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ВСТУП 

Сьогодні у медичну діагностику впроваджується все більша кількість 

методів, основаних на застосуванні оптико-електронних приладів та систем. 

Внаслідок винятково високої інформаційної ємності світлового поля як 

носія інформації, максимально можливої швидкості розповсюдження 

оптичних сигналів та принципової ємності здійснення ряду математичних 

операцій над двовимірними масивами інформації, найбільш перспективними 

є оптичні методи обробки біологічної інформації. 

Для біомедичних апаратів чи не найважливішими характеристиками на 

сучасному етапі розвитку науки, є безболісність, неруйнівність, 

неінвазивність вимірювань в процесі діагностики. Серед методів, що можуть 

це забезпечити,  чільне місце займають лазерні. Лазерним методам 

притаманні і ряд інших переваг, а саме: індиферентність оптичного сигналу 

до електромагнітних завад, потенційна багатоканальність проміння і 

найбільша у природі швидкість передачі інформації.  Вони дозволяють 

досить точно визначати кількісні і якісні показники дослідного зразка. 

В пошуках оптимального рішення за останні кілька років широкого 

розвитку набули неінвазивні методи діагностики з оптичною реєстрацією та 

перетворенням біологічної інформації, особливо у випадку їх 

безальтернативності. 

На сучасному етапі розвитку оптики світлорозсіювання можна 

констатувати, що загальна теорія розсіювання знаходиться зараз у 

задовільному, хоча і далеко незавершеному стані, але окремі 

експериментальні методики, а особливо необхідна для їх реалізації 

вимірювальна техніка, розроблені ще досить слабко. І це також зумовлює 

відповідні наукові фундаментальні задачі, зокрема, ретельного врахування 

ефектів розсіяння в реальних об'єктах за допомогою математичних моделей 

або в результаті безпосереднього вимірювання оптичних параметрів 

речовини за відомими принципами. Проте у традиційній вимірювальній 

техніці ці закономірності не брались до уваги. Як наслідок, вирішуючи цю 
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проблему, можна суттєво збільшити точність вимірювань та достовірність 

результатів контролю і діагностики біооб’єктів. 

Основою  задачею роботи є розробка лазерного лабораторного стенду  і  

методів обробки експериментальних характеристик. Об’єктом дослідження є 

процес дослідження характеристик лазерного випромінювання, розсіяного 

форменними елементами крові людини. В дипломній роботі розроблений і 

програмно реалізований метод для обробки  поширення лазерного 

випромінювання в  розсіюючих і поглинаючих середовищах. 
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1 СКЛАД КРОВІ 

Внутрішнє середовище організму – це кров, тканинна рідина, лімфа. Всі 

клітини організму потребують постійного притоку поживних речовин і 

кисню й в безперервному видаленні продуктів життєдіяльності, що 

забезпечується внутрішнім середовищем організму. 

Кров (sanguis) – циркулююча в кровоносній системі всіх хребетних і 

деяких безхребетних тварин «рідка тканина» внутрішнього середовища, одна 

з форм сполучної тканини. Вона складається з клітин і рідкої міжклітинної 

речовини – плазми (від грец. plasma, букв. – виліплене, оформлене). Плазма 

шляхом дифузії проникає з крові через стінки артеріальних капілярів, 

утворюючи тканинну рідину, яка омиває кожну клітину. У свою чергу 

клітини виділяють в тканинну рідину вуглекислий газ та інші продукти 

життєдіяльності, які дифундують у венозні  капіляри. Через венозні капіляри, 

потім венули та вени продукти обміну доставляються до легенів, нирок і 

видаляються з організму. Кількість тканинної рідини в організмі людини 

близько 20 л [1]. 

Менша частина тканинної рідини надходить у лімфатичні капіляри, 

утворюючи лімфу (від лат. lympha – чиста вода, волога). Лімфатичні капіляри 

починаються сліпо між клітинами тканин, мають більш проникну стіну, ніж 

кровоносні, і переходять в лімфатичні судини. Лімфа є молочно-білою 

рідиною, схожою за складом з плазмою крові, але з меншим (в 3 – 4 рази) 

вмістом білка. Вона містить в невеликій кількості лейкоцити, головним 

чином лімфоцити. Лімфатичні судини пронизують всі тканини й органи. У 

стіні судин є м'язовий шар. У великих лімфатичних судинах знаходяться 

клапани, перешкоджаючі зворотному відтоку рідини. По ходу лімфатичних 

судин розташовуються лімфатичні вузли, і лімфа, проходячи через них, 

збагачується лімфоцитами. Крім того, лімфатичні вузли є біологічними 

фільтрами, в яких затримуються, не потрапляючи далі в кров, більшість 

чужорідних речовин і бактерії. Рух лімфи відбувається за рахунок здав-

лювання лімфатичних судин при скороченні скелетних м'язів, скорочення 
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м'язів стінок судин і за рахунок присисної дії грудної клітини при вдиху. 

Найбільші лімфатичні судини утворюють грудний і правий лімфатичний 

протоки, які впадають у верхню порожнисту вену. За добу в кров 

повертається близько 1 – 3 л лімфи. 

Внутрішнє середовище організму зберігає постійність свого складу, 

фізичних і хімічних властивостей, що забезпечується роботою серця, 

дихальної, травної і видільної системи. Завдяки регуляторним механізмам 

організм здатний зберігати постійність внутрішнього середовища при змінах 

зовнішнього середовища (наприклад, при перепадах температури, тиску). 

Провідна роль у регуляції постійного внутрішнього середовища належить 

нервовій системі. 

Кров складає 5 – 9 % маси тіла. Середній об'єм крові у дорослої людини 

близько 5 л. У кровоносній системі звичайно циркулює близько 50 % крові, 

решта маси крові знаходиться в кровоносних депо (селезінка, печінка, шкіра). 

При посиленій м'язовій роботі, крововтраті кров з депо поступає в кров'яне 

русло. Кров виконує наступні функції: дихальну – перенесення від органів 

дихання до тканин кисню і назад – діоксиду вуглецю; трофічну – 

перенесення поживних речовин від травної системи або депо поживних 

речовин до тканин; видільну (екскреторну) –  перенесення кінцевих 

продуктів дисиміляції до органів виділення; регуляторну – перенесення 

гормонів та інших біологічно активних речовин до тканин; захисну, пов'язану 

із здібністю лейкоцитів до фагоцитозу й утворенню антитіл і здібністю крові 

до згортання; терморегуляторну, пов'язану з високою теплоємністю та тепло-

провідністю крові й регуляцією струму крові через капіляри шкіри; 

гомеостатичну, пов'язану із здатністю крові підтримувати постійність 

внутрішнього середовища організму завдяки постійному її руху, обмиванню 

всіх тканин і обміну компонентами з міжклітинною рідиною [11]. 

Кров складається з плазми (55 – 60%) і формених елементів (40 – 45%). 

Плазма крові містить 90 – 92% води, 7 – 8% білків, 0,12% глюкози, 0,7 – 0,8% 

жирів, 0,9% солей. Найбільше значення мають солі натрію, калію та кальцію. 
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Концентрація іонів цих солей і їх співвідношення відіграє важливу роль в 

життєдіяльності організму й підтримується відносно сталими. Розчини, що 

мають однаковий з кров'ю тиск осмосу, називаються ізотонічними  

(0,9 % розчин хлориду натрію). Ізотонічний розчин використовується в 

медицині для внутрішньовенного введення з метою швидкого відновлення 

об'єму циркулюючої рідини при крововтратах. Розчини, що мають більший 

тиск осмосу, ніж кров, називаються гіпертонічними, менший – 

гіпотонічними. Плазма, позбавлена білка фібріногена, називається 

сироваткою. Білки плазми мають різні функції і властивості та відіграють 

роль у підтримці тиску колоїдно-осмотичного, у водному обміні, додають 

крові в'язкість, беруть участь в згортанні (фібриноген) і реакціях імунітету 

(антитіла). Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин. Зниження 

кількості глюкози в плазмі крові приводить до різкого підвищення 

збудливості клітин головного мозку, що спричиняє появу судом. При 

подальшому зниженні концентрації глюкози порушуються кровообіг, 

дихання і наступає смерть. Окрім перерахованих компонентів у плазмі 

містяться амінокислоти, вітаміни, гормони [1]. 

1.1 Функції крові 

Надходячи в усі частини організму, кров виконує різні важливі функції: 

Живильна функція – кров переносить кисень (О2) і різні живильні     

речовини, віддає його клітинам тканин і забирає вуглекислий газ (С02) та 

інші продукти розпаду для їхнього виведення з організму. 

Транспортна функція – перенесення різних речовин: кисню й 

вуглекислого газу (дихальна функція), живильних речовин (трофічна 

функція), медіаторів, ферментів, електролітів. Секреторна функція 

проявляється як перенесення кінцевих продуктів обміну речовин – сечовини, 

сечової кислоти, надлишку води, органічних і мінеральних речовин до 

органів їхнього виділення. Кров переносить пептиди, іони й гормони, 

вироблені ендокринними залозами, до відповідних органів, передаючи в 
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такий спосіб "молекулярну інформацію" з одних зон в інші (гуморальна, 

регуляторна функція). 

Здатність зупиняти кровотечу. Коли відбувається  кровотеча, кров 

посилає туди численні лейкоцити, змушує виходити плазму з судин або 

зосереджує кров'яні пластинки – тромбоцити – у місцях втрати крові. 

Терморегуляційна функція.  Кров подібна до теплової системи, тому 

що розподіляє тепло по всьому організмі. 

Функція регулятора рн. Кров перешкоджає зміні кислотності 

внутрішнього середовища (7.35 – 7.45) за допомогою таких речовин, як білки 

й мінеральні солі. 

Захисна функція. Кров, транспортуючи лейкоцити й антитіла, що 

захищають організм від патогенних мікроорганізмів, бере участь у здійсненні 

неспецифічного й специфічного імунітету [11]. 

1.2  Форменні елементи крові: еритроцити, лейкоцити й тромбоцити 

До формених елементів крові відносять еритроцити, лейкоцити й 

тромбоцити. 

Еритроцити: червоні кров'яні диски, уперше виявив у крові жаби 

Мальпігі (1661), а Левенгук (1673) показав, що вони також присутні в крові 

людини і ссавців. У крові людини еритроцити мають переважно форму 

двоввігнутого диска. 

 

Рисунок 1.1 – Нормальні еритроцити у формі двоввігнутого диска 

Поверхня диска в 1,7 рази більше, ніж поверхня тіла такого ж об’єму, 

але сферичної форми; при цьому диск помірно змінюється без розтягання 
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мембрани клітини. Еритроцити становлять більше 99% клітин крові. Вони 

становлять 45% об’єму крові.  Червоні кров'яні тільця, що мають форму 

двоввігнутих дисків діаметром від 6 до 9 мкм, а товщиною 1 мкм зі 

збільшенням до країв до 2,2 мкм. Еритроцити такої форми називаються 

нормоцитами. Безсумнівно, форма двоввігнутого диска, збільшуючи 

поверхню еритроцита, забезпечує транспорт більшої кількості різних 

речовин. Крім того, така форма дозволяє еритроцитам закріплюватися у 

фібриновій мережі при утворенні тромбу. Але головна перевага полягає в 

тім, що форма двоввігнутого диска забезпечує проходження еритроцита 

через капіляри. При цьому еритроцит перекручується у вузькій середній 

частині, його вміст із більше широкого кінця перетікає до центра, завдяки 

чому еритроцит вільно входить у вузький капіляр.  

Утворення еритроцитів відбувається в кістковому мозку шляхом 

еритропоеза. Утворення йде безупинно, тому що щосекунди  макрофаги 

селезінки знищують біля двох мільйонів відмерлих еритроцитів, які потрібно 

замінити. 

У кровотоці еритроцити живуть 80 – 120 днів. Тривалість життя 

еритроцитів у чоловіків трохи більше, ніж у жінок. 

Кров має червоний колір завдяки  присутньому в еритроцитах білку, що 

називається гемоглобін. Саме гемоглобін зв'язує кисень і розносить його по 

всьому організмі, забезпечуючи дихальну функцію й підтримку рн крові. 

Гемоглобін – білок, утворений чотирма ланцюгами амінокислот. Кожен 

ланцюг приєднується до молекулярної групи, групі гема, що має один атом 

заліза, що фіксує молекулу кисню. При цьому валентність заліза, до якого 

приєднується кисень, не змінюється, тобто залізо залишається двовалентним. 

Гемоглобін, що приєднав до себе кисень, перетворюється в яскраво червону 

речовину оксигемоглобін. Це з'єднання неміцне. У вигляді оксигемоглобіну 

переноситься більша частина кисню. Після вивільнення кисню виникає 

більше темна речовина, називане дезоксигемоглобін [1]. 
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У чоловіків у крові знаходиться в середньому 130 – 1б0 г/л гемоглобіну, 

у жінок –  120 – 150 г/л. У клінічних умовах прийнято обчислювати ступінь 

насичення еритроцитів гемоглобіном. Це так званий  показник кольору крові. 

У нормі він дорівнює 1. Такі еритроцити називаються нормохромними. При 

показнику кольору крові більше 1,1 еритроцити гіперхромні, менш  

0,85 – гіпохромні.  

Еритроцити виконують в організмі наступні функції: 

1) основною функцією є дихальна – перенос кисню від альвеол легенів 

до тканин і вуглекислого газу від тканин до легенів; 

2) регуляція рн крові завдяки одній з наймогутніших буферних систем 

крові – гемоглобіновій; 

3) живильна – перенесення на своїй поверхні амінокислот від органів 

травлення до клітин організму; 

4) захисна – адсорбція на своїй поверхні токсичних речовин; 

5) участь у процесі згортання крові ; 

6) еритроцити є носіями різноманітних ферментів ; 

7) еритроцити несуть у собі групові ознаки крові. 

Лейкоцити: неоднорідна група різних на вигляд і функціям клітин крові 

людини і інших тварин, виділена за ознакою відсутності самостійного 

забарвлення і наявності ядра (рис.1.2). Їхній розмір – від 6 до 20 мкм. 

