірюванні, а точніше вимірювались глибина та розподілення інтенсивності 

світла в матеріалі біообєкта [22]. Вимірювальна установка для проведення 

експерименту з використанням результатів джерел [23, 24] зображена на рис. 

2.12.В якості джерела світла було вибрано безперервне випромінювання двох 

світлодіодів, синього (λ=470 нм) і червонного (λ=660 нм). Досліджувалось 

проходження світла через зразок шкіри з жировою тканиною (див. рис.2.12). 

Товщина зразка змінювалась від 0 до 25 мм. В якості об’єкта дослідження 

було взято шматок свинячого сала (шкіра із жировою тканиною). Зразок 

складався із шкіри товщиною 2 мм, а все інше жирова тканина. Під час 

проходження через біотканину, світло багаторазово відбивається, 

розсіюється, поглинається, за рахунок чого і падає інтенсивність 

пройденного світла. 

Таблиця 3.1 Інтенсивність світла пройденого через різну товщину біотканини 

Товщина зразка, мм Червоний колір, мВ Синій колір, мВ 

відсутність зразка 465 465 

2 370 330 

4 359 245 

6 315 130 

7 270 100 

9 192 46 

10 152 30 

11 131 14 

14 55 4 

15 42 1 

18 15 0 
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Рисунок 3.1 –  Схема експериментальної установки для дослідження 

розповсюдженого світла через зразок шкіри з жировою тканиною: 1 – блок 

живлення; 2 – джерело світла (світло діод); 3 – зразок; 4 – фотодіод; 5 - 

вольтметр 

 

Числові результати експерименту проходження світла через різну 

товщину зразка приведено в таблиці 2.1. 

З таблиці 2.1 видно, що із збільшенням товщини зразка значно падає 

інтенсивність, як синього, так і червоного світла. Червоне світло проникає 

значно глибше в зразок, ніж синє світло. З експериментальних результатів 

видно, що червоне світло проникає на глибину до 24 мм, а синє світло до 15 

мм.  

Розподіл інтенсивності світла, що проходить через зразок має 

експоненційну залежність. Це підтверджується графічним зображенням 

результатів експерименту для синього та червонного кольору відповідно в 

залежності від товщини біотканини (див. рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Інтенсивність пройденного світла через зразок 

 

Отримані експериментальні результати можна порівняти з 

теоретичними результатами чисельного моделювання зображеними на рис. 

2.14. 

 

Рисунок 3.3 – Теоретичне ослаблення світлового пучка на довжинах 

хвиль 470 нм (суцільна лінія) і 660 нм (штрихова лінія): ρ – глибина 

проникнення 
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Розглянувши рис. 3.2 і 3.3, можна сказати, що експериментальне 

ослаблення світлового пучка відбувається по експоненційному закону 

аналогічно теоретичним даним чисельного моделювання. 

Також проведено дослідження для визначення впливу світла при 

опроміненні неконтактним методом з різної відстанні. Такий метод 

необхідний при використанні приладу для опромінення більших ділянок 

шкіри, наприклад, при опіках. В цьому експерименті було обрано зразок 

біотканини товщиною 4 мм, і при цьому вже не змінювалась товщина зразка, 

а змінювалась відстань від джерела світла до зразка. Цей експеримент 

проводився з метою визначити інтенсивності проходження світла через 

біотканину з віддаленням від неї джерела світла. В цьому експерименті 

використовувалась та ж сама установка. Відстань від джерела до зразка 

змінювалась в межах від 0 до 24 мм. Зміна площі плями  опромінюваної 

світлодіодом із збільшенням відстані від біооб’єкта представлена на рис. 

2.14. 

Числові результати експерименту на проходження червонного і 

синього світла через зразок товщиною 4 мм з різною відстанню від джерела 

до зразка приведено в таблиці 2.2. 

Таблиця 3.2 Інтенсивність пройденного світла через біотканину товщиною 4 

мм з різною відстанню від зразка до джерела світла 

Відстань від зразка, 

мм 

Площа плями, 

мм2
 

Червоний колір, 

мВ 

Синій колір, мВ 

0 0 359 242 

2 0,4 329 190 

4 1,5 323 160 

6 3,4 321 145 

8 6 318 139 

10 9,5 315 131 

12 13,6 310 125 

14 18,6 302 117 
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16 24,2 294 112 

18 30,7 276 104 

20 37,9 260 97 

22 45,8 244 90 

24 54,5 234 83 

 

З таблиці 3.2 видно, що із збільшенням відстані від зразка до джерела 

світла значно падає інтенсивність, як синього, так і червоного світла і спадає 

приблизно однаково.  

Графічне зображення табличних результатів експерименту 

представлено на  

рис. 2.15. 

 

 

Рисунок 3.4 – Інтенсивність пройденного світла через зразок (4 мм) на 

різних відстанях джерела світла 
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При наявності світлового потоку, який попадає на вимірювальний діод 

1, в положенні 1 комутатора 4 фотодіод підключається  до ланцюга фотодіод 

1 - узгоджене навантаження 5, в якому протікає фотострум I1 . Цей струм 

тотожний інтенсивності світлового потоку  

I1 Ф1.                                (2) 

Під дією імпульсів генератора 8 комутатор 4 періодично перемикається з 

положення 1 в 2 та навпаки. 

