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АНОТАЦІЯ 

Метою роботи є розробка комп’ютерної моделі поширення електромаг-

нітного випромінювання в біооб’єкті. Проаналізовано існуючі математичні 

моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єктах. Пока-

зано залежність  похибки моделювання методом Монте-Карло. Змодельоване 

поширення лазерного випромінювання в моделі, яка має оптичні властивості 

епідермісу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки. 

Дипломна робота складається з  4 розділів та виконана на 76 сторінках, 

що містять 18 ілюстрацій, 2 таблиці, 14 використаних джерел та 3 додатки 

Ключові слова: випромінювання, комп’ютерна модель, метод Монте-

Карло. 
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ANNOTATION 

The aim is to develop a computer model of the electromagnetic radiation 

propagation in biological objects. Analyzed the existing mathematical model of the 

electromagnetic radiation propagation in biological objects. The dependence of the 

modeling error of Monte Carlo. Modeled propagation of laser radiation in a model, 

has the optical properties of the epidermis. The problems of health and safety. 

Thesis consists of 4 sections and is made of 76 pages containing 18 

illustrations, 2 tables, 14 sources used, and 3 applications 

Keywords: radiation computer model, the Monte Carlo method. 
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  ВСТУП 

Останнім часом, особливо гостро стоїть питання  дослідження розпо-

всюдження електромагніт хвиль, зокрема лазерного випромінювання в біоло-

гічному середовищі. 

При лазерній обробці біооб'єктів необхідно враховувати оптимальні 

спектральні характеристики середовища, часові і енергетичні характеристики 

лазерного випромінювання. 

Для цих цілей розробляються математичні моделі, завдяки яким у біль-

шості випадків проблема вибору лазерного джерела і його характеристик ви-

рішується на основі спектрів поглинання і часів релаксації розглянутих об'єк-

тів.   
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1 АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЧОВИНОЮ 

При взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, як пра-

вило виникають три основних ефекти, які можуть перешкодити розповсю-

дженню електромагнітних хвиль: 

- відбиття та заломлення, 

- поглинання, 

- розсіювання. 

На рис. 1.1 показані типові процеси, що відбуваються при проходженні 

світла через тонкий шар середовища. 

 

Рисунок 1.1 — Геометрія відбиття, заломлення, поглинання і розсіяння 

Кількість відбитого, поглиненого і розсіяного світла в основному зале-

жить від типу речовини і довжини хвилі падаючого випромінювання. Дов-

жина хвилі є дуже важливим параметром. Вона визначає показник заломлен-

ня, а також коефіцієнти поглинання і розсіяння. Показник заломлення визна-

чає повну відбивну здатність середовища. Він сильно залежить від довжини 

хвилі тільки в областях з сильним поглинанням [1]. 

У біологічних середовищах, в яких відбувається розсіювання, зазначені 

процеси мають деякі особливості (рис. 1.2). Кл
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Рисунок 1.2 — Види взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною 

За рахунок багаторазового розсіювання і поглинання лазерний пучок 

уширяется і загасає при розповсюдженні в тканини. Об'ємне розсіювання є 

причиною поширення значної частки випромінювання в зворотному напрям-

ку (зворотне розсіювання). Поглинене світло перетворюється в тепло, пере-

випромінюється у вигляді флуоресценції або фосфоресценції, а також витра-

чається на фотобіохімічні реакції [2]. 

Розглянемо тепер вищезгадані процеси більш докладно. 

1.1 Відбиття та заломлення 

Відбиття – процес повернення електромагнітного випромінювання пове-

рхнею, на яку воно падає. Поверхня, що відбиває – це межа двох середовищ з 

різними показниками заломлення. 

Закон відбиття свідчить [2], що хвильові нормалі падаючого і відбитого 

пучків, а також нормаль до поверхні, що відбиває, лежать в одній площині, 

яка називається площиною падіння, і кут падіння θ дорівнює куту відбиття θ': 

      (1.1) 

Кути θ і θ' –  це кути між нормаллю до поверхні і падаючим і відбитим 

променями, відповідно. Поверхня вважається гладкою, з нерівностями мали-
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ми в порівнянні з довжиною хвилі випромінювання. Таке наближення також 

називають дзеркальним відбиттям. У тому випадку, коли розміри шорсткості 

поверхні, що відбиває одного порядку з довжиною хвилі, має місце дифузне 

віддзеркалення. У цьому випадку рівняння (1.1) вже не задовольняє умови. 

Дифузійне відбиття є звичайним явищем для всіх тканин. 

Тільки в окремих випадках, таких як зволожені поверхні тканин, дзерка-

льне відбиття може бути більше, ніж дифузне. 

Заломлення зазвичай має місце, коли  поверхня, що відбиває розділяє 

два середовища з різними показниками заломлення. Воно відбувається вна-

слідок зміни швидкості світлової хвилі. Просте математичне відношення, яке 

описує переломлення, відомо як закон Снеліуса [1]: 

    

      
 

 

  
 (1.2) 

де    – кут заломлення,   та    — швидкості світла в середовищі до і після 

вібиваючої поверхні, відповідно. Показники заломлення можна визначити 

таким чином: 

  
 

 
   

 

  
  (1.3) 

де с – швидкість світла в вакумі. 

Такі показники називаються абсолютними. 