Кількість лейкоцитів у периферичній крові дорослої людини коливається  

4000 – 9000 в 1 мкл. 

 

Рисунок 1.2 – Нормальный лейкоцит 

Головна функція лейкоцитів – захист . Вони беруть участь в імунних 

реакціях, виробляють антитіла, а також зв'язують і руйнують шкідливі 

агенти. У нормі лейкоцитів в крові набагато менше, ніж інших формових 

елементів. 
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Одним з найбільш важливих показників загального аналізу крові є 

кількість лейкоцитів – клітин крові, що відповідають за імунну відповідь 

організму. По будові ядра лейкоцити діляться на палочкоядерні і сегменто-

ядерні. Палочкоядерні лейкоцити – це юні форми. У нормі їх кількість 

складає 1 – 6% від загального числа лейкоцитів. Підвищення їх вироблення 

говорить про реакцію організму на впровадження інфекційних агентів.          

Сегменто-ядерні лейкоцити – це зрілі форми, при запальному процесі їх 

процентне співвідношення дещо знижується (у нормі воно складає 47 – 72%). 

Така реакція називається  зсувом  лейкоцитарної формули вліво. Нейтрофіли, 

еозинофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити також є різновидами лейкоцитів. 

Збільшення або зменшення їх кількості може про багато що сказати лікарю. 

Так, наприклад, збільшення вмісту еозинофілів свідчить про алергічну 

реакцію, збільшення лімфоцитів – про вірусну інфекцію. 

Нейтрофіли – група специфічних лейкоцитів, що в основному 

відповідають за боротьбу з бактерійною інфекцією. Діляться за зрілістю на 

мієлоцити (наймолодші), метамієлоцити, паличкоядерні і сегменто-ядерні 

(найзріліші). Коливання рівня перших двох видів відбувається дуже рідко, в 

основному при лейкозі, найчастіше оцінюють «палички» і «сегменти».  

Еозинофіли – клітини крові, які відповідають за боротьбу з паразитами і 

алергією.  

Базофіли –  відповідають за виділення гістаміну – одного з гормонів 

алергії.  

Лімфоцити – борються з вірусними інфекціями. Знищують чужорідні 

клітини і змінені власні клітини, виділяють у кров антитіла (імуноглобуліни). 

Моноцити – лейкоцити, які йдуть у тканини. Остаточно знищують 

чужорідні клітини і білки, вогнища запалення, зруйновані тканини [11].  

Збільшення числа лейкоцитів називають лейкоцитозом. Найчастіше 

лейкоцитоз виникає у хворих з інфекціями (пневмонія, скарлатина), гнійними 

захворюваннями (апендицит, перитоніт, флегмона), сильними опіками. 

Лейкоцитоз розвивається протягом 1 – 2 год після початку інтенсивної 
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кровотечі. Напад подагри також може супроводжуватися лейкоцитозом. При 

деякому лейкозі число лейкоцитів зростає в декілька десятків разів. Хоча 

проникнення мікробів в організм людини звичайно стимулює імунну 

систему, внаслідок чого число лейкоцитів в крові збільшується, при деяких 

інфекціях відбувається  протилежна картина. 

Якщо захисні сили організму виснажені і імунна система не здатна 

боротися, число лейкоцитів знижується. Так, наприклад, лейкопенія при 

сепсисі свідчить про важкий стан хворого і несприятливий прогноз. Деякі 

інфекції (черевний тиф, кір, краснуха, вітряна віспа, малярія, бруцельоз, грип, 

вірусний гепатит) пригнічують імунну систему, тому вони можуть 

супроводжуватися лейкопенією. Зниження числа лейкоцитів можливо також 

при системному червоному вовчаку, деякому лейкозі і метастазах пухлин 

кісток. Джерелом лейкоцитів є кістковий мозок. Опромінювання, деякі 

лікарські засоби (бутадіон, цитостатики, протиепілептичні препарати) 

ушкоджують його. В результаті виробляється недостатнє число лейкоцитів, 

виявляється лейкопенія. 

Тромбоцити : кров’яні пластинки, без’ядерні елементи крові, що мають 

неправильну округлу форму відносяться до формених елементів крові і 

представляють собою дрібні різної форми плазматичні утворення величиною 

2 – 4 мкм з голубувато-розовато-зернистою протоплазмою (рис.1.3). 

Тромбоцити утворюються в кістковому мозку з гігантських клітин – 

мегакаріоцитів. 

 

Рисунок 1.3 – Кров'яні пластинки – тромбоцити 

В тромбоцитах розрізняють периферичну частину – гіаломерт (від 

грецького слова «гіалос» – скло), зафарбовується в голубий колір, і 

центральну частину з наявністю невеликої кількості азурофільних зерен – 
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грануломер (від грецького слова «гранулом» – зерно), що зафарбовується в 

фіолетовий колір. В наш час вважають, що ці частини тромбоцитів мають 

велику кількість факторів, які приймають участь в процесі згортування крові 

і впливають на проникливість і резистентність судинної стінки. Думають, що 

центральна частина тромбоцитів виробляє особливу речовину – ретрактозим, 

що сприяє стискуванню (рефракції) згустку фібрина, а периферична частина 

виділяє тромбокіназу та інші фактори, які приймають участь в утворенні 

активного тромбопластина крові, прискорює процес перетворення 

протромбіну в тромбін, фібриногену на фібрин і регулює процес фібринолізу. 

Тромбоцити являються переносниками антитіл. 

В нормі в  1мм
3
 крові від 200000 до 400000 тромбоцитів. 

Довготривалість  їх життя мала, всього від 3 до 5 днів. Подібно другим 

форменим елементам крові, еритроцитам і лейкоцитам, тромбоцити 

поступово обновляються за рахунок розпаду “старих”  і притоку нових з 

кісткового мозку. Кількість тромбоцитів у периферичній крові підлягає 

значним коливанням.  

Тромбоцити по своїй структурі, величині і якісних властивостях зовсім 

неоднорідні утворення. 

Це залежить в основному від степені зрілості і морфологічних 

властивостей мегакаріоцитів, від яких відшнуровуються кров’яні пластинки. 

Від зрілих мегакаріоцитів, які мають багату зернистість в протоплазмі, 

відділяються більш зернисті, але дрібні по величині тромбоцити, а від 

мегакаріоцитів з малою зернистістю – більш великі тромбоцити від менш 

зрілих. Якісні зміни тромбоцитів залежать в основному від морфологічних 

властивостей стану мегакаріоцитів.  

В нормі тромбоцитарна формула здорової людини вміщує 92 – 96% 

нормальних зрілих форм, 2 – 4% нормальних молодих форм і 2 – 4% 

нормальних старих форм. В патологічних випадках виявляються зміни в 

співвідношенні між окремими видами форм [1]. 
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1.3 Групи крові 

Кров людей за системою АБО поділяється на 4 групи за змістом в 

еритроцитах аглютиногенів А і В і в плазмі – аглютининів АБ і ВВ. 

Поширеність цих груп крові неоднакова в різних регіонах, проте найбільш 

часто зустрічаються І й II групи. 

 
Рисунок 1.4 – Схематичне зображення припустимого переливання крові 

При великих втратах крові для відновлення об'єму плазми й 

гемоглобіну, а також при деяких захворюваннях людині необхідне 

переливання крові. Воно проводиться з обов'язковим урахуванням груп крові 

за системою АВО та іншими системами. При неправильному підборі донора 

(людини, що дає кров) і реципієнта (людини, що сприймає кров) може 

наступити несумісність. У цьому випадку донорські еритроцити склеюються, 

закупорюючи дрібні судини й порушуючи кровообіг. Це відбувається, якщо в 

еритроцитах донора є аглютиноген, а в плазмі крові реципієнта – відповідний 

аглютинін (А і аб В). Звичайно переливають кров однієї групи, але в 

особливих випадках можливі інші варіанти. 

Люди з І групою крові є універсальними донорами, оскільки в їх 

еритроцитах немає аглютиногенів. Людям IV групи крові можна переливати 

кров всіх груп, тому вони є універсальними реципієнтами (у них немає 

аглютинінів). В еритроцитах приблизно 85 % людей є ще одна білкова 

речовина, названа резус-фактором (оскільки вона була вперше знайдена в 

крові мавп – макакрезус). 
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 1.4 Згортання крові як захисна реакція 

Найважливіша реакція організму, що попереджує втрату крові при 

пошкодженні судин. Зменшення здатності крові згортатися може привести до 

смертельної кровотечі при найнезначнішому пораненні. Так відбувається, 

наприклад, при гемофілії (спадковому захворюванні). 

1.4.1 Механізм згортання крові  

Механізм згортання крові складається з трьох послідовних етапів. 

Перший етап пов'язаний з руйнуванням тромбоцитів і вивільненням з них 

ферменту тромбопластину. На другому етапі тромбопластин каталізує 

перетворення протромбіну (білка плазми крові) у тромбін у присутності іонів 

Са
2+

. Для утворення протромбіну необхідний вітамін К. На третьому етапі 

тромбін каталізує перетворення розчинного білка плазми фібриногену на 

нерозчинні нитки фібрину (також у присутності іонів Са
2+

). Нитки фібрину 

утворюють сітку, в петлях якої затримуються клітини крові, і кровотеча 

зупиняється. У нормі згортання крові наступає через 5 – 10 хв. після пошко-

дження судини. 

Недокрів'я (анемія). При деяких захворюваннях або в результаті 

крововтрати у людини зменшується число еритроцитів і кількість 

гемоглобіну. Цей стан називається недокрів'ям. Він супроводиться слабкістю, 

запамороченням, підвищеною стомлюваністю і вимагає лікування [1]. 

1.4.2 Захисний механізм людини – імунітет  

Імунітет – (від лат. immunitas – звільнення, позбавлення від чого-небудь) 

– несприйнятливість, резистентність, опірність, здатність організму захищати 

власну цілісність і біологічну індивідуальність. Це явище відоме з кінця 

XVIII ст. Воно було відкрито англійським лікарем Е. Дженнером при 

спостереженні хворих на натуральну віспу. Дженнер став основоположником 
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вакцинації, оскільки він вперше почав проводити вакцинацію проти 

натуральної віспи.  

Початок вивченню захисних властивостей крові поклав російський 

фізіолог І.І.Мечніков. Властивість лейкоцитів захоплювати й перетравлювати 

мікроби, що потрапили в кров і тканини. І.І. Мечніков назвав фагоцитозом, а 

лейкоцити – фагоцитами (від грец. «phagos» – пожирач і «цит»), тобто 

пожираючими клітинами. Один лейкоцит може пожирати до 20 мікробів. За 

дослідження фагоцитозу в 1908 p. І. І. Мечникову присуджено Нобелівську 

премію. Захист організму від інфекцій забезпечується також утворенням 

білими клітинами крові особливих білкових речовин – антитіл 

(імуноглобулінів). Антитіла склеюють чужорідні білки, розчиняють або 

розщеплюють їх. Вони утворюються деякими видами лейкоцитів, 

плазматичними клітинами й містяться в плазмі крові.  

 

Рисунок 1.4 – Види імунітету 

Природний імунітет – це несприйнятливість до інфекційного 

захворювання у осіб, що перенесли це захворювання (набутий імунітет), або 

у дітей після хвороби матері (природжений імунітет). При природженому 

імунітеті дитина одержує антитіла або внутрішньо-утробно через судини 

плаценти, або після народження з молоком матері. 

Штучний імунітет досягається введенням в організм вакцин або 

сироваток. Вакцини (препарати з ослаблених або вбитих збудників) 

створюють активний імунітет, оскільки у відповідь організм виробляє 

антитіла. Такий імунітет стійкий і тримається протягом років. Пасивний 

імунітет пов'язаний з введенням до організму сироватки заражених тварин 

або людини, котра перехворіла, що містить готові антитіла. Цей імунітет 
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нестійкий, він зберігається 4 – 6 тижнів, після чого антитіла руйнуються і 

необхідне повторне введення імунної сироватки. 

За допомогою вакцин проводять запобіжні (профілактичні) щеплення 

проти поліомієліту, дифтерії та інших захворювань. Введення лікувальної 

сироватки, що містить готові антитіла, зупиняє розвиток збудників 

захворювання і сприяє більш легкому перебігу хвороби і швидкому 

одужанню (введення протиправцевої сироватки). Створення ефективних 

вакцин дозволило різко знизити захворюваність багатьох інфекційними 

хворобами, наприклад кором, кашлюком, правцем. 

 

  

В.
 О

. Д
уб
ов
ик

, К
іВР
А 

20
15



22 

2 ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ І ХАРАКТЕР ЙОГО 

ВЗАЄМОДІЇ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ´ЄКТАМИ 

2.1  Хвильові і корпускулярні властивості світла  

У широкому розумінні цього слова, електромагнітні хвилі, мінімальні 

довжини яких вимірюються одиницями нанометрів а максимальні – долі 

міліметра. До оптичного випромінювання входить видиме світло, 

інфрачервоне випромінювання і ультрафіолетове випромінювання. 

Фізичні властивості лазерного випромінювання і методи його 

дослідження характеризуються значною мірою загальності. Саме в діапазоні 

спектру лазерного  випромінювання проявляються і хвильові і корпускулярні 

властивості світла. Хвильові властивості обумовлюються дифракцією, 

інтерференцією та поляризацією. Тим часом деякі властивості не можна 

зрозуміти не ввівши уявлення про світло як про потік частинок – фотонів. 

Відношення швидкості світла в середовищі та у вакуумі називають 

абсолютним показником заломлення у цьому середовищі. Взагалі для різних 

довжин хвиль показник заломлення різний, звідки виникає явище дисперсії. 