На узгоджувальному навантаженні 5 в положенні комутатора 1 

формується напруга  

'

1 1 1( ) н нU I I R I R   ,                                                 (3) 

 

де 
'

1I   - темновий струм вимірювального фотодіода. 

Перемикання комутатора в положення 2 призводить до підключення 

затемненого фотодіода 2 до навантаження 5 та появи напруги, пропорційної 

темновому струму опорного фотодіода   

'

2 2 нU I R  .                                                                 (4) 

 

Напруги (3) та (4) поступають на вхід підсилювача 6,  в результаті чого на 

його виході за період комутації отримуємо напруги  

 3 1 1 1н шU K I R K U U    ,                                      (5) 

          4 1 2 шU K U U   ,                                             (6) 

 

де  K1 – коефіцієнт передачі підсилювача 6; 

Uш – напруга шумів вимірювального каскаду, приведена до входу 

підсилювача 6. 

Напруги (5) та (6) подаються на амплітудний детектор 7. Комутатор 4  

управляється прямокутною напругою генератора 8, а тому на виході 

амплітудного детектора 7 за період комутації буде присутня  змінна складова  

частоти комутації Ω та  напруга шумів вимірювального каналу.  

В результаті безперервної роботи комутатора 4 селективним 

підсилювачем 9 виділяється змінна компонента, обвідна якої має вигляд  
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3 4
5 1 2 1

( )
sin

2

U U
U K K S siqn t


   ,                        (7) 

 

де    sinsign Ωt – обвідна знаку періодичного процесу; 

       S1 – крутизна перетворення амплітудного детектора 7; 

       K2– коефіцієнт підсилення селективного підсилювача 9. 

Напруга (7) подається на синхронний детектор  10. На його виході 

фільтром нижніх частот 11 виділяється  постійна складова, пропорційна 

інтенсивності світлового потоку 

3 4
6 1 2 3 1 2

( )

2

U U
U K K K S S


  ,                                     (8) 

 

  де  К3– коефіцієнт передачі  фільтра нижніх частот 11;  

       S2 – крутизна перетворення синхронного детектора 10. 

З урахуванням   рівнянь (5) та (6) отримуємо 

' '

1 1 2
6 1 2 3 1 2

[( ) ]

2

н ш н шI I R U I R U
U K K K S S

   
  .                   (9) 

 

Провівши спрощення рівняння  (9), та враховуючи, що  напруга U6 також 

тотожна інтенсивності світлового потоку Ф1, можемо записати     

1
1 0

( )

2
н

I I
Ф S R


 ,                                      (10) 

 

  де 0S = 1 2 1 2K K S S   сумарний коефіцієнт перетворення вимірювального 

каналу; 

       I  =  
'

1I 
'

2I  різниця темнових струмів фотодіодів.   

Із  отриманого рівняння слідує, що інтенсивність світлового потоку 

пропорційна сумі вихідного струму вимірювального діода та остатку від 

різниці темнових струмів вимірювального і опорного діодів. Збільшення 

чутливості забезпечується також за рахунок зменшення (компенсації) 

власних шумів діодів. При використанні, наприклад, фотодіода BPV10  в 
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діапазоні оптичних сигналів 380-1100 нм можливе вимірювання 

інтенсивностей  оптичного сигналу на рівні 10-9 – 10-10 Вт/см2 . 

 

Виснoвки дo рoздiлу 

1. Випромінювання видимого діапазону здатне по різному проникати 

до організму людини в залежності від довжини хвилі. З чисельного 

моделювання видно, що світло з меншою довжиною хвилі (синє світло) 

проникає на меншу глибину але краще поглинається поверхнею шкіри, а 

світло з більшою довжиною хвилі (червоне світло)  навпаки ,проникає на 

більшу глибину і гірше поглинається. 

2. Проведений експеримент на біотканині підтверджує теоретичні дані 

щодо проникнення світла в біо об’єкт і показує різну глибину проникнення 

червоного і синього світла, що необхідно враховувати при створенні 

апаратури для світло терапії.  
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4  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Враховуючи той факт, що тема даної  магістерської дисертації є 

”Система  концентрації  енергії електромагнітного поля НВЧ  діапазону від N 

джерел в одному об’ємі” що потребує використання засобів обчислювальної 

техніки, то в цьому розділі буде доцільним  розглянути   питання пов’язані із 

забезпеченням комфортних та безпечних умов праці користувача відео 

дисплейних терміналів (ВДТ) персональної електронно обчислювальної 

машини (ПЕОМ).  

В першу чергу,  передбачається, з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007 

та ДНАОП 0.00-1.31-99, визначити потенційно небезпечні і шкідливі 

фактори, що виникають при експлуатації ВДТ ПЕОМ, вплив цих факторів на 

користувачів ВДТ, визначити принципи їх  нормування, та запропонувати 

відповідні технічні рішення та організаційні заходи щодо запобігання  

шкідливого впливу цих факторів на людину. Також в цьому розділі 

необхідно розробити відповідні технічні рішення та організаційні заходи з 

безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС). 