На практиці визначають відносний показник заломлення    , тобто від-

ношення швидкості світла в одному середовищі до швидкості проходження 

світла в іншому середовищі. Відповідно до закону заломлення світла, віднос-

ний показник заломлення світла дорівнює відношенню синуса кута падіння θ 

до синусу кута заломлення θ '': 

    
    

      
  (1.4) 

Коефіцієнт відбиття залежіть від кута падіння, поляризації випроміню-

вання, а також показників заломлення матеріалів, що утворюють граничну 

поверхню. 
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1.2 Поглинання 

Внаслідок поглинання, інтенсивність падаючої електромагнітної хвилі 

послаблюється при проходженні через середовище. Поглинаюча здатність 

середовища визначається як відношення поглиненої і падаючої інтенсивнос-

тей. Поглинання є наслідком часткового переходу світлової енергії в тепло-

вий рух або коливання молекул поглинаючої речовини. Повністю прозоре 

середовище не поглинає світло, тобто повна світлова енергія, яка ввійшла в 

таке середовище і вийшла з неї однакові. Серед біологічних тканин майже 

прозорими для видимого світла можна вважати рогівку і кришталик ока. Те-

рміни «прозорий» і «непрозорий» відносні, так як вони, безумовно, залежать 

від довжини хвилі. Рогівка і кришталик, наприклад, в основному складаються 

з води, яка сильно поглинає в інфрачервоній області спектра. Тому ці ткани-

ни виглядають непрозорими в цій області спектра. Насправді, невідомо жод-

ної речовини, яка була б прозорою або непрозорим для всіх довжин хвиль 

електромагнітного спектру. 

Здатність речовини поглинати електромагнітне випромінювання зале-

жить від деякіх факторів, головним чином від електронного складу його ато-

мів і молекул, довжини хвилі випромінювання, товщини поглинаючого шару 

і внутрішніх параметрів, таких як температура або концентрація поглинаю-

чих центрів.[2] Найчастіше використовуються два закони, які описують 

вплив товщини або концентрації на поглинання, відповідно. Зазвичай їх на-

зивають законом Ламберта і законом Бера, і записують наступним чином: 

 ( )        (    )  (1.5) 

та 

 ( )        (     )  (1.6) 

де z позначає оптичну вісь, 

  ( ) — інтенсивність на відстані z,    – падаюча інтенсивність,    – коефіці-

єнт поглинання середовища,   – концентрація поглинаючих центрів,    зале-

жить від інших внутрішніх параметрів. З рівняння (1.5) отримаємо: 
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 ( )

  (1.7) 

 Величина, зворотна коефіцієнту поглинання називається довжиною по-

глинання і визначається за формолою: 

   
 

  
  (1.8) 

 Довжина поглинання показує відстань, на якій інтенсивність  ( ) зме-

ншиться в е раз від її початкової величини   . 

1.3 Розсіювання 

Коли пружно пов'язані заряджені частинки піддаються впливу електро-

магнітних хвиль, вони приводяться в рух електричним полем. Якщо частота 

хвилі дорівнює природній частоті коливань частинок, відбувається резонанс, 

що супроводжується значним поглинанням. Розсіювання ж має місце на час-

тотах, які не збігаються з природними частотами частинок. Результуюче ко-

ливання називається вимушеним коливанням. Взагалі, це коливання буде ма-

ти ту ж частоту і напрям, що і напруженість електричного поля падаючої 

хвилі. Однак його амплітуда буде набагато меншою, ніж в разі резонансу. 

Також, фаза вимушеного коливання відрізняється від падаючої хвилі, оскіль-

ки швидкість фотонів зменшується при проникненні в більш щільну середо-

вище. Звідси, розсіювання може бути розглянуто як основне джерело диспер-

сії [1]. 

Розрізняють пружне і непружне розсіювання, в залежності від того, чи 

змінюється початкова енергія фотона під час процесу розсіювання. Далі бу-

демо в першу чергу розглядати пружне розсіяння, при якому падаючі і розсі-

яні фотони мають однакову енергію. Окремим видом пружного розсіювання 

є Релеєвське розсіювання. Воно накладає обмеження, що розсіючі частинки 

повинні бути меншими, ніж довжина хвилі падаючого випромінювання. Далі, 

зокрема, ми знайдемо відношення між розсіяною інтенсивністю і показником 

заломлення, і що розсіювання обернено пропорційно четвертому ступеню 
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довжини хвилі. Останнє твердження також відомо як закон Релея [] і буде 

виведено далі. 

 

 

Рисунок 1.3 — Геометрія релєєвського розсіювання 

На рис. 1.3 показана проста геометрія розсіювання Релея. Плоска елект-

ромагнітна хвиля падає на тонке розсіююче середовище з товщиною L. В 

окремому випадку електричне поле падаючої хвилі можна записати: 

 ( )        (   )  (1.9) 

де    – амплітуда падаючого електричного поля, k — величина хвильо-

вого вектора, z позначає оптичну вісь. Втрати інтенсивності внаслідок розсі-

ювання описуються відношенням,(1.9): 

 ( )        (    )  (1.10) 

де    – коефіцієнт розсіювання. Диференціювання (1.10) по z дає: 

           (1.11) 

Інтенсивність, розсіяна тонким шаром речовини товщиною   як показа-

но на рис. 1.3 яке випливає з (1.11), пропорційна    і  : 

       (1.12) 

Введемо параметр   -щільність розсіюючих центрів в одиниці площі. З 

цього випливає що інтенсивність розсіяна одним з цих центрів може бути за-

писана в такий спосіб: 

   
   

  
 

  

 
  (1.13) 

Таким чином, амплітуда відповідного електричного поля: 
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   √
  

 
  (1.14) 

Внаслідок інтерференції всіх розсіяних хвиль, повна розсіяна амплітуда 

може бути записана наступним чином: 

     √
  

 
  √     (1.15) 

Комплексна амплітуда на відстані z на оптичній осі складається з дода-

вання амплітуд всіх розсіяних сферичних хвиль та амплітуди падаючої плос-

кої хвилі, тобто: 

 ( )    ( 
     √   ∫

    

 
     

 

 

)  (1.16) 

де           Для данного z отримаємо:        , і тоді рівняння 

(1.16) набуде вигляду:  

 ( )    ( 
     √     ∫       

 

 

)  (1.17) 

Оскільки хвиля має кінцеву довжину, розсіюванням при     можна 

знехтувати. Тоді рівняння (1.17) має вигляд: 