2.2 Лазер: принципи роботи та загальна інформація 

Ла́зер (англ. LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation,підсилення світла за допомогою вимушеного випромінювання) –

 пристрій для генерування або підсилення монохроматичного світла, 

створення вузького пучка світла, здатного поширюватися на великі відстані 

без розсіювання і створювати винятково велику густину потужності 

випромінювання при фокусуванні (10
8
 Вт/см² для високоенергетичних 

лазерів). Лазер працює за принципом, аналогічним принципові 

роботи  мазера. Лазери використовуються для зв'язку (лазерний промінь 

може переносити набагато більше інформації, ніж радіохвилі), різання, 

пропалювання отворів, зварювання, спостереження за супутниками, 

медичних і біологічних досліджень і в хірургії [6]. 
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Лазер – джерело когерентного,  монохроматичного і вузькоспрямова-

ного електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, яке 

характеризується великою густиною енергії. Існують газові лазери, рідинні та 

на твердих тілах (діелектричних кристалах, склі, напівпровідниках). В лазері 

має місце перетворення різних видів енергії в енергію лазерного 

випромінювання. Головний елемент лазера – активне середовище, для 

утворення якого використовують: вплив світла, електричний розряд у газах, 

хімічні реакції, бомбардування електронним пучком та ін. методи 

«накачування». Активне середовище розташоване між дзеркалами, які 

утворюють оптичний резонатор. Існують лазери неперервної та імпульсної 

дії. Лазери отримали широке застосування в наукових дослідженнях 

(фізика, хімія, біологія, гірнича справа тощо), голографії і в техніці. 

Наприклад, у геодезії, маркшейдерії, у кінці ХХ ст. створено новий метод 

лазерної сепарації алмазів з потоку руди . 

Збуджений атом може мимовільно (спонтанно) перейти на один з 

нижчих рівнів енергії, випромінивши при цьому квант світла. Світлові хвилі, 

випромінені нагрітими тілами, формуються саме в результаті таких 

спонтанних переходів атомів і молекул. Спонтанне випромінювання різних 

атомів некогерентне. Однак, крім спонтанного випромінювання, існують 

випромінювальні акти іншого роду. Щоб створити лазер або оптичний 

квантовий генератор – джерело когерентного світла необхідно: 

1. Робоча речовина з інверсною заселеністю. Тільки тоді можна одержати 

підсилення світла за рахунок вимушених переходів. 

2. Робочу речовину слід помістити між дзеркалами, які здійсню-

ють зворотний зв'язок. 

3. Підсилення дає робоча речовина, а отже, число збуджених атомів або 

молекул у робочій речовині повинне бути більшим від певного 

порогового значення, що залежить від коефіцієнта відбиття напів-

прозорого дзеркала. 
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2.3  Види лазерів 

В даний час існує дуже велика кількість типів лазерів. Зі всього цього 

різноманіття можна виділити три основні види: рідинні, газові і твердотільні, 

причому на практиці перевага зазвичай віддається двом останнім. Проте 

твердотільні лазери мають ряд істотних недоліків. По-перше, на параметри 

випромінювання твердотільного лазера досить сильно впливають оптичні 

властивості вживаного кристала. По-друге, кристали постійно схильні до 

руйнувань; концентрація активуючих іонів задається при виготовлення 

лазера і є строго фіксованою величиною для даного вживаного кристала. 

Крім того, когерентність такого лазера може серйозно обмежуватися 

неоднородностями кристалічної структури [6]. 

2.3.1  Напівпровідникові  лазери   

Хоча є твердотільними, проте традиційно виділяються в окрему групу, 

оскільки мають інший механізм накачування, а квантові переходи 

відбуваються між дозволеними енергетичними зонами,а не між дискретними 

рівнями енергії. Напівпровідникові лазери – найбільш уживаний в побуті вид 

лазерів. Крім цього застосовуються в спектроскопії, в системах накачування 

інших лазерів, а також у медицині. 

Таблиця 2.1 – Характеристики напівпровідникових лазерів 

Робоче тіло Довжина хвилі Джерело 

накачки 

Застосування 

1 2 3 4 

Напівпровідниковий 

лазерний діод 

Довжина хвилі 

залежить від 

матеріалу: 

0,4мкм – GaN, 

0,63 – 1,55мкм –

 AlGaAS, 3-

Електричний 

струм. 

Телекомунікації, 

голографія, 

лазерні 

вказівники, 

лазерні принтери, 

накачка лазерів 
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20мкм – сіль 

свинцю. 

других 

типів.AlGaAs – 

лазери (алюміній-

арсенід-гелієві), 

які працюють в 

діапазоні 780 нм  

 

та 

використовуються 

в програвачах 

компакт-дисків. 

2.3.2 Лазери на барвниках  

Це тип лазерів, в яких  використовують  як активне середовище розчин 

флюоресцируючих,  з утворенням широких спектрів, органічних 

барвників.  Можуть працювати в безперервному та імпульсному режимах. 

Основною особливістю є можливість перебудови довжини хвилі 

випромінювання в широкому діапазоні. Застосовуються в спектроскопічних 

дослідженнях [15]. 

Таблиця 2.2 – Характеристика лазера на барвниках 

Робоче тіло Довжина хвилі Джерело 

накачки 

Застосування 

Лазер на 

барвниках 

390 – 435 нм 

(Stilbene), 460–

515нм (Кумарин 

102), 570–640нм 

(Родамин 6G), та 

інші. 

Рекомбінація 

ексимерних 

молекул при 

електричному 

разряді. 

Лазерна хірургія, 

корекція зору. 
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2.3.3 Газові  лазери   

Це лазери великої потужності, монохроматичності, що мають вузьку 

спрямованість випромінювання із оптичним накачуванням, активним 

середовищем якого є суміш газів і парів. Працюють у безперервному та 

імпульсному режимах. У залежності від системи накачування газові лазери 

поділяють на газорозрядні лазери, газові лазери з оптичним збудженням і 

порушенням заряджених частинок,  газодинамічні та хімічні лазери. За типом 

лазерних переходів розрізняють газові лазери на атомних переходах, іонні 

лазери, молекулярні лазери принцип роботи яких будується на електронних, 

коливальних і обертальних переходах молекул. 

Таблиця 2.3 – характеристика газових лазерів 

Робоче тіло Довжина хвилі Джерело 

накачки 

Застосування 

Гелій-неоновий лазер 632,8 нм Електричний 

розряд 

Інтерферометрія, 

голографія, 

спектроскопія, 

зчитування 

штрих-кодів, 

демонстрація 

оптичних ефектів 

Аргоновий лазер 488,0; 514,5 м Електричний 

розряд 

Лікування 

сітчатки ока, 

літографія. 

Криптоновий лазер 416;530,9;568,2;

647,1; 676,4; 

752,5; 799,3 нм 

Електричний 

розряд 

Наукові 

дослідження, в 

суміші з аргоном 

лазері білого 

світла, лазерне 

шоу 
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Ксеноновий лазер Більшість 

спектральних 

ліній по всьому 

видимому 

спектру і 

частково в УФ 

та ІК областях 

Електричний 

розряд 

Наукові 

дослідження 

Лазери на фтористому 

водню 

2,7 – 2,9 мкм 

(фтористий 

водень); 3,6–4,2 

мкм (фторид 

дейтерія) 

Хімічна 

реакція 

горіння 

етилену 

трьох 

фтористого 

азоту (NF3) 

Здатний 

працювати у 

постійному 

режимі в області 

мегаватних 

потужностей. 

Хімічний лазер на 

кисні й йоді (COIL) 

1,315 мкм 

 

Хімічна 

реакція в 

полум’ї 

синглетного 

кисню та 

йоду 

Наукові 

дослідження. 

Здатен 

працювати в 

постійному 

режимі в області 

мегават них 

потужностей 

Вуглекислотний  лазер 10,6 мкм (9,4 

мкм) 

Поперечний 

(великі 

потужності) 

чи 

повздовжній 

(малі 

потужності) 

електричний 

Хірургія 
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розряд  

Лазер на моно оксиді 

вуглецю (СО) 

2,5–4,2 мкм, 4,8–

8,3 мкм 

Електричний 

розряд 

Фотоакустична 

спектроскопія.  

Ексимерний лазер  193 км 

(ArF), 248км 

(KrF), 308 км 

(Xe Cl) 

Рекомбінація 

ексимерних 

молекул при 

електричном

у розряді 

Лазерна хірургія, 

корекція зору. 

Азотний лазер 337,1 нм (316; 

357 нм) 

Електричний 

розряд 

Накачка лазерів 

на барвниках, 

дослідження 

забруднення 

атмосфери, 

наукові 

дослідження, 

навчальні лазери 

2.3.4 Газодинамічні лазери  

Газові лазери з тепловою накачкою, інверсія населеностей в яких 

створюється між збудженими коливально–обертальними рівнями 

гетероядерних молекул шляхом адіабатичного розширення, рухається з 

високою швидкістю газової суміші (частіше N2 + CO2 + He або N2 + CO2 + 

Н2О, робоча речовина – CO2). 

2.3.5 Ексимерні лазери  

Різновид газових лазерів, які працюють на енергетичних переходах 

ексимерних молекул, здатних існувати лише деякий час у збудженому стані. 

Накачування здійснюється пропущенням через газову суміш пучка 

електронів, під дією яких атоми переходять у збуджений стан, фактично 

представляють собою середовище з інверсною заселеністю. Ексимерні лазери 

відрізняються високими енергетичними характеристиками, малим розкидом 
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довжини хвилі,  генерацією та можливістю її плавної перебудови у широкому 

діапазоні [15]. 

2.3.6 Хімічні лазери  

Різновид лазерів, джерелом енергії для яких служать хімічні реакції між 

компонентами робочого середовища (суміші газів). Лазерні переходи 

відбуваються між збудженими коливально-обертальними і основними 

рівнями складових молекул продуктів реакції. Для протікання хімічних 

реакцій у середовищі необхідна наявність вільних радикалів, для чого 

використовуються різні способи впливу на молекули для їх дисоціації. Для 

них характерні: широкий спектр генерації в ближній ІЧ області, велика 

потужність безперервного та імпульсного випромінювання. 

Таблиця 2.4 – Характеристика лазерів на парах металів 

Робоче тіло Довжина хвилі Джерело енергії Застосування 
Гелій-кадмієвий 

лазер на парах 

металів 

440 нм, 325 нм Електричний 

розряд в суміші 

пару металу і 

гелія 

Поліграфія, УФ 

детектори 

валюти, наукові 

дослідження 
Гелій-ртутний 

лазер на парах 

металів 

567 нм, 615 нм Електричний 

розряд в суміші 

пару металу і 

гелія 

Археологія, 

наукові 

дослідження, 

навчальні лазери 
Гелій- лазер на 

парах металів 
До 24 

спектральних 

полос от красного 

до УФ 

Електричний 

розряд в суміші 

паров металу і 

гелія 

Археологія, 

наукові 

дослідження, 

навчальні лазери 
Лазери на парах 

міді 
510,6 нм, 578,2 

нм 
Електричний 

розряд 
Дерматологія, 

швидкісна 

фотографія, 

накачка лазерів 
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на барвниках 
Лазер на парах 

золота 
627 нм Електричний 

розряд 
Археологія, 

медицина 

2.3.7  Рубіновий лазер 

Працює в імпульсному режимі. Існують також лазери неперервної дії. У 

газових лазерах цього типу робочою речовиною є газ. Атоми робочої 

речовини збуджуються електричним розрядом. Застосовуються й 

напівпровідникові лазери безперервної дії. Вони створені вперше в нашій 

країні. У них енергія для випромінювання запозичиться від електричного 

струму. Створені дуже потужні газодинамічні лазери неперервної дії на сотні 

кіловатів. У цих лазерах «перенаселеність» верхніх енергетичних рівнів 

створюється при розширенні й адіабатному охолодженні надзвукових 

газових потоків, нагрітих до декількох тисяч Кельвін [15]. 

2.3.8  Лазери на вільних електронах  

Лазери – активним середовищем яких є вільні електрони, що 

коливаються у зовнішньому електромагнітному полі (за рахунок чого 

здійснюється випромінювання) і поширюються у напрямку випромінювання. 

Основною особливістю є можливість плавної широкодіапазонної перебудови 

частоти генерації. Випромінювання квантових каскадних лазерів виникає при 

переході електронів між шарами гетероструктури напівпровідника і 

складається з двох типів проміння, причому вторинний промінь має досить 

незвичайні властивості і не вимагає великих витрат енергії. Серед різних 

типів лазерів певне місце займає волоконний лазер – лазер, резонатор якого 

побудований на базі оптичного волокна, всередині якого повністю або 

частково генерується випромінювання. Існує ще багато інших видів лазерів, 

розвиток принципів яких на даний момент є пріоритетним завданням 

досліджень (рентгенівські лазери , гамма-лазери  та ін.) [6]. 
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2.4  Застосування лазерів 

Розвиток лазерної техніки дозволив сформувати великий науково-

технічний напрямок – взаємодії когерентного монохроматичного електро-

магнітного випромінювання з біологічними системами – лазерної медицини. 

Лазерне випромінювання успішно застосовуються в хірургії, онкології, 

офтальмології, терапії, стоматології, урології, гінекології, щелепно-лицевій 

хірургії, нейрохірургії, ендоскопії, фізіотерапії. Відкриття лазерного 

фотогідравлічного ефекту дало широкий спектр можливостей для пластичної 

хірургії. В онкології для лікування ран, виразок, шкіряних захворювань 

застосовують низькоінтенсивне лазерне випромінювання. 

Розглядаючи біологічну дію лазерного випромінювання можна виділити 

три напрямки використання його в медицині. 

До першого напрямку належить дія на тканини імпульсним або 

безперервним випромінюванням з невеликою енергією, коли ще не 

відбувається зневоднення та випаровування тканин. Це, переважно, 

застосування лазерної радіації в дерматології та онкології [9]. 

Лазерна радіація застосовується у дерматології для лікування бородавок, 

гнійних гранульом, доброякісних новоутворень шкіри. Лазерний промінь 

вибірково поглинається забарвленими структурами. Він руйнує лише 

пігментні ділянки тканини. Ця його здатність використовується для 

лікування захворювань шкіри, наприклад, для виведення вроджених плям, 

татуювання. Донедавна вважали невиліковними вроджені червоно-сині 

плями на шкірі. У таких плямах епідерміс має нормальну структуру, 

порушена лише структура сітки кровоносних судин під епідермісом. Для 

лікування використовують синьо-зелене випромінювання від аргонового 

лазера, яке проходить через прозорий для нього епідерміс практично не 

пошкоджуючи його. А далі це випромінювання поглинається гемоглобіном 

кровоносних судин, зумовлюючи їх термічне пошкодження та закупорку. На 

цьому місці утворюється безбарвний рубець. 
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Випромінювання високої потужності, використовують в хірургії як 

скальпель. Лазерний промінь направляють за допомогою гнучкого світловода 

на тканину. Світловод закінчується лінзою та ручкою. Промінь фокусується в 

точку з діаметром у декілька десятимільярдних часток метра. Таким 

“скальпелем” розтинають тканину тіла, забезпечуючи стерильність. Розтин 

проводиться дуже точно і швидко, не спричиняє кровотечі, оскільки висока 

температура на місці розтину зумовлює миттєву коагуляцію білків і просвіт 

кровоносних судин закривається [15]. 