4.1   Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

чинників  

Основні потенційно шкідливі та небезпечні виробничі чинників, які 

мають місце під час розробки та налагоджувані  даного пристрою, є : 

- наявність лазерного випромінювання видимого діапазону; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- невідповідність параметрів мікроклімату санітарним нормам та                               

правилам; 

- група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та  

психологічне; 

- наявність в повітрі робочої зони аерозолю свинцю. 
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4.2  Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

4.2.1  Забезпечення лазерної безпеки 

Під лазерною безпекою розуміється сукупність технічних, санітарно-

гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпечні умови праці 

персоналу при використанні лазерів. 

Прийняття тих чи інших мір лазерної безпеки залежить, насамперед 

класу лазера. Клас небезпеки лазера встановлюється підприємством-

виготовлювачем. 

В лазерному комплексі системи експрес-діагностики представленому в 

даній дипломній роботі використовується напівпровідниковий лазер 

(світлодіод) постійної дії. Цей тип лазеру згідно з ДНАОП 0.03-3.09-91 

"Санітарні норми і правила устрою та експлуатації лазерів 5804-91" 

відноситься до II класу небезпеки вихідного випромінювання. 

Лазер маркований знаком лазерної небезпеки по ІІ класу. Усі предмети, 

за винятком спеціальної апаратури не мають дзеркальних поверхонь. В 

лабораторії стіни та стелі мають матову поверхню. 

Для екранування пучка випромінювання передбачені огородження ла-

зерно-небезпечної зони. Періодичний дозиметричний контроль один раз в рік 

проводиться при експлуатації цього лазеру. Методи й апаратура дозимет-

ричного контролю лазерного випромінювання викладені в ГОСТ 12.1.031-81 

«ССБТ. Лазери. Методи дозиметричного контролю лазерного випроміню-

вання». Стандарт установлює методи дозиметричного контролю 

безупинного, імпульсного і імпульсно-модульованого лазерного 

випромінювання в діапазоні хвиль 0,25...0,4; 0,4...1,4 і 1,4...20 мкм як для 

випромінювання з невідомими параметрами в заданій крапці контролю, так і 

для випромінювання з відомими спектральними, тимчасовими, приватними і 

просторовими параметрами в заданій крапці контролю. У тих випадках, коли 

лазерна безпека колективними засобами захисту не забезпечується, 

застосовуються індивідуальні засоби захисту окуляри. У залежності від 
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довжини хвилі лазерного випромінювання в протилазерних окулярах 

використовуються жовтогарячі, синьо-зелені чи безбарвні скельця. 

4.2.2  Електробезпека 

Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія 

відноситься до приміщень без підвищеного ризику поразки персоналу 

електричним струмом, так як відсутні підвищена температура, вологість, 

підлога не електропровідна, відсутня можливість одночасного дотику до 

металевих конструкцій будівлі, що мають контакт з землею з одного боку та 

металевих частин електричного обладнання з іншого боку. 

Виробниче електроустаткування належить до приладів до 1000 В. 

Устаткування, що використовується у науково-дослідницьких 

випробуваннях, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до устаткування 

класів 0, 0І, і І за електрозахистом. Спроектований прилад відповідно до 

ДСТУ 3798-98 (ГОСТ 12.2.025-76)  відноситься до ІІІ класу за 

електрозахистом (Uживл=9 В) і типом В. 

Оцінка рівня небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься 

до визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння 

його із допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному 

випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини не 

перевищує приведених значень. 

В процесі виконання розрахунків для дипломного проекту 

використовувався персональний комп'ютер – згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 

системний блок відноситься до І класу та ВДТ - до II класу за 

електрозахистом. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів 

захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі 

значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 
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проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – 

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88. 

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт 

(згідно ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. 

4.2.3  Розрахунок вимикаючої здатності електромережі при 

аварійному режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення при короткому 

замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

 

2
0 ТРФ

Ф
КЗ

ZRR

U
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 ,     (4.1) 

 

де  = 220 В - напруга фазного проводу; 

      = 3 Ом - опір нульового проводу; 

      = 7 Ом - опір фазного проводу; 

       0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 
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Струм спрацьовування автоматів захисту повинен бути в 1,4 рази 

менше струму короткого замикання при струмі до 100 А. 

 

)(6.15
4.1

78.21
АIСПР  . 

 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше  

15,6 А. Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 

аварійному режимі роботи електрообладнання: 

 

)(34.65378.210 ВRIU КЗДОТ  . 

 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для 

людини, необхідно використовувати автомати захисту, у яких час 

спрацьовування менше 0,8с. 

Автомати захисту, встановлені у науково-дослідницькій лабораторії 

задовольняють цим умовам (= 10 А,< 0,2 с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій 

лабораторії основним захистом від поразки електричним струмом є 

занулення та застосування пристроїв максимального струмового захисту. 
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4.2.4  Відповідність параметрів повітря робочої зони санітарним 

нормам при виконанні технологічного процесу пайки  

Визначимо потенційно шкідливі і небезпечні фактори, що виникають 

при виготовленні даного пристрою і, зокрема, в процесі ручної пайки. Одним 

з найбільш небезпечних і шкідливих факторів є пайка виводів 

радіокомпонентів. Сутність пайки – процес з’єднання твердих металевих 

поверхонь за допомогою проміжного металу чи сплаву в розплавленому стані 

з послідуючою його кристалізацією. При цьому основний метал з’єднання 

розчиняється у рідкому припої і відбувається взаємна дифузія металів. 