 ( )    ( 
     √   

  

  
    )  (1.18) 

і якщо врахувати що довжина хвилі       ,то 

 ( )     
   (     √   )  (1.19) 

У відповідності зі зробленим припущенням, внесок розсіювання - тобто 

другий доданок в дужках у виразі (1.19), - малий у порівнянні з початковою 

хвилею (перший доданок). Таким чином, вони можуть бути розглянуті як пе-

рші два члена розкладання в ряд виразу  

 ( )    ( (     √   ))  (1.20) 

Таким чином, фаза падаючої хвилі змінюється на величину   √    вна-

слідок розсіювання. Величина фазової затримки: 

   
  

 
(   )   (1.21) 
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яка має місце, коли світло входить з вільного простору в середовище з показ-

ником заломлення n. Звідси 

  √    
  

 
(   )       

  

  
√    (1.22) 

З (1.12) і (1.22) остаточно отримуємо закон розсіювання Релея, нехтуючи за-

лежністю показника заломлення від довжини хвилі [3] 

  
 

  
 (1.23) 

Якщо взяти до уваги кут розсіювання  , отримаємо більш точну залежність: 

  ( ) 
      ( )

  
  (1.24) 

де θ = 0 позначає розсіювання вперед. В межах видимого діапазону розсію-

вання завжди значно послаблюється, якщо порівнювати зелене і червоне сві-

тло. 

 Просторовий розмір розсіючих частинок також не брали до уваги. Як-

що цей розмір стає одного порядку з довжиною хвилі падаючого випроміню-

вання, як в разі клітин крові, закон Релея стає непридатний і має місце інший 

тип розсіювання, який називається розсіювання Мі. Теорія розсіювання Мі 

трохи складніша і тому тут не буде розглянута[2]. Однак необхідно особливо 

відзначити дві важливі відмінності між розсіюванням Мі і розсіюванням Ре-

лея. Розсіювання Мі показує більш слабку залежність від довжини хвилі 

              в порівнянні з розсіюванням Релея [2]. 

1.4 Непрозорі середовища 

Вище були розглянуті поглинання та розсіювання як окремі частини за-

гального процесу, але зазвичай, в більшості тканин ці явища проявлются од-

ночасно. Такі середовища називаються непрозорими. Їх повний коефіцієнт 

послаблення може бути виражений: 

          (1.25) 

У непрозорих середовищах середня довжина пробігу падаючих фотонів 

визначається як 
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  (1.26) 

Параметрами    та    можна знехтувати тільки в особливих випадках, але 

потрібно знати, що вони обидва мають місце бути. 

 При розгляді непрозорих середовищ іншим корисним параметром є оп-

тична глибина d, яка визначається наступним виразом: 

     ∫      
 

 

  (1.26) 

де     – відрізок оптичного шляху,   – повна довжина оптичного шляху. 

 Вище розглянуті параметри непрозорих середовищ використовуються в 

математичному моделюванні, в наслідок чого перейдемо до розглядання по-

будови математичних моделей. 
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2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МАТАМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОШИРЕННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНОЮВАННЯ В БІООБ’ЄКТАХ 

2.1 Аналіз поширення світла в умовах багатократного розсіяння 

Існує дві основні задачі математичного моделювання: прямі і зворот-

ні[3]. У першому випадку всі параметри моделі вважаються відомими, і за-

лишається тільки досліджувати її поведінку. Наприклад, визначення глибини 

проникнення випромінювання в середовище при відомих параметрах випро-

мінювання і середовища - це пряма задача. В інших випадках потрібно вирі-

шити зворотну задачу: якісь параметри моделі невідомі (наприклад, не мо-

жуть бути виміряні явно), і потрібно їх знайти, зіставляючи поведінку реаль-

ної системи з її моделлю. Ще одна зворотна задача: підібрати параметри мо-

делі таким чином, щоб вона задовольняла певним заданим умовам - такі за-

вдання потрібно вирішувати при проектуванні систем. 

Основним завданням процесу моделювання є вибір найбільш адекватної 

до оригіналу моделі і перенесення результатів дослідження на оригінал. 

Перейдемо тепер безпосередньо до розгляду принципів побудови мате-

матичних моделей для розрахунку взаємодії лазерного випромінювання з му-

тними біотканинами. 

Як вже було зазначено, каламутними називають середовища, в яких 

присутнє як поглинання, так і розсіяння випромінювання. Одним із прикладів 

такої тканини є шкіра людини. У той же час шкіра є живим багатошаровим 

середовищем, що містить різні включення, такі як, наприклад, кровоносні 

судини, в яких відбувається рух крові. Все це ускладнює розуміння процесів, 

що відбуваються при впливі лазерним випромінюванням на шкіру. Для опису 

цих процесів на даний момент існує безліч різних математичних і фізичних 

моделей, кожна з яких покликана вирішити якусь конкретну задачу, описати 

окремий випадок. Розглянемо тут основні принципи побудови математичних 

моделей, що описують взаємодію лазерного випромінювання з багатокомпо-
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нентними багатошаровими каламутними середовищами, такими як шкіра 

людини. 

Практично всі моделі будуються за однаковими принципами (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 — Схема побудови моделей, що описують взаємодію лазерного 

випромінювання з об'єктами [2] 

 

Спочатку описується об'єкт дослідження, його геометрія. Потім визна-

чаються оптичні та фізичні параметри всіх його компонентів. Далі прово-

диться розрахунок поширення випромінювання в середовищі, і (для деяких 

моделей) обчислення температурних полів. 