Лазери використовують в офтальмології для лікування глаукоми, 

катаракти, відшарування сітківки тощо. Глаукома – підвищення внутрішньо 

очного тиску, зумовлене порушенням відтоку внутрішньоочної рідини. 

Причиною цього є пошкодження початкового відрізка системи відтоку. 

Створено лазерну установку, яка дає модульований світловий імпульс, 

енергія в одному імпульсі виділяється за мільйонні частки секунди. При 

модульованому імпульсі потужність зростає дуже швидко і термічний ефект 

не встигає розвинутись. Лазерна дія стає холодною, в точці фокусування 

променя утворюється отвір. 

При відшаруванні сітківки використовується лазерне випромінювання з 

невеликою енергією. Промінь проходить через прозорі тканини ока, не 

пошкоджуючи їх, фокусується на очному дні у місці відшарування сітківки і 

там виникає точковий опік. Потім утворюється рубець, що приварює сітківку 

до розміщеної над нею судинної оболонки, і зір відновлюється. 

Використовують лазерний «скальпель» у нейрохірургії, адже завдяки 

йому патологічне вогнище можна видалити без механічного контакту з 

ніжними тканинами нервової системи. Сфокусований до мінімуму лазерний 

промінь використовують для зшивання судин мозку як на поверхні мозкової 

тканини, так і в глибині. Зшивають судини діаметром, меншим від 0,5 мм, 

звичайна хірургічна техніка не дає таких можливостей. 

Лазерним випромінюванням можна (коагуляцією) припинити 

кровотечу зі шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою 
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фіброгастроскопії. Лазери також можуть бути використані в стоматології для 

діагностики тріщин на емалі, які виявити іншими методами неможливо. 

Використовують методи хірургічного лікування за допомогою лазера у 

легеневій, серцево-судинній хірургії, у стоматології, отоларингології, 

урології та інших галузях. 

Низькоенергетичне лазерне випромінювання не пошкоджує клітини і 

тканини, створює біостимулювальний ефект, активізує найважливіші 

процеси життєдіяльності організму. У клітині підвищується активність 

важливих біоенергетичних ферментів, при цьому посилюється енергетичний 

обмін, зростає біосинтетична активність, тобто збільшується вміст 

вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот тощо [9]. 

Лазерне випромінювання стимулює поділ клітин, прискорює 

регенерацію кісткової, сполучної, епітеліальної та м’язової тканин, підвищує 

здатність до приживлення трансплантатів шкіри, стимулює імунну систему 

(підсилюється функціональна активність лімфоцитів, лейкоцитів, 

збільшується вміст білка у крові). 

У практичній медицині використовують також лазеропунктуру як аналог 

голкотерапії. Для лазерної пункції (ЛП) найчастіше використовують 

малопотужні лазери, які генерують випромінювання в червоній ділянці 

спектра (гелій-неонові з нм). Зручно підводити лазерне випромінювання за 

допомогою світловолоконної оптики (світловодів). 

Низькоенергетичне випромінювання не викликає морфологічних змін, 

але зумовлює певні біохімічні та фізіологічні зсуви в організмі, тобто 

створює фізіотерапевтичний ефект. Велика різноманітність лазерів, що дають 

світло усіх кольорів та відтінків, дає можливість діяти на окремі хімічні 

інгредієнти клітин і тканин. 

В офтальмології за допомогою лазерів проводять такі лікування, як 

відшарування сітчатки, діабет (крововилив судин, що живлять сітчатку), 

глаукома, приварювання сітчатки та ін. При великих тривалостях (секунди, 

мілісекунди) і малих рівнях потужності в імпульсне випромінювання 
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проводить коагулюючу дію. Разом із тепловою коагулюючою дією в 

офтальмології використовується руйнуючий ефект лазерного 

випромінювання, що має місце при фокусуванні надкоротких і надпотужних 

імпульсів, які проявляються в ефекті мікровибуху. Такий режим 

використовується в офтальмологічній установці  “Ятаган-1” для пробивання 

каналів у тканинах ока при лікуванні глаукоми. Чисто зелене 

випромінювання мінімально пошкоджує нервову тканину. Крім того, в зоні 

лазерної обробки зеленим світлом відбувається більш ефективний розвиток 

кровоносних судин, що дозволяє здійснювати більш ранню та ефективну 

обробку очного дна [15]. 

Використання випромінювання лазера в клінічній офтальмології має ряд 

переваг, зокрема, точна локалізація місця коагуляції та мале нагрівання 

тканин, що містяться навколо області коагуляції, здійснюються внаслідок 

короткого часу експозиції. Монохроматичність світла зменшує ефект 

хроматичної аберації ока, що сприяє проводенню спостереження. Поряд із 

цим виникають проблеми, пов’язані з роботою лазера – нагрівання та зміна 

положення робочої речовини, порушення в дзеркалах, лампі, оптичному 

резонаторі; обмеженість контролю за процесом опромінення, виникнення 

труднощів при фотокоагуляції на периферії. 

Проведені досліди показали, що при захворюванні (закупорці) судинної 

системи, що живить серцевий м’яз, за допомогою СО2-лазера, що працює в 

імпульсному режимі, можна здійснити додаткове постачання кров’ю 

серцевого м’яза через багаточисельні отвори, зроблені в м’язі. Лазер 

безперервної дії на ІАГ: Nd
3+

 був успішно застосований тією ж групою 

медиків та фізиків, а також із участю медиків в Каунасі для лікування такого 

захворювання, як аритмія серця. Клінічна практика показала, що лазерна 

терапія широкого кола захворювань за ефективністю часто набагато краща, 

ніж інші способи лікування. Низькоінтенсивне лазерне випромінювання з 

успіхом використовується в різних галузях медицини. Відома стимулююча, 

протизапальна і обезболююча дія випромінювання гелій-неонового лазера, 
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його нормалізуючий вплив на обмін речовин і стан імунної системи. Проте 

механізм взаємодії лазерного і світлового некогерентного випромінювання 

взагалі на клітинно-молекулярному рівні залишається не виясненим. 

Дані про глибину проникнення в тканину, про кількість поглиненої 

енергії, про теплоємності й теплопровідності живої тканини необхідні, 

наприклад, для визначення залежності між густиною потужності СО2-лазера і 

швидкістю розрізу живої тканини при різних видах тканини. Помітну роль 

при цьому буде відігравати також створення та вивчення технічної моделі 

біологічної системи, над чим автори роботи і працюють [9]. 

У відомих методиках лазерної терапії не приділяють належної уваги 

точному дозуванню лазерного опромінення, й енергетична доза опромінення 

організму, не може бути обчислена за формулою добуток коефіцієнта 

поглинання, інтенсивності опромінення і тривалості сеансу. Це зумовлено 

тим, що біологічний організм є автоколивальною системою із своїм спектром 

коливальних процесів, і тому енергетична доза, яка поглинається організмом, 

залежить також від особливостей організму. 

2.4.1  Застосування лазерів у науці техніці та медицині 

Розвиток лазерної техніки дозволив сформувати великий науково-

технічний напрямок  – взаємодії когерентного монохроматичного 

електромагнітного випромінювання з біологічними системами – лазерної 

медицини. Дослідження випромінювання лазера проводилися за такими 

напрямками, як виявлення процесів, що відбуваються в біологічній системі, 

та дослідження останньої під впливом випромінювання лазера; використання 

лазерів у медицині для діагностики та терапевтики; встановлення ступеня 

безпечності впливу його випромінювання на здоров’я людини. Сьогодні 

лазери успішно застосовуються в таких сферах, як хірургія, онкологія, 

офтальмологія, терапія, стоматологія, урологія, гінекологія, щелепно-лицева 

хірургія, нейрохірургія, ендоскопія, фізіотерапія. Відкриття лазерного 

фотогідравлічного ефекту  дало широкий спектр можливостей для пластичної 
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хірургії. В онкології для лікування ран, виразок, шкіряних захворювань 

застосовують низькоінтенсивне лазерне випромінювання. 

В офтальмології за допомогою лазерів проводять такі лікування, як 

відшарування сітчатки, діабет (крововилив судин, що живлять сітчатку), 

глаукома, приварювання сітчатки та ін. При великих тривалостях (секунди, 

мілісекунди) і малих рівнях потужності в імпульсі випромінювання 

проводить коагулюючу дію. Разом із тепловою коагулюючою дією в 

офтальмології використовується руйнуючий ефект лазерного 

випромінювання, що має місце при фокусуванні надкоротких і надпотужних 

імпульсів, які проявляються в ефекті мікровибуху. Такий режим 

використовується в офтальмологічній установці  “Ятаган-1” для пробивання 

каналів у тканинах ока при лікуванні глаукоми [4]. 

У 1984 році завершилась розробка офтальмологічної лазерної установки 

"Якорь-1" на базі неперервного ІАГ: Nd
3+

 лазера з перетворенням 

випромінювання в другу гармоніку з  =0,532 мкм та імпульсивного лазера 

на неодимовому склі з модуляцією добротності  =1,06 мкм. Чисто зелене 

випромінювання мінімально пошкоджує нервову тканину. Крім того, в зоні 

лазерної обробки зеленим світлом відбувається більш ефективне проростання 

кровоносних судин, що дозволяє здійснювати більш ранню та більш 

ефективну обробку очного дна. 

Використання випромінювання лазера в клінічній офтальмології  має ряд 

переваг, зокрема, точна локалізація місця коагуляції та мале нагрівання 

тканин, що містяться навколо області коагуляції, здійснюються внаслідок 

короткого часу експозиції. Монохроматичність світла зменшує ефект 

хроматичної аберації в оці і дозволяє проводити спостереження. Поряд із цим 

виникають проблеми, пов’язані з роботою лазера – нагрівання та зміна 

положення робочої речовини, порушення в дзеркалах, лампі, оптичному 

резонаторі; обмеженість контролю за процесом опромінення, виникнення 

труднощів при фотокоагуляції на периферії, та при створенні щонайменших 
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розмірів діаметра лазерного променя (внаслідок дифракції від країв  

зіниці) та ін.  

У такій галузі, як кардіологія, в США і Росії групою медиків і фізиків 

ФІАН проведені перші спроби щодо забезпечення позасудинного живлення 

кров’ю серцевого м’яза. При захворюванні (закупорці) судинної системи, що 

живить серцевий м’яз, виявилося можливим здійснити додаткове постачання 

кров’ю серцевого м’яза через багаточисельні отвори, зроблені в м’язі за 

допомогою СО2-лазера, що працює в імпульсному режимі. Лазер 

безперервної дії на ІАГ: Nd
3+

 успішно був застосований тією ж групою 

медиків та фізиків, а також із участю медиків в Каунасі для лікування такого 

захворювання, як аритмія серця. В ході пошуку шляхів лікування цієї 

хвороби медики навчилися виявляти топологію паразитних каналів, по яких 

надходять додаткові хибні сигнали до серцевого м’яза, які викликають 

аритмію в роботі серця. Були випробовані різноманітні методи розтину цих 

хибних каналів, однак кардинального вирішення проблеми не було знайдено. 

Переміщення нервових каналів за допомогою ІАГ: Nd
3+

 лазера виявилося 

досить ефективним, тому дослідження в цьому напрямку заслуговують уваги. 

Клінічна практика показала, що лазерна терапія широкого кола 

захворювань за ефективністю часто набагато краща, ніж інші способи 

лікування. Низькоінтенсивне лазерне випромінювання з успіхом 

використовується в різних галузях медицини. Не викликає сумніву 

стимулююча, протизапальна і обезболююча дія випромінювання гелій-

неонового лазера, його нормалізуючий вплив на обмін речовин і стан імунної 

системи. Проте механізм взаємодії лазерного і світлового некогерентного 

випромінювання взагалі на клітинно-молекулярному рівні залишається не 

виясненим [4]. 

Незважаючи на досягнуті результати, лазерна медицина робить лише 

перші кроки. Для реалізації досягнень квантової електроніки в інтересах 

медицини необхідно істотно розширити і підняти на новий рівень весь 

комплекс досліджень взаємодії лазерного випромінювання з біологічною 
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системою – живою тканиною. При дослідженні такої взаємодії потрібно 

враховувати такі фактори, як параметри випроміню-вання та характеристики 

біологічної системи. 

Отримані в ході цих досліджень кількісні дані про глибину проник-

нення в тканину, про кількість поглиненої енергії, про теплоємності й 

теплопровідності живої тканини та ін., повинні бути покладені в основу 

математичних моделей взаємодії випромінювання з біологічною систе-мою, а 

одержані розрахунки стануть основою для формування чітких вимог до 

лазера відповідно до кожного окремого завдання. Ці дані необхідні, 

наприклад, для визначення залежності між густиною потужності СО2-лазера і 

швидкістю розрізу живої тканини при різних видах тканини. Помітну роль 

при цьому буде відігравати також створення та вивчення технічної моделі 

біологічної системи, над чим автори роботи і працюють. 

У відомих методиках лазерної терапії не приділяють належної уваги 

точному дозуванню лазерного опромінення, й енергетична доза 

випромінювання, яка поглинається організмом, не може бути обчислена як 

простий добуток коефіцієнта поглинання, інтенсивності опромінення і 

тривалості сеансу. Це пов’язано з тим, що будь-який біологічний організм є 

автоколивальною системою зі своїм спектром коливальних процесів, і тому 

енергетична доза, яка поглинається організмом, визначається не тільки 

тривалістю дії, а й станом організму. Автори пропонують здійснювати 

просторово-часову модуляцію випромінювання, що вводиться в біологічну 

систему. 