Припій для пайки вибирається в залежності від виду металів чи сплавів, які 

з’єднуються, розміру деталей, потрібної механічної міцності та стійкості до 

корозії. Наявність напівпровідникових електрорадіоелементів вимагає 

потребу використовувати низькоплавкі припої. Цим вимогам відповідає 

припій    ПОС-61 ГОСТ1499-79. До складу припою входить 59-61% олова, 

інше ― свинець. В якості флюсу при пайці використовується спиртовий 

розчин каніфолі. Пайка проводиться електропаяльником потужністю 36 Вт. 

Операція пайки супроводжується забрудненням повітряного середовища 

аерозолем припою, в зоні паяння на робочому місці і приміщенні парами 

олова і свинцю, а також парами каніфолі. Поряд із забрудненням повітряного 

середовища забруднюються робочі поверхні й одяг робітників. Пари, 

потрапляючи  в атмосферу, конденсуються і перетворюються в аерозоль – 

частинки, які по своїй дисперсності наближені до диму. Ступінь впливу 

аерозолів залежить від хімічного складу та марки припою. Більшість 

елементів, що входять до складу припоїв, які зараз застосовуються є 

шкідливими для здоров'я та життя людини. Знаходячись в запиленій зоні 

робітники піддаються як зовнішній дії пилу та парів так і внутрішній. 

Шкідливі речовини осідають на кожному покриві, попадають на слизову  

оболонку  порожнини  рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною 

заковтуються в травний тракт, вдихаються в легені. Основною професійною 

шкідливістю при пайці являється потрапляння в організм аерозолю свинцю. 
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Частина свинцю, який потрапляє в організм людини затримується і 

відкладається в кістковій речовині, м’язах, мозку, печінці. При небажаних 

умовах свинець починає циркулювати у крові, тим самим викликаючи явище 

свинцевого отруєння. 

Згідно ГОСТ 12.1.007-76 - нормується гранично допустима 

концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони. ГДК у повітрі 

робочої зони - така кiлькiсть шкідливих речовин, яка при щоденній роботі 

протягом 8 г або іншої тривалості (40 годин у тиждень) протягом всього 

робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані 

здоров'я та не надає вплив на здоров'я майбутніх поколінь. По ступеню 

небезпеки всі шкідливі речовини діляться на 4 класи небезпеки: 

Надзвичайно небезпечні ГДК < 0, 1 мг/м3 (свинець, ртуть); 

Високо небезпечні ГДК 0,1 .. 1 мг/м3 (хлор, бром, йод);  

Помірно небезпечні ГДК 1, 1 .. 10 мг/м3 (оксид цинку); 

Малонебезпечні ГДК> 10 мг/м3 (пари спирту, бензину, ацетону).  

Найбільш небезпечною речовиною аерозолю є свинець. Виходячи з 

вищесказаного, небезпека процесу визначається токсичністю свинцю, 

причому наявність олова знижує токсичний ефект. 

Зробимо  розрахунок  концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої 

зони. На робочих місцях питоме утворення аерозолю свинцю при пайці 

електропаяльником з потужністю 36 Вт складає 0,02 мГ/100 пайок.  

Визначаємо концентрацію в атмосфері аерозоля свинцю при ручній 

пайцi по формулі:  

v

Ntny
C


 6.0

,        (4.2)
 

де y = 0,02 мГ/100 пайок ― питоме утворення свинцю; 

     n=10 - кількість пайок у хвилину, шт; 

     t =8- тривалість зміни, год; 

     N=1 - кількість робочих місць, на яких ведеться пайка, шт; 

     V=100 – об`єм приміщення, м 3. 
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Тоді  С = 0.6∙0.02∙10∙8∙1/100 = 0.0096 мг/м 3. 

Концентрація свинцю в повітрі робочої зони не перевищує ГДК, тому 

не має необхідності у додатковій вентиляції. 

4.2.5  Визначення рівня ІЧВ випромінення на робочих місцях 

монтажників при проведенні процесу пайки 

Проведемо розрахунок інтенсивності ІЧ випромінювання від 

паяльника. При паянні використовується припій ПОС-61. Його температура 

плавлення 1900С. Температура паяльника повинна бути на 400С більша і 

становить 2300С. В процесі монтажу спроектованого пристрою 

використовується паяльник t=500 К. Визначимо при цій температурі довжину 

хвилі інфрачервоного випромінювання: 

 

)(1076.5
88.2 3 м
t

 . 

 

Інтенсивність випромінення знаходиться по формулі: 

 

2

4

100
91.0

R

A
t

Sg n
























 ,     (4.3) 

 

де :   g – інтенсивність випромінення  Вт / м2 ; 

        Sn – поверхня випромінення , Sn = 5 * 10-3 м2; 

        A – допустиме значення для шкіри рук , А = 85; 

        R – відстань від точки випромінення до рук монтажника, R = 0,3м. 