Відмінності між моделями стають помітні вже на етапі побудови геоме-

трії. У більшості випадків шкіра представляється у вигляді послідовності 
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плоских шарів з різними оптичними і теплофізичними властивостями. Кіль-

кість шарів шкіри може варіюватися від одного до семи. Найпростіша геоме-

трія включає в себе тільки дерму [4]. Найбільша кількість шарів моделі пред-

ставлена в роботі [5]. Тут в шкірі виділені 7 шарів: роговий шар, епідерміс, 

верхня дерма, дерма з поверхневим сплетінням судин, нижня дерма, дерма з 

глибинним сплетінням судин, гіподерма (рис. 2.2). Кожен з них має свої оп-

тичні характеристики. Однак такий досить докладний поділ шкіри на шари 

використовується тільки для оптичного розрахунку. 

У деяких роботах, наприклад, в [5,6], наявність кровоносних судин в 

шкірі моделювався за допомогою зміни оптичних властивостей виділених в 

дермі плоских шарів, в яких передбачається наявність крові. 

 

Рисунок 2.2 — Модель шкіри [6]: 1 – роговий шар; 2 – епідерміс; 3 – ка-

пілярна (верхня) дерма; 4 – верхнє сплетіння мікросудин; 5— Ретикулярная 

(нижня) дерма; 6 – глибоке судинне сплетіння; 7 – гиподерма. 
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Кілька відмінних від інших моделей з точки зору завдання оптичних ха-

рактеристик об'єкта є модель шкіри, представлена в роботі [7] (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 Тришарова модель шкіри [7] 

Вважається, що шкіра складається з епідермісу і дерми. Падаюче 

випромінювання спочатку проходить через епідерміс, де найбільший 

коефіцієнт поглинання має меланін, тому оптичні властивості епідермісу 

вважаються рівними властивостями меланіну. Частина, яка пройшла потрап-

ляє в дерму, де поглинається переважно гемоглобіном, присутнім в поверх-

невому шарі дерми. 

2.2 Дифузне наближення 

Для аналізу розповсюдження світла в умовах багатократного розсіяння 

передбачається, що поглинаючі і розсіюючі центри рівномірно розподілені за 

обсягом біоткани. 

Коли розсіююче середовище опромінюється неполяризованим світлом 

або потрібно визначити тільки інтенсивність багаторазово розсіяного світла, 

порівняно строгий математичний опис розповсюдження немодулюванного 
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світла в середовищі можливий в рамках скалярної стаціонарної теорії пере-

носу випромінювання(ТПВ). 

Ця теорія придатна для опису ансамблю досить віддалених один від од-

ного розсіючих частинок і успішно використовується в оптиці біотканин. 

Стаціонарне рівняння ТПВ для монохраматичного світла має вигляд 

  (   )̂

  
     (   ̂)    ∫ (    ̂) ( ̂  ̂ )    (2.1) 

де   (   )̂ – енергетична яскравість, тобто середня щільність потоку потуж-

ності в точці r в даному напрямку  ̂ (      );          – коефіцієнт екс-

тинкції;  ( ̂  ̂ ) – фазова функція розсіювання, 1/ср; а     – елемент тілесно-

го кута в напрямку  ̂, ср. Вважається, що всередині середовища відсутні дже-

рела випромінювання. При наявності джерела в середовищі в праву частину 

необхідно додати член  (   )̂, який характеризує функцію джерела, або вра-

хувати його при записі граничних умов. 

Скалярне наближення для рівняння переносу випромінювання дає недо-

статню точність, коли розмір розсіючих частинок набагато менший довжини 

хвилі, але забезпечує прийнятні результати для частинок, одного порядку або 

більших за розміром, ніж довжина хвилі. 

Якщо перенесення випромінювання досліджується в області        та 

   – межа області, то граничні умови на    можуть бути записані в такій 

формі: 

  (   )̂  ( ̂  ̂)   (    ) (   )̂   ̂ (   )̂  ( ̂  ̂)   (2.2) 

де –       ,   ̂ – зовнішній вектор нормалі до      (   )̂ – розподіл падаю-

чого світла на   , а  ̂ – оператор відбиття. 

Велечина  (   )̂  характеризує наявність джерела випромінювання в 

самому середовищі або випромінювання, що приходить ззовні, наприклад 

лазерний пучок, що падає на поверхню середовища; джерелом може бути і 

флуоресценція, що збуджується зовнішнім джерелом всередині середовища. 
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Коли в області   є відбиваючі і поглинаючі поверхні, умови аналогічні (2.2), 

повинні бути задані кожної з них. 

Для практичних цілей інтеграли від функції  (   )̂ по деяких областях 

фазового простору часто важливіші, ніж сама функція. Заголом, оптичні зон-

ди для дослідження біотканин часто вимірюють функцію розподілу світла, 

що пройшло на поверхні середовища, яка характеризується щільністю потоку 

випромінювання або енергетичною освітленістю (      ): 

 ( )  ∫  (   ̂)( ̂   ̂)    (2.3) 

де –       . 

У завданнях дозиметрії оптичного випромінювання вимірюваною вели-

чиною фактично є повна освітленість  ( ). Вона являє собою суму промене-

вих інтенсивностей за всіма телесними кутами в точці р і вимірюється в ватах 

на квадратний сантиметр:  

 ( )  ∫  (   ̂)    (2.4) 

Фазова функція  ( ̂  ̂ ) описує розсіючі властивості середовища і фак-

тично є функцією щільності ймовірності розсіювання в напрямку  ̂  для фо-

тона, що поширюється в напрямку  ̂ ; іншими словами, вона характерезує 

елементарний акт розсіювання. Якщо розсіювання симетрично щодо направ-

лення падаючої хвилі, то фазова функція залежить тільки від кута   (кут між 

напрямками  ̂ і  ̂ ), тобто  

 ( ̂  ̂ )   ( ) (2.5) 

Припущення про випадковий розподіл розсіючих частинок в середовищі 

(тобто про відсутність просторової кореляції в структурі біотканинах) приз-

водить до нормування: 

∫  ( )         
 

 

   (2.6) 

На практиці фазова функція зазвичай добре апроксимується за допомо-

гою функції Хен`ї-Грінтшейна [8]: 
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 ( )  
 

  
  

    

(           )
 

 ⁄
 (2.7) 

де   – параметр анізотропії розсіяння (середній косинус кута розсіювання  ):  

  〈    〉  ∫  ( )             
 

 

 (2.8) 

Значення   змінюється в діапазоні від    до  ;   = 0 відповідає ізотроп-

ному (релєєвському) розсіюванню, а     – повному розсіюванню назад. 