Провідні вчені Тверського медичного інституту дослідили вплив 

внутрісудинного лазерного опромінення крові (ВЛОК) на організм хворих 

раком легень. Вони обстежили 90 таких хворих, поділених на 6 груп. Одну з 

груп опромінювали “перервним” курсом ВЛОК: тривалість одного сеансу – 

20 хв, потужність на виході світловоду 3 мВт з відключенням лазерної 

установки через кожні 2 хвилини опромінення на 1 хвилину. Отримані 

результати показали можливість використання ВЛОК при лікуванні раку 
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легень. Було показано, що кращих результатів досягають при опроміненні 

“перервним” курсом і в поєднанні з певними лікарськими препаратами. 

Отже, досить актуальним є створення штучної моделі біологічної 

системи. З цією метою нами проведено дослідження щодо визначення впливу 

модульованого за інтенсивністю низькоінтенсивного лазерного світла на 

фізико-хімічні властивості світлочутливої композиції. 

Нами вивчено кінетику фоторозпаду органічного барвника в 

поліуретанакрилатній матриці в умовах радикальної полімеризації при 

перервному опроміненні. Вимірювання фотостійкості відбувалося шляхом 

реєстрування змін початкового пропускання Т0 в умовах слабкого 

опромінення випромінюванням одномодового He-Ne лазера ЛГ-52, 8 мВт  

(  0,632 мкм) за схемою, що на рис. 1. Експериментальні зразки ставили в 

перетяжку каустики додатної лінзи з фокусною відстанню f=18 см (200 мкм). 

У дослідженнях фіксувалась потужність падаючого випромінювання (І1) і 

випромінювання (І2), що проходитя через зразок за дискретні проміжки часу. 

Чутливість системи вимірювання (вольтметр-фотодіод) калібрувалася за 

допомогою калориметра ІМО-2Н. Значення пропускання Т(%) визначалося 

як відношення Т=(І2/І1)К100%, де К – коефіцієнт пропорційності, який 

визначається при калібруванні й залежить від чуттєвості фотоприймачів. 

Спостерігалася (рис. 2) ступінчаста кінетика фоторозпаду, коли після кожної 

зупинки опромінення ( tmin=10 сек) швидкість фоторозпаду суттєво  

зростала [4]. 

Ступінчасті кінетичні процеси в радикальній термофотополімеризації 

описані у монографії. Подібні кінетики спостерігались при зміні умов 

отримання вільних радикалів: ступінчаста зміна температури полімеризації; 

розтяг зразка в будь-якій точці початкової кінетичної кривої; при 

перериванні процесу опромінення актинічним світлом. Згідно, адекватної 

теорії цього явища немає. 

Розглянемо можливий механізм явища. Стала реакції росту ланцюга kp 

характеризує середню активність макрорадикалів у кожний проміжок часу: є 
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макрорадикали з великим kp і з меншим kp в об’ємі зразка. В процесі реакції 

розподіл деформується так, що концентрація макрорадикалів з малим kp 

зростає, а концентрація з великим kp зменшується так, що середня швидкість 

росту ланцюга зменшується (кінетичні зупинки реакції). Якщо будь-яким 

чином поновити деформований розподіл kp(x,y,z,t), то реакція відновлюється з 

попе-редньою швидкістю за рахунок появи молекул із більшим kp. Деяке 

відновлення початкового розподілу kp(x,y,z,t) в наших умовах ми здійснюємо, 

якщо зупиняємо вироблення ради-калів ініціатора шляхом переривання 

актинічного опромінення. Дійсно, тривалість життя макрорадикалів на 

середніх і пізніших стадіях полімеризації складає десятки секунд, тривалість 

життя хімічно реакційних збуджених молекул барвника приблизно 1 нс і 

менше. Вимкнення світла супроводжується різким зменшенням швидкості 

фоторозпаду, оскільки в реакції фоторозпаду з участю макрорадикалів 

найбільш активні збуджені молекули, а полімеризація композита 

продовжується протягом десятків секунд практично в тому ж темпі. У 

результаті досягнутий до моменту зупинки розподіл kp(x,y,z,t) в реакції 

постполімеризації, в певному розумінні, відновлюється. Тому при новому 

ввімкненні світла через  tmin=20 сек швидкість фоторозпаду барвника знову 

зростає. Отже, максимальна швидкість фоторозпаду визначається 

концентрацією електронно-збуджених молекул барвника. 

Вивчення кінетики фоторозпаду в умовах радикальної полімеризації при 

перервному опроміненні вказує на ще один шлях зменшення фоторозпаду 

молекул органічного барвника – використання реакції постполімеризації – і 

таким чином, збільшення енергетичної ефективності лазера на барвнику. 

Досліджені авторами процеси в світлочутливій композиції дозволяють за 

певних умов перенести результати експериментів на біологічні системи, 

тобто створити модель одного із процесів, що відбуваються в живій тканині 

під дією модульованого за інтенсивністю випромінювання лазера: 

– опромінювати максимальну кількість червоних кров’яних тілець в 

момент їхньої максимальної концентрації в судині поблизу світловоду; 
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- понизити лазерне опромінення стінок біологічної системи, судини за 

рахунок зниження інтенсивності лазерного випромінювання і зменшення 

його кутового розходження на виході світловоду; 

- зменшити тепловий вплив лазерного випромінювання на організм; 

- об’єктивізувати облік дози енергії, що поглинається. 

2.4.2  Лазерна хірургія 

Проведення хірургічних операцій з використанням ріжучих 

інструментів (механічних скальпелів, ножиць тощо) супроводжується 

кровотечею і вимагає спеціальних запобіжних заходів, не завжди бажаних та 

ефективних. Крім того, при контакті з тканинами ріжучі інструменти 

сприяють розповсюдженню мікрофлори і клітин злоякісних пухлин вздовж 

лінії розтину біотканини. Тому з давніх-давен хірурги мріяли мати у своєму 

розпорядженні такий інструмент, який був би позбавлений цих недоліків. 

Частково ця мрія збулась з появою електричного скальпеля і методів 

кріохірургії [2]. 

Розтин біотканини електричним скальпелем відбувається майже 

безкровно, оскільки одночасно з розсіканням має місце термокоагуляція 

кровоносних судин, тобто краї розрізу ніби заварюються. Накопичено 

чималий досвід роботи з електричним скальпелем. Проте, поряд з 

позитивними сторонами електрохірургії с і негативні моменти. По-

перше, зона термічного опіку тканини на ділянці розрізу достатньо велика, 

що значно погіршує загоювання хірургічної рани. По-друге,хворий під час 

операції знаходиться під електричною напругою, а це завжди пов'язано з 

небезпекою враження електричним струмом. По-третє, електрохірургічні 

апарати негативно впливають на роботу інших електричних приладів і 

пристроїв, що використовуються в процесі операції з метою підтримання і 

контролю життєдіяльності організму (аппарат штучного дихання, штучна 

нирка тощо). 
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Кроком вперед була поява кріохірургії, тобто використання низьких 

температур для видалення новоутворень. Використання кріоскальпеля теж 

мас свої недоліки. Це мала швидкість розтину біотканини, її деструкція та ін. 

Хірурги продовжували чекати кращих скальпелів. Довгоочікувані 

скальпелі з'явилися в 70-х роках ХХ століття у вигляді лазерного променя.  

Лазерний скальпель має цілий ряд переваг перед традиційними 

скальпелями.  

По-перше, за його допомогою роблять відносно безкровний 

розріз, тому що одночасно з розсіканням тканини коагулюють краї рани, 

"заварюючи" невеликі кровоносні судини. 

По-друге, лазерний скальпель відрізняється постійністю ріжучих 

властивостей, надійністю в роботі. Якщо випадкове попадання механічного 

скальпеля на твердий предмет, наприклад кістку, може вивести його з ладу, 

то для лазерного скальпеля такої небезпеки не існує. 

По-третє, лазерний промінь внаслідок своєї прозорості значно 

розширює хірургу операційне поле. Лезо звичайного скальпеля, так само як і 

електрод електроножа, завжди в деякій мірі заважають повному огляду 

ділянки, що оперується. 

По-четверте, лазерний промінь розсікає тканину на відстані, не діючи 

на неї механічно. На відміну від операції звичайним скальпелем чи 

електроножем, хірург в даному випадку може не притримувати 

тканину рукою або інструментом. 

По-п'яте, лазерний скальпель забезпечує абсолютну стерильність.  

Адже з тканиною взаємодіє лише промінь. До того ж в області розтину 

тканини створюється висока температура. 

По-шосте, промінь лазера діє локально, випаровування тканини 

відбувається лише в точці фокуса. Прилягаючи до місця розрізу тканини 

пошкоджуються при цьому значно менше, ніж при використанні 

електроножа і навіть механічного скальпеля. І останнє, як показала клінічна 
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практика, на відміну від звичайних ран, ранавід лазерного скальпеля майже 

не болить і відносно швидко загоюється [2]. 

Завдячуючи переліченим можливостям лазерний скальпель взяли на 

озброєння хірурги різноманітних профілів. Найбільш широке застосування 

він знайшов в офтальмології, що дозволило створити та інтенсивно 

розвивати новий напрям в хірургії – лазерну мікрохірургію ока. 

З найбільш небезпечних захворювань, що можуть призвести до сліпоти 

виділимо п'ять. Це глаукома, катаракта, відшарування сітківки, діабетична 

ретинопатія, злоякісні пухлини судинної оболонки. 

Перші застосування лазерних променів в офтальмології були пов'язані 

з лікуванням відшарування сітківки. Для цього використовуються лазерні 

імпульси значної потужності, завдяки чому відбувається приварювання 

сітківки до очного дна шляхом коагуляції (рис.11). Операція проходить 

швидко і без болі. 

Для лікування глаукоми використовуються лазерні промені в 

імпульсному режимі (тривалість імпульсу не перевищує 10
-7

с). При таких 

умовах має місце не теплова, а механічна дія при утворенні отворів. Операція 

проходить без ускладнень, триває 10–15 хвилин в амбулаторному режимі. З 

допомогою лазерної коагуляції лікують катаракту, діабетичну ретинопатію. 

Лазерний скальпель використовують також для руйнування 

внутрішньоочних пухлин. 

Широкі можливості лазерних скальпелів забезпечили їх успішне 

використання для проведення хірургічних операцій в різноманітних областях 

медицини. Разом з тим є всі підстави стверджувати, що унікальні властивості 

лазерного випромінювання ще далеко не вичерпані і майбутнє хірургії за 

лазерними скальпелями. 

2.5  Спекл-інтерферометрія 

Методи голографічного і спекл-інтерферометрії широко 

використовуються для візуалізації та вимірювання параметрів змін об'єктів 
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при різних впливах. В основі різноманітних методів голографічної 

інтерферометрії лежить принцип порівняння двох хвильових фронтів, 

причому один з них або обидва записують і відновлюють голографічним 

методом. Є декілька варіантів методу голографічної інтерферометрії: метод 

двох експозицій, метод реального часу, метод усереднення в часі, 

стробоголографічний метод.  

Найбільш поширений метод двох експозицій. Спочатку одержують 

голограму досліджуваного предмета в первісному стані, т. е. навантаженого, 

що не нагрітого і не деформованого. Потім предмет піддають зовнішніх 

впливів і на ту ж фотопластинку, без зміни взаємного розташування всіх 

елементів схеми, записують голограму його зміненого стану. При 

відновленні зображення з дворазово експонованої голограми спостерігається 

результат інтерференції полів, існуючих в різні моменти часу по-перше, 

хвильового поля, що несе інформацію про початковий стан об'єкта, і, по-

друге, хвильового поля, несе інформацію про його зміненому стані.  

В результаті на зображення об'єкта накладається мережу 

інтерференційних смуг, за якими визначають зміни які сталися з об'єктом. 

Смуги локалізовані в просторі, причому не обов'язково на поверхні об'єкта, і 

злегка зміщуються і змінюють свою форму при зміні напряму 

спостереження. Аналіз спостережуваної інтерференційної картини дозволяє 

виявити створені навантаженням деформації. Метод двох експозицій 

застосовують для вивчення поверхневої деформації тіл, контролю зварних 

швів, виявлення тріщин, міхурів і т.д. Метод реального часу схожий на метод 

двох експозицій. Різниця між ними полягає лише в тому, що при 

використанні реального часу замість другої експозиції голографічне 

зображення безпосередньо «інтерферує» з предметом, з якого отримана 

голограма [7].  

Третій метод голографічної інтерферометрії – метод усереднення в часі. 

Його призначення-вивчення форми коливань об'єктів при впливі на них 
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періодичної навантаження. Голограма в цьому випадку експонується 

протягом проміжку часу, що значно перевищує період коливань 

досліджуваного об'єкта. Внаслідок її відновлення виходить контурне 

зображення стоячих хвиль, сталих на хитається поверхні об'єкту. Чи не 

зміщуються точки об'єкта називаються вузловими і на інтерферограмма 

мають вигляд яскравих плям. 

При використанні стробоголографіческого методу дослідження вібрацій 

експонування голограми проводиться лише у крайніх положеннях об'єкта 

синхронно з його коливаннями. Стробоголографічний метод дозволяє 

отримувати контрастні смуги при значно більших амплітудах коливань. Для 

цього отримують голограму нерухомого об'єкта і, проявивши її "на місці", 

спостерігають через неї вібруючий об'єкт при імпульсному освітленні в 

моменти часу, відповідні одному з крайніх положень [8]. 

Перераховані методи дають можливість ефективно контролювати і 

вимірювати деформації деталей і окремих частин, визначати розподіл 

напружень по об'єкту і наявність у них дефектів, тому їх застосовують в 

основному в дефектоскопії. 