Отримуємо: 

 

g = 27.3 (Вт / м2). 
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Це значення  задовольняє вимогам ГОСТ 12.1.005.88 та ДСН 3.3.6.042-

99 (<120 Вт/ м2). 

4.2.6  Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях 

Для даної категорії робіт рекомендується освітленість робочої поверхні 

300 лк. Для загального освітлення варто використовувати люмінесцентні 

ртутні лампи низького тиску денного світла, що забезпечують найбільше 

наближення по спектральному складу випромінюваного ними світла до 

природного. Для місцевого освітлення застосовуються світильники з 

лампами розжарювання.  

Необхідний повний світловий потік визначається по формулі: 

 



zkSE
F


 ,         (4.4) 

 

де: S = 47 = 28 м2 – площа приміщення; 

      k = 1,2 – коефіцієнт запасу; 

      Z = 1,3 – відношення середньої освітленості до мінімального (при             

відбитому світлі приймають Z = 1, зазвичай Z = 1,1...1,3);  

      η – коефіцієнт використання світильників.  

Визначимо  η. Вважаємо, що світильники підвішені впритул до стелі, 

тобто hв = 0 м, а робоча поверхня знаходиться в середньому на відстані hн = 1 

м від підлоги. 

Тоді: 

 

hр = h – (hв+ hн) = 3 – (0 +1) = 2 м. 

 

Обчислюємо індекс приміщення: 
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Для обраних оздоблювальних матеріалів приймаємо усереднені 

коефіцієнти відбиття стелі і стін: rстелі = 0,70, rстін = 0,50. 

В якості світильників обираємо світильники типу ПВЛМ–Д 2×40 (із 

двома лампами типу ЛДЦ потужністю по 40 Вт, з відбивачем без отворів, без 

решітки).  

Для значень i, rп, rс і обраного типу світильника знаходимо коефіцієнт 

використання: 

η =  0,45. 

Далі  визначаємо повний необхідний світловий потік: 

Мінімальна припустима освітленість у приміщенні створювана 

світильниками загального освітлення повинна становити 80 % від 

необхідного: 

 

Езаг = 300 ∙ 0,8 = 240 лк, 

лм
zkSE

F 23296
45,0

3,12,128240









. 

 

По довідковій таблиці електричних і світлових характеристик 

люмінесцентних ртутних ламп низького тиску за ДСТ 6825–74, для 

потужності ламп Рл= 40 Вт, і типу лампи ЛДЦ-40 (лампа денного світу з 

поліпшеною передачею кольору), визначаємо світловий потік однієї лампи: 

 

Fл = 2100 лм. 

 

Далі знаходимо необхідну кількість світильників: 
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Обираємо  n = 6. Отже, використовуємо  6  світильників типу:          

ПВЛМ–Д2×40 з лампами типу ЛДЦ потужністю 40 Вт. Площа робочого 

столу складає приблизно 1 м2. Тоді необхідний світловий потік для 

світильників місцевого освітлення складе: 

 

лм
zkSE

F 208
45,0

3,12,11)2,0300(









. 

 

У світильнику місцевого освітлення використовуємо лампу 

накалювання типу Б 215 – 225 – 40  зі світловим потоком 415 лм. 

4.2.7  Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат виробничих приміщень – умови внутрішнього середовища 

цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням 

шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування 

вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості 

та швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та 

інтенсивністю теплового (інфрачервоного) опромінення. 

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні 

та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної 

роботи та періоду року. 

Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів 

мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину 

забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без 

активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового 

комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності. 

 Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів 

мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину 
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можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і 

нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів 

терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає 

ушкоджень або порушень стану здоров’я, але можуть спостерігатися 

дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження 

працездатності. 

Теплий період року – період року, який характеризується 

середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище +10° C. 

 Холодний період року – період року, який характеризується 

середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює +10° C і 

нижче. 

Величини показників мікроклімату у робочій зоні наведені в ДСН 

3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень». 

Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля), 

технологічного обладнання (екрани і т. ін.), зовнішніх поверхонь 

технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна 

виходити більш ніж на 2° C за межі оптимальних величин температури 

повітря для даної категорії робіт, вказаних в ДСН 3.3.6.042-99. 

Параметри мікроклімату справляють безпосередній вплив на 

самопочуття людини та її працездатність. Зниження температури за всіх 

інших однакових умов призводить до зростання тепловіддачі шляхом 

конвекції та випромінювання і може зумовити переохолодження організму. 

Підвищення швидкості руху повітря погіршує самопочуття, оскільки 

сприяє підсиленню конвективного теплообміну та процесу тепловіддачі при 

випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт не випаровується, а стікає 

краплинами з поверхні шкіри.Недостатня вологість призводить до 
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інтенсивного випаровування вологи зі слизових оболонок, їх пересихання та 

розтріскування, забруднення хвороботворними мікробами. 

За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря 

виникає переохолодження організму (гіпотермія). 