Інтегродиференціальне рівняння (2.1) не має аналітичного розв’язку, то-

му при аналізі розповсюдження світла в розсіючих середовищах воно часто 

спрощується шляхом подання рішення у вигляді сферичних гармонік. Таке 

спрощення призводить до системи (   )  пов'язаних диференціальних рів-

нянь в часткових похідних, відоме як    – наближення. Ця система зводиться 

до одного диференціального рівняння порядку (   ). Наприклад, чотири 

пов'язаних диференціальних рівняння, зводяться до одного рівняння дифуз-

ного типу, необхідні для    [8]. 

Дифузна інтенсивність може бути записана наступним чином: 

 ( ̅  ̂)  
 

  
  ( ̅)  

 

  
  ( ̅)   ̂ (2.9) 

Рівняння (2.9) являє собою перші два члена розкладання в ряд Тейлора дифу-

зійної інтенсивності випромінювання  ( ̅  ̂), де   ( ̅) ізотропна, а   ( ̅) ані-

затропна компоненти дифузійної інтенсивності випромінювання всередині 

розсіючого середовища. 

Це рівняння для ізотропного середовища має наступний вигляд: 

(       
 ) ( )    ( ) (2.10) 

де 

     √   (      ) (2.11) 

– ефективний коефіцієнт ослаблення, або зворотна довжина дифузії фотона, 

      
  

⁄     ⁄ ; 
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 ( )  
 

 
  ( )  (2.12) 

де  

  
 

 (      )
  (2.13) 

– коефіцієнт дифузії фотонів, см; для отримання розмірності       коефіці-

єнт   необхідно помножити на швидкість світла в середовищі  ,     ; 

  
  (   )    (2.14) 

– наведений (транспортний) коефіцієнт розсіювання,     ;   ( ) – функція 

джерела дифузного випромінювання (тобто число фотонів, інжектованих в 

одиничний об’єм); для ізотропного випромінювання функція джерела  (   ̂) 

не залежить від напрямку  ̂: 

 (   ̂)   
 

  
  ( )  (2.15) 

 Транспортна довжина вільного пробігу фотона визначається як 

    
 

   
 

 

      
  (2.16) 

де            – коефіцієнт переносу випромінювання. 

Слід зазначити, що транспортна довжина вільного пробігу фотона в се-

редовищі з анізатропним одноразовим розсіюванням істотно перевершує до-

вжину вільного пробігу фотона        . (1.26). Транспортна довжина віль-

ного пробігу     представляє собою відстань, пройшовши яку фотон повністю 

втрачає свій первісний напрямок. На рис 2.4 схематично показана випадкова 

міграція фотона в середовищі, а також визначення довжини вільного пробігу 

    і транспортної довжини вільного пробігу    . 
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Рисунок 2.4 — Багаторазове розсіювання: а – визначення транспортної 

довжини вільного пробігу фотона; б –ілюстрація випадкової міграції фотона 

на великому числі розсіювачів[8]. 

2.3 Метод Кубелки-Мунка 

Теорія Кубелки-Мунка: головним припущенням даної теорії є те, що 

променева інтенсивність є дифузною, тобто     . Усередині тканини 

дифузний потік розділений на два потоки: потік    в напрямку падаючого 

випромінювання і потік, розсіяний назад,    (відповідно, у зворотному на-

прямку). На рис 2.5 представлена геометрія двопотокової теорії Кубелки-

Мунка.  
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Рисунок 2.5 Геометрія двухпотокової моделі Кубелки-Мунка 

Для поглинання і розсіяння дифузного випромінювання вводяться два 

коефіцієнта Кубелки-Мунка, відповідно     і    . З використанням зазна-

чених позначень можна записати два диференціальних рівняння: 

   

  
                     (2.17) 

та 

   

  
                     (2.18) 

Ці рівняння стверджують, що променева інтенсивність в кожному на-

прямку два рази відчуває втрати внаслідок поглинання і розсіяння і один раз 

посилюється внаслідок розсіювання фотонів з протилежного напрямку. 

Коефіцієнти     і     у величинах   і    записуються наступним чи-

ном [2]:        ,        . 

Загальні розв’зки рівнянь (2.17) та (2.18) можуть бути виражені: 

  ( )        (   )         (  )  (2.19) 
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та 

  ( )        (   )         (  )  (2.20) 

де  

  √   
           (2.21) 

Теорія Кубелкі – Мунка це окремий випадок так званої багатопотокової 

теорії, де рівняння переносу перетворюється на матричне диференціальне 

рівняння, що враховує променеву інтенсивність в напрямку багатьох окремих 

тілесних кутів. Однак, дана теорія має справу тільки з дифузною компонен-

тою променевої інтенсивності й обмежена випадками, коли розсіювання у 

багато разів перевищує поглинання. Іншою незручністю теорії Кубелки-

Мунка є те, що вона може бути застосована тільки для одновимірної системи. 