Голографічна  интерферометрия  знаходить застосування в 

дослідженнях як прозорих, так і відбивають світло об'єктів. Відмінності, 

наявні в дослідженні об'єктів цих двох типів, не носять принципового 

характеру, хоча дослідження прозорих фазових неоднорідностей зазвичай 

виділяють в окремий напрям голографічної  інтерферометрії. Це пояснюється 

специфікою використовуваних схем і методів інтерпретації результатів, які, в 

свою чергу, визначаються типовістю характеру вносяться такими об'єктами 

фазових спотворень. До числа цих об'єктів відносяться газові потоки, ударні 

хвилі, плазма, тонкі плівки. Дослідження методами голографічної 

інтерферометрії слабких фазових об'єктів ставить своєю кінцевою метою 

визначити по розподілу показника заломлення щільність газу, концентрацію 

атомів і електронів, температуру та інші параметри. Елементи оптичних схем 

(лінзи, призми, платівки, дзеркала) вносять сильні фазові обурення, і 
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застосування до їх дослідженням методів голографічної интерферометрії має 

перед собою інше завдання – дає можливість перевірити їх якість. 

Основним недоліком методів голографічної інтерферометрії є якісний 

характер інформації, одержуваної від об'єкта. Отримання кількісної 

інформації вимагає громіздких математичних обчислень і складного 

апаратурного рішення вимірювального пристрою, що призводить, певною 

мірою, до збільшення похибки і труднощі отримання вимірювальної 

інформації в реальному часі. При роботі в когерентному світлі з дифузно 

відбиваючими або пропускаючими об'єктами структура випромінювання 

здається спостерігачеві зернистою [8].  

Спекли є результатом інтерференції багатьох світлових хвиль від різних 

точок об'єкта. Якщо припустити, що спекл-поле формується в результаті 

рівномірного освітлення дифузора (наприклад, матового скла) шириною L, то 

розмір спеклів, спостерігаємих навідстані z від дифузора, пропорційний L  

Спекли в значній мірі знижують якість фотографій, знятих в 

когерентном світлі, і голограм. Однак спекл-ефект можна успішно 

використовувати для створення нових методів вимірювань. Спекл-

интерферометрія, також як і голографічна интерферометрія, дозволяє 

вимірювати зміщення (статичні та динамічні) і досліджувати форму оптично 

грубої поверхні з чутливістю порядку довжини хвилі світла. Тому нові 

інтерферометричні методи можна розглядати як перенесення методів 

класичної интерферометрії на широкий клас об'єктів і систем, які перебували 

раніше за їх межами. 

Якщо проводити загальну класифікацію, то в спекл-інтерферометрії 

можна виділити два основні методи: кореляційний спекл-інтерферометрію і 

спекл-фотографію. У кожному з цих методів оптично шорстка поверхня 

реєструється в початковому положенні і зміщеному щодо нього, потім 

аналізується картина інтерференційних смуг. 

Кореляційна спекл-интерферометрія – являє собою вимірювальний 

метод, в якому відбувається когерентне додавання (інтерференція) поля, що 
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має спекл-структуру, з плоскою опорною хвилею або з іншим полем, які 

мають спекл-структуру. Чутливість цього методу порівнянна з чутливістю 

голографічної інтерферометрії. 

Розвиток методів спекл-інтерферометрії показало, що чутлива до 

зсувам картина інтерференційних смуг може бути отримана за допомогою 

фотографії спеклів без опорного пучка. Це важливе відкриття лягло в основу 

цілої низки методик для вимірювання різноманітних типів зсувів і якості 

поверхні об'єктів. Зазвичай сукупність цих методик називають спекл-

фотографією. 

У методі спекл-фотографії предмет висвітлюється єдиним світловим 

пучком. Частина пучка, розсіяного поверхнею предмета, збирається за 

допомогою лінзи на фотопластинку. Фотозапис на цю платівку здійснюється 

двічі: до зміщення предмета і після зсуву. Картини спеклів, записані в 

площині зображення, призводять до появи системи інтерференційних смуг, 

чутливих до зсувів у площині предмета. 

Головна перевага методу полягає в простоті оптичної схеми і відносної 

легкості уявлення та інтерпретації результатів. Вимоги до механічної 

стабільності значно менш жорсткі, ніж при голографічній интерферометрії. 

Чутливість методу можна варіювати в процесі зчитування інформації, і вона 

в більшості випадків менше, ніж для голографічнї интерферометрії. 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема реєстрації спекл-структур 
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2.5.1   Цифрова реєстрація спекл-зображень 

З появою та розвитком цифрової реєструючої техніки дослідники почали 

використовувати цифрову реєстрацію для запису спекл-фотографій. 

Порівняно зі звичайною, фотографічної, цифрова техніка має ряд переваг, 

серед яких, звичайно, основне – це простота отримання зображення і 

подальшої його обробки. Але разом з тим, цифрова реєстрація призводить до 

проблем, пов'язаних з дискретизацією зображення. У роботах  проведено 

детальний аналіз впливу дискретності зображення на достовірність і точність 

одержуваної інформації, а також запропонований алгоритм отримання 

розраховується по спеклограммам зміщення з субпиксельною точністю [10]. 

В даний час інтерес до цього напрямку досліджень не знижується, і в пресі 

продовжують з'являтися роботи на цю тему. 

2.5.2   Зв´язок спекл-фотонрафії та цифрової кореляції зображень 

Суть методів спекл-фотографії полягає в реєстрації двох картин із 

випадковою структурою. Одна картина відповідає вихідному стану об'єкта, 

друга його зміненим станом. Зміна стану об'єкта призводить до зміщення 

випадкової структури в площині реєстрації. Аналіз отриманої інформації 

полягає в утворенні здвоєною картини, виконанні операції перетворення 

Фур'є і формуванні спектра просторових частот. Період, одержуваної при 

цьому картини смуг, однозначно пов'язаний з величиною зміщення 

випадкової структури вплощині реєстрації [5]. 

Можна змінити процедуру аналізу двох картин з випадковою 

структурою наступним чином. Застосуємо операцію перетворення Фур'є не 

до здвоєної картини спеклів, а до кожної з двох картин окремо, отримуючи 

тим самим просторові спектри зображень. А потім візьмемо зворотне фур'є-

перетворення від твору одного просторового спектра на комплексно 

пов'язаний другий. Таким чином, виходить функція крос-кореляції між двома 

зображеннями. 
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Отримання кореляційних функцій можливо оптичними методами. Зі 

збільшенням продуктивності комп'ютерів і розвитком комп'ютерних 

обчислювальних методів кореляційний обробка зображень різко зробила 

крок вперед і широко застосовується в різних областях досліджень. 

Треба відзначити, що термінологія в галузі вимірювань з використанням 

лазерних або штучних спекл-картин утвердилася не відразу. У статтях 

минулих років терміни «Цифрова спекл-фотографія» (digital speckle 

photography), «електронна спекл-фотографія »(electronic speckle photography) 

можуть ставитися як до цифрової реєстрації лазерних спекл-картин, так і до 

реєстрації штучно сформованих спеклів в білому світі. Специфіка процесу 

обробки отриманих зображень також відбивається в назвах статей не завжди 

коректно. У деяких джерелах термін «Цифрова спекл-фотографія» 

відноситься до кореляційної обробці зображень. Але  останнім часом для 

позначення крос-кореляційного аналізу спекл-подібних зображень 

використовують термін «цифрова кореляція зображень» (digital image 

correlation) [5]. 
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3 ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОФІЗИЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ ТА ЇХ 

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

3.1 Підрахунок клітин крові 

Камера Горяєва – пристосування, призначене для підрахунку кількості 

клітин в заданому об'ємі рідини. Зазвичай її використовують для визначення 

числа формених елементів в зразку крові. За допомогою камери Горяєва 

можливо також визначити збільшення мікроскопа. 

Запропоновано російським лікарем, професором Казанського 

університету Горяєвим Н.К. (1875 – 1943). 

Являє собою прозорий паралелепіпед (предметне скло), з борознами і 

нанесеної мікроскопічної сіткою. Розміри малих поділок клітини сітки 

становлять 0,05 мм, а великих – 0,2 мм. При цьому сітка нанесена на 

майданчик (ділянка скла), розташований на 0,1 мм нижче, ніж дві сусідні 

майданчики. Ці майданчики служать для притирання покривного скла. У 

результаті обсяг рідини над квадратом, утвореним великими поділками сітки 

Горяєва, становить 0,004 мікролітра [11]. 

 

Рисунок 3.1 – Камера Горяєва 
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3.1.1 Особливості сітки Горяева 

Мікроскопічна сітка камери Горяєва розкреслена на великі і маленькі 

квадрати, згруповані різними способами. Сітка Горяєва містить 225 великих 

квадратів (15 рядів по 15 великих квадратів в кожному), розграфлених 

вертикально, горизонтально, хрест-навхрест і неразграфленних. При цьому 

розміри малих поділок клітини сітки становлять 0.05мм, а великих – 0.2мм. 

Важливо, що малий квадрат зі стороною 0.05мм у всіх сітках є постійною 

величиною. Не важко розрахувати, що площа малого квадрата дорівнює 

0.0025 мм
2
, а великого квадрата – 0.04мм

2
 [3]. 

 

Рисунок 3.2 – Сітка Горяєва 

 

 

Рисунок 3.3 – Великий (1) і малий (2) квадрати сітки камери Горяєва 
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Рисунок 3.4  – 225 великих квадратів сітки камери Горяева 

 

Рисунок 3.5 – 100 великих квадратів сітки камери Горяева 

 

Рисунок 3.6 – Великий квадрат камери Горяєва розділений на 16 малих 

квадратів 
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3.1.2 Обслуговування камери Горяєва 

Між роботою камера повинна зберігатися в сухому місці. Після роботи 

камера дезінфікується зануренням на 30 хвилин в 70% розчин етилового 

спирту, або на 60 хвилин в 4% розчин формаліну, після чого камера 

промивається дистильованою водою і протирається м'якою серветкою [3]. 

3.1.3 Методика підрахунку лейкоцитів 

Розвести зразок досліджуваної крові в 20 разів 3 – 5% розчином оцтової 

кислоти з метиленовим синім (наприклад, 20 мкл крові і 380 мкл розчину 

оцтової кислоти). Камеру і покривне скло насухо протерти марлею. 

Недопускается використання для протирання ватних тампонів через що 

залишаються на склі волокон. Акуратно притертися покривне скло до 

камери, злегка натискаючи на нього до появи кольорових кілець Ньютона. 

Заповнити камеру розведеною кров'ю і витримати 1 хвилину для припинення 

руху клітин. При малому збільшенні (окуляр × 10, об'єктив × 8) порахувати 

лейкоцити в 100 великих квадратах. Розрахунок числа лейкоцитів 

здійснюють, виходячи з розведення крові (20) і числа великих квадратів 

(100), за формулою: X = (a × 250 × 20) / 100, де Х – кількість лейкоцитів в 1 

мкл крові; а – кількість лейкоцитів, порахованих у 100 великих квадратах 

камери Горяєва. Практично, після скорочень у формулі, кількість 

порахованих лейкоцитів множать на 50 [11]. 
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Рисунок 3.7 – Лейкоцити в камері Горяєва 

3.1.4 Методика підрахунку еритроцитів 

Розвести зразок досліджуваної крові в 200 разів в 0,9% розчині NaCl або 

розчині Гайема (береться 20 мкл крові і 4 мл розчину). Камеру і покривне 

скло насухо протерти марлею. Недопускается використання для протирання 

ватних тампонів через що залишаються на склі волокон. Акуратно 

притертися покривне скло до камери, злегка натискаючи на нього до появи 

кольорових кілець Ньютона. Заповнити камеру розведеною кров'ю і 

витримати 1 хвилину для припинення руху клітин. При малому збільшенні 

(окуляр × 10, об'єктив × 8) порахувати еритроцити в 5 великих квадратах 

розділених на 16 малих (тобто в 80 малих квадратах). Рекомендується 

вважати клітини в квадратах, розташованих по діагоналі. Розрахунок числа 

еритроцитів здійснюють, виходячи з розведення крові (200) і числа малих 

квадратів (80), за формулою: X = (a × 4000 × 200) / 80, де Х – кількість 

еритроцитів в 1 мкл крові; а – кількість еритроцитів, порахованих в 80 малих 

квадратах камери Горяєва. Практично, після скорочень у формулі, кількість 

порахованих еритроцитів множать на 10 000 [11]. 

В.
 О

. Д
уб
ов
ик

, К
іВР
А 

20
15



55 

 

Рисунок 3.8 – Еритроцити в камері Горяєва 
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3.2 Обробка у середовищі Matlab 
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На рисунку 3.9 спостерігаємо процес завантаження потрібної інформації 

до середовища Matlab [14]. 

 

 
Рисунок 3.9 – Завантаження у Matlab 
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Далі на рисунку 3.10 – здійснюєть конвертування у сірий колір тому що 

середовище не має здатності прицювати з кольоровими зображеннями [14]. 

 

 

Рисунок 3.10 – Конвертоване зображення 
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Рисунок 3.11 – Бінаризоване зображення 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА  БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Враховуючи той факт, що у даній  дипломній роботі виконується 

розробка методів оптичного контролю зміщень в лабораторних системах 

лазерної діагностики,  то у цьому розділі буде доцільним розглянути, в 

першу чергу, питання охорони праці при використанні лазерних пристроїв, з 

урахуванням вимог ДНАОП 0.03-3.09-91”Санітарні норми і правила будови і 

експлуатації лазерів” №5804-91, ГОСТ 12.1.040-83, СНиП 2392-81  та 

питання охорони праці при використанні   ПЕОМ з урахуванням вимог 

ДСанПіН 3.3.2.007 і НПАОП 0.00-1.28-10.  

У зв'язку з цим у даному розділі, перш за все,  передбачається визначити 

потенційно небезпечні і шкідливі чинники, що виникають при експлуатації 

лазерів, відео терміналів (ВДТ) ПЕОМ, джерела і фізику їхнього утворення, 

вплив цих чинників на працюючих, принципи нормування, а також можливі 

комплексні заходи щодо запобігання впливу цих чинників на людину.  

Також слід розглянути питання електробезпеки та  питання пожежної 

безпеки в робочому приміщені, де виконувалася дана робота.     