Атмосферний тиск. Його величина над рівнем моря становить 101,3 

кПа (760 мм рт. ст.). Організм людини може функціонувати в умовах 

підвищеного і зниженого тиску. Падіння тиску призводить до виникнення 

фізіологічних порушень в організмі і розвитку гірської хвороби, 

обумовленою кисневим голодуванням. Може розвинутись гіпертонія, головні 

болі, зниження працездатності. Різке підвищення тиску може призвести до 

порушення функцій центральної нервової системи, розвитку кесонної 

хвороби. 

Основні заходи для нормалізації параметрів мікроклімату: 

1) Будівництво приміщень і споруд згідно вимог державних 

будівельних норм. 

2) Удосконалення технологічних процесів та устаткування. 

3) Раціональний режим праці та відпочинку. 

4) Застосування теплоізоляції. 

5) Раціональна вентиляція та кондиційонування. 

 

4.3  Безпека в надзвичайних ситуаціях  

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 

0.00-4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних 

рішень та організаційних заходів щодо  оповіщення, евакуації та дій 

персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення 

питань з пожежної безпеки.  
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4.3.1  Вимоги щодо організації ефективної роботи системи 

оповіщення персоналу при надзвичайних ситуаціях 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва".  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх 

необхідно поділяти на зони оповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних 

рішень будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, 

а також з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е 

до ДБН В.1.1-7-2002.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) із зонами оповіщення.  

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо  повідомлень 

для виробничого персоналу у такій послідовності:  
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I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-

якої іншої НС;  

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються 

автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);  

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та 

управління евакуацією людей. 

Затримку часу оповіщення про НС /пожежу/ для різних поверхів 

будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на 

шляхах евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования".  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні 

пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в 

разі його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 

1.6.13, 1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Пожежна автоматика будинків і споруд".  

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих 

приміщеннях повинно виключати можливість концентрації та 

нерівномірного розподілу звуку.  

Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 

2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна 

становити не менше 150 мм.  

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які 

працюють у режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з 

основними освітлювальними приладами робочого освітлення.  
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Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення".  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання 

мереж оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної 

сигналізації за ДБН В.2.5-13-98 (ДБН В.2.5-56-2010)"Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд".  

Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН 

В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, 

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) від двох незалежних 

джерел енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - від 

акумуляторних батарей тощо.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".  

4.3.2  Обовязки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій (НС) 

У разі виявлення ознак НС працівник,який їх помітив,повинен:  

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та 

державної пожежної охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, 

місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

- організувати оповіщення людей про НС; 

- вжити заходів щодо еввакуації людей та матеріальних цінностей; 

-вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних       

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення НС, повинні: 
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- перевірити, чи викликано підрпозділи МНС та державної пожежної 

охорони; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування , вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у лікцвідації наслідків НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС;  

 - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

- організувати зустріч підрозділів МНС та державної пожежної 

охорони, надати їм допомогу у локалізації пожежі. 

Після прибуття  підрозділів МНС та  Державної пожежної охорони 

повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла 

НС. 

4.3.3  Пожежна безпека 

Проаналізуємо можливі причини виникнення пожежі і речовини, що 

можуть горіти. Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути: 

– несправність в електроустаткуванні – наприклад, пробій ізоляції, 

несправності, що виникли внаслідок механічних ушкоджень і т.д.; 

– порушення протипожежного режиму – наприклад, паління в 

недозволених місцях, користування побутовими електронагрівальними 

приладами і т.д. 

Речовинами які можуть горіти є: 

– меблі – столи, стільці, тумбочки, виготовлені з дерева; 

– папір – документація, папір для принтера, шпалери; 

– конструктивні елементи приміщення – покриття підлог (лінолеум), 

двері (дерево, дерматинова оббивка), віконні рами (дерево); 

– кабельні лінії та радіодеталі. 
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Так як усі вище перераховані речовини є твердими речовинами і 

матеріалами, здатними при взаємодії з повітрям горіти, то розглянуте 

приміщення, згідно НАПББ07.005-86, можна віднести до пожежонебезпечної 

категорії “В”. 

Згідно з ДНАОП 0.00-132-01 робочі зони у приміщенні відносяться до 

пожежонебезпечних робочих зон П-ІІа. 

Приміщення обладнане пожежними сповіщувачами теплової дії типу 

ДТЛ. Вони встановлені в кожному приміщенні на стелі по дві штуки. Від них 

інформація по лініям зв’язку надходить на охоронно-пожежний пристрій 

СИГНАЛ-37М, обладнаний звуковими сповіщувачами. 

У приміщенні знаходятьсяпервинні засоби пожежогасіння - це 

вуглекислотний вогнегасник марки ОУ-5 у кількості трьох штук. 

Застосування вогнегасника даної марки можливо при пожежогасінні 

електромереж і електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В, 

що відповідає класу пожежі «Е». Відповідно до ДСТУ 3675-98 норматив на 

кількість вогнегасників виконується. 

З метою профілактики загоряння електропроводки необхідно не менш 

одного разу в три місяці проводити профілактичні огляди електромережі.  

Рубильники для відключення мережі знаходяться на видному місці, 

підходи до них звільнені. 

У випадку виникнення пожежі в приміщенні, згідно ДБН, забезпечена 

можливість безпечної евакуації людей, що знаходяться в приміщенні, через 

евакуаційні виходи. 