2.4 Метод Монте-Карло 

Один із числових методів розв’язку РПВ є метод Монте-Карло. Взагалі 

метод Монте-Карло – це чисельний метод рішення математичних задач (сис-

тем алгебраїчних, диференціальних, інтегральних рівнянь) і пряме статисти-

чне моделювання (фізичних, хімічних, біологічних, економічних, соціальних 

процесів) за допомогою отримання і перетворення випадкових чисел. Перша 

робота по використанню методу Монте-Карло була опублікована Холом в 

1873 році, саме при організації стохастичного процесу експериментального 

визначення числа π шляхом кидання голки на лист лінованого паперу. Яскра-

вий приклад використання методів Монте-Карло - використання ідеї Дж. Фон 

Неймана при моделюванні траєкторій нейтронів в лабораторії Лос Аламоса в 

сорокових роках минулого сторіччя. Хоча методи Монте-Карло пов'язані з 

великою кількістю обчислень, відсутність електронної обчислювальної тех-

ніки ні в тому ні в іншому випадку не збентежило дослідників при застосу-

ванні цих методів, оскільки в тому і іншому випадку йшлося про моделюван-

ні випадкових процесів.  
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Загальна схема методу Монте-Карло заснована на Центральній гранич-

ній теоремі теорії ймовірності, яка каже, що випадкова 

величина   ∑   
 
    i, рівна сумі великої кількості N довільних випад-

кових величин    i з однаковими математичними очікуваннями m і дисперсі-

ями   , завжди розподілена за нормальним законом з математичним очіку-

ванням N ⋅m і дисперсією N ⋅  . 

Загальні властивості методів Монте-Карло: 

- Абсолютна збіжність до рішення, як 
 

 
; 

- Залежність похибки від числа випробувань, як  
 

  
 (для зменшення 

похибки на порядок, необхідно збільшити кількість випробувань на два по-

рядки); 

- Основним методом зменшення похибки є максимальне зменшення 

дисперсії; 

- Похибка не реагує на розмірність задачі (в кінцево-різницевих мето-

дах при переході від одновимірної задачі до тривимірної кількість обчислень 

збільшується на два порядки, в той час як в методах Монте-Карло кількість 

обчислень залишається того ж порядку); 

- Проста структура обчислювального алгоритму (N раз повторювані 

однотипні обчислення реалізацій випадкової величини); 

- Випадкова величина може грунтуватися на фізичній природі процесу і 

не потребувати обов'язкового формулювання рівняння, що для сучасних про-

блем стає все більш актуальним. 

З точки зору вирішення рівняння переносу випромінювання метод Мо-

нте-Карло полягає в комп'ютерному моделюванні випадкового блукання N 

числа фотонів [3]. Для отримання прийнятної апроксимації необхідно розг-

лядати велику кількість фотонів, оскільки точність результатів, пропорційна 

  . 

Головною ідеєю методу є обрахунок явищ поглинання і розсіяння на 

всьому оптичному шляху фотона через непрозоре середовище. Відстань між 
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двома зіткненнями вибирається з логарифмічного розподілу, використовую-

чи випадкове число, що генерується комп'ютером. Для урахування поглинан-

ня кожному фотону присвоюється вага, і при поширенні через середовище ця 

вага постійно зменшується. Якщо має місце розсіювання, вибирається новий 

напрямок поширення відповідно до фазової функції і інше випадкове число. 

Ця процедура триває доти, поки фотон не вийде з розглянутого об'єму або 

його вага не досягне певної величини. Метод Монте-Карло включає в себе 

п'ять основних кроків: генерація джерела фотона, генерація траєкторії, пог-

линання, ліквідація, реєстрація [3]. Розглянемо коротко кожен з них. 

1. Генерація джерела фотона. Фотони генеруються на поверхні розгля-

нутого середовища. Їх просторовий і кутовий розподіл відповідає розподілу 

падаючого випромінювання (наприклад, Гаусів пучок). 

2. Генерація траєкторії. Після генерації фотона визначається відстань 

до першого зіткнення. Вважаємо, що поглинають і розсіюють, випадково ро-

зподілені в непрозорій середовищі частинки. 

Отже велечина вільного пробігу дорівнює 1/    , де   – густина части-

нок та    – їх перетин розсіювання. Довільне число        генерується 

комп’ютером,  та відстань L(  ) до наступного зіткнення разроховується із 

виразу: 

 (  )   
    

   
  (2.22) 

Оскількі ∫      
 

 
      , середня величина  (  )  дійсно дорівнює 

1/    . Звідси отримуємо розсіювальну точку.  

Кут розсіювання визначається другим випадковим числом    у відповід-

ності з якоюсь фазовою функцією, наприклад функцією Хені-Грінштейна. 

Відповідний полярний кут Φ визначається виразом Φ = 2π  , де    – третє 

випадкове число між 0 і 1. 

3. Поглинання. Для урахування поглинання кожному фотону присвою-

ється власна вага. На вході в непрозоре середовище вага фотона дорівнює 1. 
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Внаслідок поглинання  вага зменшується у відповідність з виразом 

         (  ) . 

Як альтернатива присвоєнню ваги може бути введено четверте випад-

кове число    між 0 і 1. Потім передбачається, що розсіювання має місце, 

тільки якщо    <a, де a – оптичне альбедо, яке визначається у відповідності з 

виразом   
  

     
. Для   > a фотон поглинається, що є аналогом кроку 4.[3] 

4. Ліквідація. Цей крок використовується тільки в разі присвоєння ваги 

кожному фотону в кроці 3. Коли ця вага досягає певної величини відсікання, 

фотон ліквідується. Потім запускається новий фотон, і програма триває з 

кроку 1. 

5. Реєстрація. Після повторення кроків 1-4 для достатньої кількості фо-

тонів, карта траєкторій розраховується і накопичується в комп'ютері. Таким 

чином, може бути отриманий статистичний звіт про порції падаючих фото-

нів, поглинутих середовищем, а також просторовий і кутовий розподіл фото-

нів, що вийшли з неї. 

Як один із прикладів побудови моделі поширення лазерного випроміню-

вання в біотканинах з використанням методу Монте-Карло можна розглянути 

моделювання процесу автофлуоресценціі. 

Автофлуоресценцію (АФ) виділяють в окремий вид флуоресценції. До 

неї відносять флуоресценцію речовин, що природно знаходяться в організмі. 