4.1 Лазерна безпека 

Дія лазерного випромінювання на організм людини має складний 

характер i обумовлена як безпосередньою дією лазерного випромінювання на 

тканину, так i вторинними явищами, обумовленими змінами в організмі 

внаслідок опромінення. Розрізняють термічну i біологічну дію лазерного 

випромінювання на тканини, що може призвести до теплової, ударної дії 

світлового тиску, електрострикції (механічні коливання під дією електричної 

складової електромагнітного поля), перебудови внутрішньоклітинних 

структур та інше.  

Шкідлива дія лазерного променя залежить від потужності, довжини 

хвилі випромінювання, тривалості імпульсу, частоти повторень імпульсів, 
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часу взаємодії, біологічних та фізико-хімічних особливостей тканин та 

органів, що піддаються опроміненню. 

 Термічна дія випромінювання лазерів при помірній інтенсивності 

призводить до появи на шкірі видимих зміни (порушення пігментації, 

почервоніння) з досить чіткими межами ураженої ділянки, а при 

інтенсивності випромінювання понад 100 Вт/с – до виникнення 

кратероподібного отвору внаслідок руйнування та випарювання клітинних 

структур.  

Біологічна дія лазерного випромінювання спостерігається при великій 

інтенсивності i дуже малій тривалості імпульсів і зумовлена процесами, які 

виникають внаслідок вибіркового поглинання тканинами електромагнітної 

енергії, а також електричними i фотоелектричними ефектами.  

При відносно слабких ушкодженнях шкіри може виникати ураження 

внутрішніх тканин – набряки, крововиливи, змертвіння тканин, згортання 

крові. Навіть дуже малі дози лазерного опромінення можуть призвести до 

нестійкості артеріального тиску, порушень серцевого ритму, втоми, 

роздратування, головного болю, підвищеної збудженості, порушень сну. 

4.1.1 Дія  лазерного випромінювання на органи зору 

Основний елемент зорового апарату людини – сітківка ока – може бути 

уражена лише випромінюванням видимого (від 0.4 мкм) і ближнього ІЧ-

діапазонов (до 1.4 мкм), що пояснюється спектральними характеристиками 

людського ока. При цьому кришталик і очне яблуко, діючи як додаткова 

фокусуюча оптика, істотно підвищують концентрацію енергії на сітківці, що, 

у свою чергу, на декілька порядків знижує максимально допустимий рівень  

(МДР) опромінювання зіниці. 

4.1.2 Техніко-гігієнічна оцінка лазерних виробів 

У нашій країні на базі проведених комплексних досліджень і сучасних 

уявлень про вплив лазерного випромінювання на організм людини 
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розроблений і затверджений ряд нормативних документів, що забезпечують 

безпечну експлуатацію лазерних виробів. Ці документи встановлюють єдину 

систему забезпечення лазерної безпеки. В таку систему входять: технічні 

засоби зниження небезпечних і шкідливих виробничих чинників, 

організаційні заходи, контроль умов праці  на лазерних установках. В 

сучасній вітчизняній науково-технічній і нормативній літературі дано 

декілька варіантів класифікації лазерних виробів. З позиції забезпечення 

лазерної безпеки їх класифікують за основними фізико-технічними 

параметрами і ступенями небезпеки випромінювання, що генерується. 

4.1.3 Класи небезпеки лазерного випромінювання 

Ступінь дії лазерного випромінювання на оператора залежить від 

фізико-технічних характеристик лазера – густини потужності (енергії 

випромінювання), довжини хвилі, часу опромінювання, тривалості і 

періодичності імпульсів, площі опромінюваної поверхні. Біологічний ефект 

лазерного опромінювання залежить як від виду дії випромінювання на 

тканини організму (теплове, фотохімічне), так і від біологічних і фізико-

хімічних  особливостей самих тканин і органів. 

Найбільш небезпечно лазерне випромінювання з довжиною хвилі: 

 380 – 1400 нм – для сітківки ока; 

 180 – 380 нм і понад 1400 нм – для передніх середовищ ока; 

 180 – 105 нм (тобто у всьому даному діапазоні) – для шкіри. 

Гігієністами висунуті вимоги, відповідно до яких, в основу 

проектування, розробки і експлуатації лазерної техніки повинен бути 

встановлений принцип виключення дії на людину лазерного 

випромінювання, як прямого, так і дзеркально або дифузно відображеного. 

Лазерні вироби по ступеню небезпеки випромінювання, що генерується, 

підрозділяють на 4 класи. При цьому клас небезпеки лазерного виробу 

визначається класом небезпеки лазера, що використовується в ньому.  
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Класифікацію лазерів з погляду безпеки проводить підприємство-

виробник шляхом порівняння вихідних характеристик випромінювання з 

гранично допустимими рівнями (ГДР) при однократній дії. Визначаючи 

приналежність лазерного виробу до того або іншого класу по ступеню 

небезпеки лазерного випромінювання, необхідно враховувати дію прямого 

або відображеного лазерного пучка на очі і шкіру людини і просторові 

характеристики лазерного випромінювання (при цьому розрізняють 

колімироване випромінювання, тобто укладене в обмеженому тілесному 

кутку, і неколімироване, тобто розсіяне або дифузно відображене). 

Використовування додаткових оптичних систем не входить в поняття 

"колімація", а обмовляється окремо. Лазерні вироби з погляду техніки 

безпеки класифікують в основному по ступеню небезпеки випромінювання, 

що генерується. Встановлено наступні 4 класи лазерів: 

     1 клас: повністю безпечні лазери, вихідне випромінювання яких не 

представляє небезпеки для очей і шкіри людини. 

     2 клас: лазери, вихідне випромінювання яких представляє небезпеку 

при опромінюванні шкіри або очей людини колімированим пучком. В той же 

час дифузно відбите випромінювання лазерів цього класу безпечне як для 

шкіри, так і для очей; 

     3 клас: лазерні пристрої, що працюють у видимій області спектру і 

вихідне випромінювання яких представляє небезпеку при опромінюванні як 

очей (колімированим і дифузно відбитим випромінюванням на відстані 

менше 10 см від відбиваючої поверхні), так і шкіри (тільки колімированим 

пучком); 

     4 клас: самий небезпечний – до нього відносять лазерні пристрої, для 

яких навіть дифузно відбите випромінювання  представляє небезпеку для 

очей і шкіри на відстані менше 10 см від відбиваючої поверхні. 

При визначенні класу небезпеки лазерного випромінювання 

враховуються три спектральні діапазони (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 – Діапазони лазерного випромінювання 

  

Клас 

небезпеки 

лазерного  

випромінювання 

 180380 нм    3801400 нм 1400105
 
 нм 

 Діапазон 

 I             II            III 

1     +      +     + 

2     +      +     + 

3    —      +    — 

4     +      +     + 

4.1.4 Гігієнічне нормування лазерного випромінювання 

Для кожного режиму роботи лазера і його спектрального діапазону 

регламентують гранично допустимий рівень випромінювання (табл. 5.2). 

Нормованими параметрами з погляду небезпеки лазерного випромінювання є 

енергія W і потужність P випромінювання, що пройшло обмежуючу апертуру 

діаметрами dа=1.1 мм (в спектральних діапазонах I і II) і dа=7 мм (в діапазоні 

II); енергетична експозиція H і опроміненість E, усереднена по обмежуючій 

апертурі: 

 H=W/Sa; E=P/Sa      

де Sa – площа обмежуючої апертури. 
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Таблиця 4.2 – Граничні дози при однократній дії на очі колімированого 

лазерного випромінювання 

Довжина хвилі , нм Тривалість дії t, з WГДР, Дж  

380600 
-11

  

 
-11 -5

 
-8

 

 
-5

  

600750 
-11

  

 
-11 -5

 
-7

 

 5
-5

  

7501000 
-10

  

 
-10 -5

 
-7

 

 
-5

  

10001400 
-9

  

 10
-9 -5

 10
-6

 

 
-5

  

 

Гранично допустимий рівень лазерного випромінювання встановлюють 

для двох умов – однократного і хронічного опромінювання. Під хронічним 

розуміють "систематично дію, якій піддаються люди, професіонально 

пов'язані з лазерним випромінюванням", що повторюється. 

 Гранично допустимі рівні при цьому визначають як: 

   1. Рівні лазерного випромінювання, при яких "існує незначна 

вірогідність виникнення оборотних відхилень в організмі" людини; 

   2. Рівні випромінювання, які "при роботі встановленої тривалості 

протягом всього трудового стажу не приводять до травми (пошкодженню), 

захворювання або відхилення в стані здоров'я як самого працюючого, так і 

подальших його поколінь". 

Гранично допустимий рівень хронічної дії розраховують шляхом 

зменшення в 5 – 10 разів ГДР однократної дії. 
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4.2 Вимоги безпеки при експлуатації  лазерних виробів 

Розміщення лазерних виробів у кожному конкретному випадку 

проводиться з урахуванням класу небезпеки виробів, умов і режиму праці 

персоналу, особливостей технологічного процесу, підведення комунікацій. 

Вимоги для класу 2Б, до якого відноситься лазер, який використовується 

у лабораторному стенді, приведені нижче. 

Відстань між лазерними виробами  повинна забезпечувати безпечні 

умови праці і зручність експлуатації, ремонту і обслуговування. 

Рекомендується для класу 2Б: 

    - з боку органів управління: при однорядному розташуванні – 1,5 м; 

    - при дворядному – не менше 2,0 м; 

    - з других боків – не менше 1,0 м; 

    - робоче місце повинне бути організовано так, щоб виключати 

можливість дії на персонал лазерного випромінювання або щоб його 

величина не перевищувала допустимий рівень для першого класу; 

   - робоче місце обслуговуючого персоналу, взаємне розташування всіх 

елементів (органів управління, засобів відображення інформації і ін.) 

повинна забезпечувати раціональність робочих рухів і максимально 

враховувати енергетичні, швидкісні, силові і психофізичні можливості 

людини. 

4.2.1 Класифікація умов і характеру праці 

По ступеню захисту персоналу від дії лазерного випромінювання, умови 

і характер праці при експлуатації лазерних виробів незалежно від класу 

виробу підрозділяються: 

  а) оптимальні – що виключають дію на персонал лазерного 

випромінювання; 

  б) допустимі – рівень лазерного випромінювання, що впливає на  

персонал, менше гранично допустимого рівня; 
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  в) шкідливі і небезпечні – рівень лазерного випромінювання, що 

впливає на персонал, перевищує гранично допустимий рівень. 

4.2.2 Вимоги безпеки при експлуатації і обслуговуванні лазерних 

виробів 

Виконання наступних вимог безпеки повинне забезпечувати 

виключення або максимальне зменшення можливості опромінювання 

персоналу лазерним випромінюванням, а також дії на нього інших 

небезпечних чинників: 

      -  до ремонту, наладці і випробуванням лазерних виробів допускаються     

особи, які мають відповідну кваліфікацію і що пройшли   інструктаж з 

техніки безпеки в установленому порядку; 

- до роботи з лазерними виробами  допускаються особи, що досягли 

вісімнадцяти років, не мають медичних протипоказань та що пройшли курс 

спеціального навчання в установленому порядку роботі з конкретними 

лазерними виробами і атестацію на групу по охороні праці при роботі на 

електроустановках з відповідною напругою; 

- при експлуатації виробів вище за клас 2 повинна призначатися особа, 

відповідальна за охорону праці при їх експлуатації; 

- лазерні вироби, що знаходяться в експлуатації, повинні  піддаватися 

регулярній  профілактичній перевірці, при цьому слід звертати  особливу 

увагу на безвідмовність роботи всіх захисних  пристроїв, надійність 

заземлення. 

4.3 Потенційно небезпечні та шкідливі виробничі чинникі, які 

мають місце при використанні ВДТ ПЕОМ 

ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, збереженої 

електронним засобом.  Він складається з дисплейного екрана, системного 

блока обробки виведеної інформації, і клавіатури.  
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Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров'я 

базується головним чином на конструктивних особливостях і визначених 

параметрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання  

багатокольорового, позитивного, негативного зображення).  

Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні чинники, що 

виникають у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. Принцип дії і 

конструкція ЕПТ дозволяє зробити висновок, що основними такими 

чинниками будуть: 

  електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

  невикористовуєме рентгенівське випромінювання (НРВ); 

  випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне 

і випромінювання видимого діапазону); 

  електростатичне поле; 

  акустичне випромінювання; 

  можливість поразки електричним струмом; 

  відблиски на екрані монітора. 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують 

повітря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, 

Н3О, НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишкового 

тепла, що призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зоні. 

Крім того, праця користувачів персональних комп'ютерів 

супроводжується активізацією уваги й інших вищих психічних функцій, 

порушується режим праці і відпочинку і робота може провадиться при 

недостатній освітленості. 

4.3.1  Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону 

ВДТ на основі ЕПТ є джерелом випромінювань і полів різноманітних 

частот. Основними джерелами є блоки кадрової і рядкової разгортки, відрізок 

високовольтного проводу й анод. Ця напруга від блока разгортки до анода 

трубки передаєтся за допомогою неекранованого відрізка високовольтного 
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проводу, розташованого на зворотній стороні кінескопа. З однієї сторони він 

через обмотку автотрансформатора заземлен на корпус, а з іншої сторони 

живить анод ЕПТ. Тому його можна уявити в якості коротко заземленого 

штиря без ємності на кінці, тобто  як  антену, що випромінює. 

Випромінювання від анода ЕПТ, діаграма спрямованості якого має головний 

максимум, перпендикулярний до площини екрана кінескопа, безпосередньо 

спрямоване на людину, що працює на ВДТ. 

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 1 м 

від екрана зазначені в ГОСТ12.1.006-84 і приведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Гранично припустимі норми 

 

 

Частота 

Гранично припустимі 

Напруженість 

електричного поля, 

В/м 

 

Щільність потоку енергії, 

Вт/м
2

 

0.3 – 3 МГц 15  

3 – 30  МГц 10  

30 – 300 МГц 3  

300 – 3000 МГц  0.1 

3– 30 ГГц  0.1 

 

Фактичне значення ЕМВ відповідно до паспортних даних ВДТ 

задовільняє "Тимчасовим санітарним нормам для В.Ц." №4559 88 і 

ГОСТ12.1.006-84 і не мають загрози для користувача. 