Коридор і ґанок не повинні бути захаращеними, мати аварійне 

освітлення (у даному випадку штучне), міститися в чистоті і порядку. 

Основні параметри еваковиходів вказані у ДБН В 1.1.007-2004.  

Засоби пожежного зв'язку і сигналізації визначені ГОСТ 12.6.004-76. В 

відділі знаходитися телефон загальноміської мережі. Виклик пожежної 

охорони здійснюється набором номера 101.План евакуації знаходиться 

навидному місці. 
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ВИСНOВOК 

В результаті виконання магістерської дисертації отримано наступні основні 

наукові та практичні результати: 

1. Проведено чисельне моделювання взаємодії світлових потоків з 

біотканиною. З чисельного моделювання визначено, що світло з меншою 

довжиною хвилі (синє світло) проникає на меншу глибину (до 0,3 мм), а 

світло з більшою довжиною хвилі (червоне світло) проникає на більшу 

глибину (0,5 мм).  

2. Проведено експериментальне дослідження впливу світла на 

біотканину. Проведені експерименти на зразку підтверджують теоретичні 

дані щодо проникнення світла в біотканину і показують різну глибину 

проникнення червоного і синього світла. Червоне світло проникає на глибину 

до 24 мм, а синє світло – до 15 мм. 

3. Розроблено модель модуляційного каналу проходження світла різної 

довжини хвилі через біотканину. На поверхні шкіри присутній частотно-

імпульсний сигнал (діє червоний і синій сигнали), а в глибині шкіри – 

амплітудно-імпульсний сигнал (діє червоний сигнал). 

4. Обґрунтовано вибір модуляційних методів і структур радіометричної 

апаратури, як найбільш перспективних для забезпечення чутливості і 

точності вимірювання параметрів надзвичайно слабких сигналів оптичного 

діапазону, які можна використовувати для вимірювання сигналів приладів 

світлотерапії, а також різноманітних наукових досліджень. 

5. У процесі проведених досліджень вирішена задача виділення та 

вимірювання інформативних параметрів слабких оптичних сигналів. 

6. Розроблена структурна модель принципової схеми оптичного 

модуляційного вимірювача та алгоритм перетворення вхідного сигналу.  
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1. Підстава для виконання роботи 

Завдання на магістерську дисертацію 

2. Термін виконання 

Початок  – 01.09. 2013 р. 

Кінець – 1.05.2015 р. 

3. Галузь використання  

Біомедична техніка 

4. Об’єкт дослідження 

Методи вимірювання дози поглинутої енергії при світлотерапії. 

5. Предмет дослідження.  

Підвищення чутливості та точності вимірювання інтенсивності 

світлового потоку за рахунок модуляційного перетворення. 

6. Мета роботи 

Полягає в підвищенні точності вимірювання інтенсивності 

світлового потоку, наряду із спрощенням схеми та збільшенням 

чутливості. 

7. Приблизний зміст магістерської дисертації 

Вступ 

1. Вплив та напрямки дії світла на організм людини. 

1.1 Основи виміру малої дози поглинутої енергії при світлотерапії.  

1.2 Радіометричні системи для знаходження та реєстрації слабких 

випромінювань. 

1.3 Засоби вимірювання лазерного випромінювання в світлотерапії.  

Висновки до розділу 1. 

 

2. Дослідження та синтез схеми високочутливого радіометра для 

вимірювання параметрів низькоінтенсивних джерел оптичного 

випромінювання. 

2.1 Особливості побудови радіометра для оптичного діапазону. 

2.2 Модуляційні радіометричні системи прямого підсилення. 

2.3 Високочутливий оптичний радіометр поглинутої дози 

випромінювання. 

Висновки до розділу 2. 
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3. Експериментальне дослідження можливостей оптичного радіометра 

з вимірювання слабких сигналів. 

3.1 Перевірка проходження світло-сигналу через біотканину різної 

товщини 

3.2  Розрахунок збільшення чутливості за рахунок введення 

темнового фотодіода 

3.3 Моделювання роботи приладу в пакеті Multisim 

Висновки до розділу 3. 

 

Загальні висновки 

 

8. Очікувані результати 

В результаті проведення теоретичного аналізу радіометричних систем, 

теоретичного аналізу вимірювальних структур розробили спрощену 

конструкцію модуляційного вимірювача оптичного діапазону. 

9. Вихідні дані для проведення роботи та обґрунтування теми 

Дана робота виконується вперше та проводиться в пакеті 

електронного моделювання Multisim. 

При виконанні магістерської дисертації використовуються: 

- фонди на паперових носіях та електронні повнотекстові бази 

(Науково-технічна бібліотека ім.Г.І.Денисенка НТУУ ”КПІ”) 
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10. Технічні вимоги до магістерської дисертації. 

Дослідна робота проводиться за допомогою програмного 

середовища Multisim.  

Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому 

науковому рівні та придатні для практичного використання у науково-

технічній галузі, у тому числі в сфері медицини. 

Магістерська дисертація та інші текстові документи подаються на 

електронному і паперовому носіях за встановленими формами та 

відповідають сучасним нормам української наукової лексики і 

оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки". 