Такі речовини називають ендогенними флуорофорами [9]. Автофлуоресцен-

ція є більш привабливою для прижиттєвої діагностики тканин за рахунок то-

го, що не змінює умов протікання в тканинах основних біохімічних процесів. 

У будь-якій біоткані присутній свій набір ендогенних флуорофорів. 

Спектр автофлуоресценціі тканини складається з власних спектрів флуорес-

ценції ендогенних флуорофорів, тому спектральна форма лінії макроскопіч-

ної автофлуоресценціі в тій чи іншій мірі відрізняється від спектрів ендоген-

них флуорофорів. Кожен з флуорофорів вносить свій внесок до загального 

сигналу, одержуваний від тканини [10]. 
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При моделюванні необхідно враховувати, що спектр автофлуоресценціі 

біоткани спотворюється через розсіюють і поглинаючих властивостей тка-

нин. Також на результуючий спектр, отриманий від біоткани, впливають ге-

ометрія збудження і записи сигналу автофлуоресценціі, а також обрана гео-

метрія зразка [11]. 

Спектр автофлуоресценціі біотканини залежить від декількох парамет-

рів. По-перше, він визначається її мікроскопічними властивостями, а саме 

розподілом флуорофора по біотканині. При моделюванні біотканина може 

здаватися в вигляді структури, що складається або з одного шару, або з декі-

лькох шарів. На першому етапі моделювання обчислюється розподіл флуо-

рофорів в біотканині. Розподіл флуорофорів по шару вважається універсаль-

ним, тому функція щільності флуорофора  (     )      , залежить, в зага-

льному випадку, від трьох координат, в цьому випадку залежить тільки від 

координати   –  ( )       . По-друге, від розподілу збуджуючого випромі-

нювання в тканині. Це визначає те, які флуорофори даватимуть випроміню-

вання автофлуоресценціі. На другому етапі проводиться обчислення розподі-

лу збуджуючого потоку випромінювання в біологічні тканини 

 (           )        ⁄ , яке визначається довжиною хвилі збуджуючого 

випромінювання і оптичними властивостями біотканини на цій довжині хви-

лі;       – локальна позиція фотона в середовищі, в даному випадку в цилін-

дричних координатах [11]. 

По-третє, від глибини генерації автофлуоресценціі, від реабсорбції і 

ослаблення розсіювання випромінювання автофлуоресценціі складовими біо-

тканини, від квантового виходу флуорофорів [12]. На третьому етапі моде-

лювання обчислюють власний коефіцієнт флуоресценції по шару β вважаєть-

ся постійним, залежить тільки від глибини : 

 (           )      
   (2.23) 

де     
 – коефіцієнт поглинання флуорофора,       ; 

Y – квантовий вихід автофлуоресценціі. 
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 Добуток щільності збудливого потоку і коефіцієнта флуоресценції ви-

значає щільність джерел флуоресценції. 

 На четвертому етапі проводиться розрахунок функції виходу флуорес-

ценції  (       )        – поверхневий розподіл флуоресценції – як функції 

положення фотона в обраній системі координат і глибини в тканині 

товщиною   [11]. 

 На останньому етапі обчислюється отримувана флуоресценція 

         ⁄  як згортка функції щільності джерел флуоресценції і функції ви-

ведення флуоресценції [11]: 

 (           )  

 ∫ ∫ ∫  (       
      )

 

 

  

 

 

 

 (         )

  (    √                   )          

(2.24) 

 Всі зазначені етапи можуть бути реалізовані чисельно з використанням 

дискретних значень величин, що входять у вирази, які генеруються методом 

Монте-Карло. За допомогою методу Монте-Карло генеруються випадкові 

траєкторії поширення фотонів по біотканині, в результаті чого визначається 

розподіл флуорофора, що порушує випромінювання і випромінювання флуо-

ресценції. 

 Для повного розуміння походження спектра автофлуоресценціі необ-

хідно враховувати всі перелічені фактори, що і намагаються робити при мо-

делюванні процесу автофлуоресценціі методом Монте-Карло. Метод Монте-

Карло завдяки своїй "гнучкості" дозволяє враховувати всі перелічені факто-

ри, що впливають на результуючий спектр автофлуоресценціі [10]. 

 Особливістю моделювання автофлуоресценціі біотканині є розбивка 

моделі на два блоки: перший блок програми описує поширення збуджуючого 

випромінювання до моменту взаємодії з біотканиною; другий блок програми 
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описує поширення випромінювання флуоресценції. Такий підхід до моделю-

вання був запропонований декількома дослідниками [13]. 

Необхідність даної операції пояснюється тим, що при моделюванні ав-

тофлуоресценціі потрібно враховувати факт зміни довжини хвилі фотонів 

після взаємодії з середовищем, щоб врахувати всі особливості взаємодії ви-

промінювання флуоресценції з біотканиною таким же чином, як і при поши-

ренні збуджуючого випромінювання. 

 При моделюванні необхідно враховувати наявність меж розділу сере-

довищ. Так, при падінні збуджуючих фотонів на поверхню зразка втрачаєть-

ся частина ваги фотонів через відбиття. Коефіцієнт відбиття розраховується 

за формулою Френеля для нормального падіння [13]: 

  (
   

   

 

)  (2.25) 

де   – показник заломлення зразка. 

 Метод Монте-Карло грунтується на визначенні випадкових значень 

змінних шляхом їх вибору з відомих розподілів ймовірності [13]. 