4.3.2 Рентгенівське випромінювання ВДТ 

Джерелом НРВ у ВДТ є ЕПТ, у якій відбувається бомбардування 

люмінофора і матеріалу екрана електронами. Вихід НРВ за межі колби має 

місце при анодній напрузі 10 кВ і більш. При напрузі 5 – 60 кВ генерується 
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«м'яке» (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Ефективна енергія 

НРВ залежить від анодної напруги і матеріалу колби ЕПТ. Люмінофори, 

використовувані в ЕПТ, перетворять підведену електронним пучком енергію 

в такі види випромінювань: випромінювання видимого спектру (довжини 

хвиль  =400 – 760 нм); інфрачервоне випромінювання ( =760 нм – 1 мм); 

ультрафіолетове випромінювання ( =400 – 315 нм); рентгенівське 

випромінювання ( =1 – 0,001 нм). Дослідження показали, що потік квантів 

рентгенівського випромінювання ЕПТ майже симетричний відносно осі 

кінескопа і спрямований перпендикулярно до поверхні екрана. Потужність 

експозиційної дози Х НРВ при відхиленні від осі трубки на 27 – 30
0
  складає 

50%. Прошарок скла товщиною 5 – 8 мм (така товщина екрана ЕПТ) значно 

послабляє потужність експозиційної дози НРВ, особливо якщо до складу 

скла введені атоми важких елементів. 

Відповідно до ГОСТ12.2.006-87 ("Апаратура радіоелектронна побутова. 

Вимоги безпеки. Методи іспиту.") потужність експозиційної дози 

рентгенівського випромінювання побутової апаратури в будь-якій точці на 

відстані 5 см від будь-якої її зовнішньої поверхні не повинна перевищувати 

100 мкР/год. 

4.3.3 Розрахунок невикористовуємого рентгенівського випро-

мінювання ВДТ 

Це випромінювання виникає при роботі електровакумних приладів при 

анодній напрузі більш 5 кВ. У моніторі SAMSUNG 550b, використовуваному 

на робочому місці, анодна напруга складає 25 кВ, тобто генерується "м'яке" 

(довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Потужність експозиційної 

дози НРВ для товстих анодів (коли його товщина дорівнює не менше 5 

довжин пробігу в речовині, тобто  в якій електрони цілком гальмуються, що 

відповідає використовуваному терміналу) визначаються з «Санітарних норм 

роботи з джерелами НРВ» і ГОСТ12.2.006-87 – для відеодисплейних 

В.
 О

. Д
уб
ов
ик

, К
іВР
А 

20
15



71 

пристроїв на відстані 5 см від корпуса апарату на стороні зверненої до 

оператора не вище 27.8 нР/с (0.1 мР/год). 

Розрахуємо потужність експозиційної дози НРВ від 

ЕПТ по формулі 4.1. (як для «масивних» анодів): 

 
24114.0

μ
21

710

rN

еф
Z

a
I

a
UKK

X








, (4.1) 

де 10
7 – еквівалент Вата, ерг/с; 

К1=310
-6

 – коефіцієнт пропорційності, що характеризує можливість 

гальмування електронів в електричному полі ядра; 

К2=1 – коефіцієнт при U = const; 

Uа=25 – анодна напруга, кВ; 

Iа=0.3 – анодний струм, мА; 

Zеф – ефективний порядковий номер речовини анода (люмінофора): 
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де: аі – число атомів речовини з порядковим номером Zi у складній речовині. 

У середньому для люмінофорів, застосовуваних у моніторах, Zеф=30; 

=10
-9

 – коефіцієнт поглинання випромінювання в повітрі, залежить від 

енергії квантів, см
-1

; 

0.114 – енергетичний еквівалент рентгена, ерг/см
3
; 

N = 50 – ослаблення випромінювання колбою ЕПТ; 

r = 5 – відстань від анода ЕПТ до аналізованої точки робочого простору, 

см. 

Визначаємо, що потужність експозиційної дози НРВ для монітора 

SAMSUNG 550b складає 3.77 нР/с, що набагато менше припустимої. 

4.4 Електробезпека 

Все  електроустаткування  в лабораторії  можна віднести до I та II класів 

щодо електрозахисту (ГОСТ12.2.007.0-75).  
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Відповідно до ГОСТ 12.1038-88 гранично припустимі напруги дотику і 

струми через людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи 

електроустаткування в робочому приміщені приведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 – гранично припустимі напруги дотику і струми через 

людину. 

Тип  струму Напруга, В, не більше Струм, мА, не більше 

Змінний 50 Гц              2 0,3 

Постійний                   8 10 

 

Помешкання лабораторії по рівню безпеки поразки персоналу 

електричним струмом згідно з ПУЕ можна віднести, до помешкань без 

підвищеної небезпеки, тому що: 

  відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

  матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

  температура повітря не досягає значень, більших 35°С; 

  відсутня можливість одночасного доторку людини до з'єднаних з 

землею металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, механізмів і т.ін., 

з одного боку, і до електропровідних частин  електроустаткування – з іншого 

боку;  

 відсутні хімічно агресивні середовища. 

Електромережа, що використовується в робочому приміщенні,  

трьохфазна з глухозаземленою нейтраллю, із зануленням і повторним 

заземленням нульового проводу відповідно до ПУЕ та ПБЕ. Мережа 

обладнана автоматом струмового захисту, розрахованого на струм 10А. Час 

спрацювання автомату 0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом 

при виникненні аварійних ситуацій необхідно занулити все обладнання, що 

працює від мережі 220В, 50Гц. Провідники занулення повинні бути такими, 

щоб при замиканні на корпус або нульовий провід виникав струм короткого 
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замикання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм 

спрацювання автомату струмового захисту (для автоматів з номінальною 

силою струму до 100А). 

ф
RR

ф
U

кз
I




0

,                                         (4.3) 

де: Uф – фазова напруга в електромережі, 

R0 – опір нульового дроту на ділянці від трансформатора до розетки  

(~3 Ом), 

Rф – опір фазного дроту на тій же ділянці (~3 Ом). 
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Тобто струм короткого замикання при виникненні аварійної ситуації в 

3,67 рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, що 

задовольняє встановленим нормам. 

Виконано всі заходи щодо электробезпеки відповідно до ГОСТ12.3.019-

80. Додаткових заходів з електробезпеки впроваджувати не потрібно. 

4.5 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-

дрослідників можна рекомендувати скоротити час перебування за екраном 

дисплея до 4 годин у зміну, причому після 2 годин безупинної роботи 

радиться 30-хвилинна перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкідливих 

речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії провадиться 

вентиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і 

щоденне вологе прибирання. 
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Світильники розташовані в два ряди і під’єднані до різноманітних фаз 

електромережі для усунення мерехтінь світлового потоку (коефіцієнт 

пульсацій менше 10%).  

   Для ослаблення шкідливого впливу електростатичних полів у 

лабораторії застосовуються захисні  фільтри (екрани) з електропровідним 

покриттям, що має відвід для заземлення, що прикріплюються на екран 

монітора. 

4.6 Пожежна безпека 

У помешканні лабораторії знаходяться меблі з ДСП, дверні і віконні 

плетіння, полімерні корпуса дисплеїв, клавіатур та інші матеріали, що можна 

віднести до горючих матеріалів. По вибухопожежній і пожежній небезпеці 

помешкання лабораторії, відповідно НАПБ Б.03.002-2007 можна віднести до 

категорії „В”. Відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 та ПБЕ, робочі зони 

лабораторії по пожежній небезпеці можна віднести до класу  

П-ІІа – пожежонебезпечні. 

Так як помешкання лабораторії відноситься до категорії В відповідно до 

класифікації по вибухопожежній  небезпеці, то на підставі СНиП2.01.02-85 

будинок повинен відповідати II ступеню вогнестійкості, що вимагає від 

будівельних конструкцій таких мінімальних меж вогнестійкості: 

 несучі стіни, стіни сходових клітин, колони – 2 години; 

 сходові площадки, сходи, балки і прольоти в сходових клітинах – 1 

година; 

 зовнішні стіни з навісних панелей – 0.25 години; 

 внутрішні не несучі стіни (перегородки) – 0.25 години; 

 плити, настили й інші несучі конструкції міжетажних і горищних 

перекриттів – 0.75 години; 

 плити, настили й інші несучі конструкції покриттів – 0.25 години.  

Помешкання лабораторії відповідає вимогам СНиП2.01.02-84, так як 

несучі стіни виконані зі звичайної цеглини (товщина стіни 38 см, що 

В.
 О

. Д
уб
ов
ик

, К
іВР
А 

20
15



75 

забезпечує межу вогнестійкості 11 годин), сходи, балки і прольоти в 

сходових клітинах виготовлені з залізобетону (межа вогнестійкості – не 

менше 3 годин), внутрішні не несучі стіни, зроблені з асбестоцементних плит 

із внутрішнім сталевим каркасом (межа вогнестійкості – 0.25 години), несучі 

конструкції міжеповерхових і горищних перекриттів – сталеві (межа 

вогнестійкості – 1.5 години), двері з дерев'яними полотнами, що обшиті по 

азбестовому картоні товщиною 5 мм покрівельною сталлю (товщина дверей 5 

см, межа вогнестійкості – 1.5 години). Відповідно до  СНиП2.09.02-85 

максимально припустима відстань від найбільше віддаленого робочого місця 

до найближчого евакуаційного виходу повинно бути не більш 75 м. 

Лабораторія задовольняє цим вимогам, тому що відстань від найбільше 

віддаленого робочого місця складає 20 м. 

Спеціальних протипожежних перепон у будинку немає. Проте, якщо 

взяти до уваги, що несучі стіни мають межу вогнестійкості 2.5 години, то 

можна вважати їх протипожежними, причому несучі стіни утворять 

прямокутні помешкання, площа яких не перевищує 300 м
2
, що задовольняє 

вимогам СНиП2.01.02-85, що передбачають найбільшу припустиму площу 

поверху між протипожежними стінами – 4000 м
2
. 

У помешканні лабораторії є вогнегасник ВВБ-3  (1шт.) та вогнегасник 

ВП-1 «Момент» (1шт). 

Використовувані засоби пожежегасіння відповідають вимогам 

ГОСТ12.4.009-75, ДСТУ3675-98 і ISO3941-77. 

У робочому приміщенні виконуються усі вимоги з пожежної безпеки 

згідно з «Правила пожежної безпеки в Україні». 
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ВИСНОВКИ 

В роботі було проведено аналіз сучасних статистичних методів обробки 

інформації, визначення пріоритетних напрямків для подальшого дослідження 

та розробки зручних методів для діагностування патології форменних 

елементів крові. 

Була розглянута методика підрахунку форменних елементів крові, а 

саме: лейкоцитів, еритроцитів за допомогою камери Горяева. На мій погляд 

цей метод є не дуже ефективним тому що використовується з XIX століття. У 

роботі пропоную новий метод підрахунку клітин крові за допомогою 

програми Matlab. Суть роботи у тому щоб підвищити швидкість та обробку 

отриманої інформації з аналізу крові, для швидкого діагностування стану 

пацієнта. 
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Технічне завдання 

до дипломної роботи 

на тему: «Лабораторні дослідження біофізичних характеристик 

форменних елементів крові» 
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1     Найменування 

Дослідження особливостей взаємодії лазерного випромінювання з 

біологічними об'єктами. 

2     Підстави для виконання роботи 

Наказ по факультету  №____ від _________. 

3     Мета і призначення дипломної роботи 

На даний момент спекл–інтерферометрія є дуже актуальним питанням, 

адже експрес аналіз крові потрібний для швидкого діагностування стану 

пацієнта. 

Мета: Дослідження особливостей взаємодії лазерного випромінювання 

з біологічними об'єктами та обробка отриманих даних. 

 

4 Вихідні данні для проведення дипломної роботи 

При проведенні дипломної роботи необхідно враховувати: 

- Огляд і аналіз існуючих прототипів обробки спекл–структур; 

- Існуючі розробки і винаходи з детальним аналізом їх позитивних 

якостей та основних недоліків; 

-      Набір досліджуваних суспензій; 

         5       Вимоги до дипломної роботи 

Дипломна робота має бути виконана якісно та у встановлений 

календарним планом термін. 

Науковий звіт (дипломна робота) має бути оформлено згідно  

ДСТУ 3008-95. 

  6      Етапи дипломної роботи і терміни їх виконання 

Робота виконується в 3 етапи: 

Етап 1. Збір необхідних матеріалів для виконання дипломної роботи та 

їх аналіз. 

Термін виконання 13.04.15 – 05.05.15 

Етап 2. Аналіз існуючих способів обробки статистичних даних. 

Термін виконання 05.05.15 – 23.05.15 
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Етап 3. Статистична обробка даних на базі досліджень. 

Термін виконання 23.05.15 – 15.06.15. 

   7     Основні результати та порядок реалізації дипломної роботи 

Має бути розроблена методика статистичної обробки отриманих даних, 

які в подальшому будуть використовуватись для проведення дослідження 

крові за допомогою спекл–інтерферометрії та обробки отриманих даних.  

Матеріали які подаються після закінчення дипломної робота її 

етапів. 

Після закінчення етапів надаються проміжні наукові звіти (окремі 

розділи дипломної роботи); після закінчення надається підсумковий 

науковий звіт (дипломна робота на присвоєння кваліфікації «Бакалавр») та 

готується презентація роботи. 

8 Порядок приймання дипломної роботи та її етапів 

Після виконання етапів дипломної роботи проміжні звіти, окремі 

розділи дипломної роботи, виконавець захищає перед науковим керівником. 

Після виконання наукового звіту (дипломної роботи) виконавець подає 

її для захисту в державну екзаменаційну комісію та одержання кваліфікації 

«Бакалавр». 

9    Особливості дипломної роботи 

Розгляд поставлених питань потребує більшого обсягу тому обсяг 

дипломної роботи становитиме 81 сторінку.  

 

Завідувач кафедри КіВРА                                                       /Є. А. Нелін/ 

 

Керівник дипломної роботи                                                    /М. Ф. Богомолов/ 

 

Виконавець дипломної роботи                                                 /В. О. Дубовик/ 
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