 

11. Актуальність виконання дослідження 

Радіометричні методи знаходять все більше застосування в різних галузях 

науки і техніки для вимірювання, контролю та оцінки параметрів слабких 

сигналів в радіоастрономії, фізиці і фізиці плазми, медицині та біології [1]. 

В меншій мірі  радіометрія використовується в оптиці, незважаючи на 

значні потенціальні її можливості. Пов’язано це, в основному, із 

складністю радіометричної апаратури, особливо НВЧ діапазону, 

відсутністю  серійних зразків та значною її вартістю. Однак розвиток 

теоретичних основ та поява нових, схемотехнічних, рішень побудови 

радіометричної апаратури сприяють її поширенню, в тому числі і в галузь 

оптичних вимірювань [1,2].  
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Зазвичай для вимірювання енергетичних параметрів світлових 

потоків, використовується  перетворення інтенсивності вимірюваного 

потоку та еталонного електричного сигналу в теплоту з наступним їх 

порівнянням [2]. Недоліками подібного вимірювача є недостатня  

чутливість та точність вимірювання, внаслідок неідентичності каналів 

перетворення різнорідних фізичних величин (світла в температуру, а потім 

в струм або напругу).  

Інший метод, що застосовується для вимірювання інтенсивності 

світлових потоків  полягає в порівнянні інтенсивності світлових потоків 

двох джерел – вимірюваного та опорного. Інтенсивність Ф1 та Ф2 цих 

джерел порівнюються між собою за допомогою диференціального 

підсилювача [3]. До недоліків подібного методу слід віднести недостатню 

чутливість, оскільки підсилення можливе тільки на постійному струмі, 

складність забезпечення ідентичності каналів перетворення і малу точність 

вимірювання, внаслідок різної чутливості фотоелементів γ1, γ2 та 

коефіцієнта підсилення каналів диференціального підсилювача К1, К2. Для 

вирівнювання цього недоліку в один із каналів додатково вводиться 

поглинач, що також зменшує чутливість та точність вимірювання. 

Перспективним представляється фотометр для вимірювання 

інтенсивності світлових потоків з використанням оптико-механічного 

модулятора та фотоприймача, який реалізує модуляційний  метод 

вимірювання [4]. Фотометр забезпечує підвищення чутливості, однак до 

недоліків подібного вимірювача слід віднести складність оптико-

механічного перетворювача та недостатню точність вимірювання 
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Спрощення пристрою для фотометричних вимірювань досягається, 

наприклад, авторами [5]. Цей вимірювач має у своєму складі 

вимірювальний фотодіод, під’єднаний до резистивного навантаження і 

входу фотоприймача. До недоліків цього вимірювача слід віднести 

недостатню чутливість, яка обмежується наявністю темнового струму 

фотодіода, та неможливість значного підсилення  в фотоприймачі при 

виділенні як змінного так і  постійного струму із за наявності власних 

шумів фотоприймача. Окрім того, пристрій не забезпечує необхідну 

точність у зв’язку з відсутністю порівняння з відомою нормованою базою 

або еталоном.    

Аналіз стану вимірювання енергетичних параметрів оптичних 

сигналів показує, що створення вимірювача інтенсивності оптичного 

випромінювання, в якому б забезпечувалось усунення вказаних недоліків, 

є актуальною задачею.  

12. Етапи магістерської дисертації і терміни їх використання 

Шифр 

етапів 

Назва етапів 

виконуваного завдання 
Термін виконання 

Чим закінчується 

етап 

  початок кінець  

01 

Аналіз літератури за 

темою магістерської 

дисертації 

15 

вересня 

2013 р. 

15 квітня 

2014 р. 

Звіт магістра, 

1 публікація 

02 

Аналіз методів та структурних 

схем радіометричної 

апаратури – компенсаційних, 

кореляційних, модуляційних – 

виявлення недоліків та вибір 

подальшого напрямку 

дослідження і створення 

оптичного радіометра 

5 вересня 

2014 р. 

15 грудня 

2014 р. 

Звіт магістра, 

2 публікації 

03 Розробка структурної 15 1 травня Звіт магістра 
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схеми модуляційного 

оптичного радіометра 

лютого 

2015 р. 

2015 р. 

04 
Представлення та захист 

результатів НДР 

1 травня 

2015 р. 

30 червня 

2015 р. 

Магістерська 

дисертація 

Термін виконання НДР: 01.09.13-1.05.15. 

 

 

 

 

 

 

13. Перелік технічної документації, яка подається в кінці роботи 

За темою науково-дослідної роботи магістрант має підготувати не 

менш 2-х публікацій (тез доповідей на науково-технічних конференціях 

або статей у фаховому журналі). 

 

 

 

14. Порядок розгляду та приймання магістерської дисертації 

Визначають порядок приймання магістерської дисертації: 

- Написання магістерської дисертації 

- Узгодження та затвердження магістерської дисертації із 

науковим керівником; 

- Затвердження магістерської дисертації у завідуючого кафедри 

радіоконструювання та виробництва радіоапаратури; 

- Представлення магістерської дисертації на попередній захист; 

- Захист магістерської дисертації. 
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