 Нехай  ( ) – функція щільності ймовірності, що визначає розподіл ви-

падкової величини  (     ), при цьому: 

∫ ( )  

 

 

    (2.26) 

Ймовірність влучення   в інтервал (      ) задається функцією ро-

зподілу  ( ): 

 (  )  ∫  ( )  

  

 

  (2.27) 

 Візьмемо випадкову величину  , що визначає значення    та задоволь-

няє функції щільності ймовірності  ( ). Функція щільності ймовірності для   

постійна  ( )   , відповідний розподіл ймовірності  ( ) для       : 

Кл
іму
к О

. О
. К
іВР
А, 

20
16



33 

 

 (  )  ∫  ( )     

  

 

  (2.28) 

 Прирівнюючи  (  )    (  ) і замінюючи    та   безперервними змін-

ними, отримуємо рівняння, яке є основним для методу Монте-Карло: 

  ∫ ( )  

 

 

  (2.29) 

На першому етапі моделювання задаються параметри джерела випромі-

нювання і середовища. Необхідно задати довжину хвилі збуджуючого ви-

промінювання (     ) , розподіл збуджуючого випромінювання в плямі (рів-

номірне або Гаусове), діаметр плями на поверхні середовища (    , для Га-

уссівського розподілу діаметр плями задається за рівнем     або    ) і щіль-

ність енергії ( потужності) в плямі. Для біотканини задаються коефіцієнт по-

глинання, коефіцієнт розсіювання і середній косинус кута розсіювання, пока-

зник заломлення і товщина. Середовище являє собою сукупність випадкових 

центрів, що розсіюють і поглинають фотони [13]. 

 Для розрахунку використовується поняття статистичної ваги   моде-

льного пакету фотонів, безрозмірна величина, еквівалентна щільності енергії 

або потужності. У кожному з вузлів сітки на поверхні зразка міститься поча-

ткова вага модельного пакета фотонів. Ослаблення ваги фотонів описується 

законом Бугера [13]: 

        (     )  (2.30) 

де    – початкова вага фотонів,     – коефіцієнт поглинання зразка,    – тов-

щина зразка. 

 При моделюванні реєструються координати місць взаємодії фотонів із 

середовищем. 

 Зміна самої ваги після проходження верхньої межі середовища розра-

ховується, як [13]: 

    (   )  (2.31) 
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Після потрапляння фотонів в середовище розраховується відстань, 

пройдену фотонами між взаємодіями з середовищем, - довжина вільного 

пробігу або крок фотонів - з використанням випадкового числа    (2.29), зге-

нерованого комп'ютером [13]: 

  
    (  )

     
  (2.32) 

де    – випадкове число, що генерується комп'ютером;    – коефіцієнт пог-

линання середовища;    – коефіцієнт розсіяння середовища. 

Довжина вільного пробігу фотонів визначається функцією щільності 

ймовірності [10]: 

 ( )        (    )  (2.33) 

де    – повний коефіцієнт ослаблення. 

Функція p (s) задовольняє умову (2.25). 

Після генерації кроку фотонів   генерується їх відхилення від поперед-

ньої траєкторії руху – кути   і   – також з використанням випадкових чисел 

(2.29), згенерованих комп'ютером [14]: 

    (  )  (2.34) 

 

       

[
 
 
 
      (

    

      (  
)
 

  

]
 
 
 
 

  (2.35) 

де   – середній косинус кута розсіювання. 

 Вважається, що частинки середовища, на яких відбувається розсіюван-

ня і поглинання, є сферично симетричними. Дане наближення засноване на 

тому, що при проходженні фотона через сильнорозсіююче середовище його 

взаємодія з частками відбувається під різними кутами, тому можна застосо-

вувати усереднену індикатрису розсіяння. Функція щільності ймовірності для 

кута   [10]: 
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 ( )  
 

  
  (2.36) 

Порівняння результатів розрахунків з експериментальними результата-

ми показало, що дане наближення задовільно описує властивості більшості 

біотканин [2]. 

Формула для кута відхилення θ виведена з використанням фазової фун-

кції розсіювання Хені-Грінштейна для мутних биотканин, отриманої експе-

риментально і добре описує розподіл кута  : 

 ( )  
 

  
 

    

(           )  ⁄
  (2.37) 

Дослідниками було показано, що фазова функція розсіювання в мутних 

біотканинах добре апроксимується функцією Хені-Грінштейна [14]. Функції 

щільності ймовірності (2.33) і (2.36) задовольняють умові (2.26). 

Перерахунок значень координат нової позиції фотонів відбувається за 

такими формулами [13]: 

                 

                 

            (2.38) 

При створенні моделі автофлуоресценціі приймається, що зміна ваги 

фотонів при поширенні від одного місця взаємодії до іншого дорівнює вазі, 

яка поглинається в точці знаходження фотонів і буде початковою вагою фо-

тонів флуоресценції: 

    
          (2.39) 

При попаданні фотонів на внутрішню межу між шарами, в залежності 

від співвідношення показників заломлення шарів, може відбуватися втрата 

ваги на відображення (якщо фотон проходить з менш оптично густого сере-

довища в більш щільне), або повне внутрішнє віддзеркалення (ПВВ, якщо 

фотон проходить з більш оптично-густого середовища в менш щільне) при 

падінні фотонів під критичним кутом : 
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          (
  

  
)  (2.40) 

де    – показник заломлення повітря,    – показник заломлення біотканини. 

При невиконанні умови ПВВ коефіцієнт відбиття розраховується за фо-

рмулою Френеля для змішаної поляризації [11]: 

  
 

 
[
(   (    ))

 

(   (    ))
  

(   (    ))
 

(   (    ))
 ]  (2.41) 

де   – кут падіння фотонів на межу розділу;    – кут пропускання фотонів. 

Результатом першого блоку моделювання є набір координат і ваг, де ві-

дбулося поглинання ваги фотонів, яке є розподілом центрів майбутньої флу-

оресценції. 

Запуск фотонів в другому блоці моделювання здійснюється з записаних 

координат поглинання фотонів збудження. На другому етапі моделювання 

для реєстрації фотонів, які складуть сигнал автофлуоресценціі, необхідно з 

реєструвати перетин фотонами кордону верхнього шару біоткані. Сигнал ав-

тофлуоресценціі складуть фотони, які перетнуть межу і покинуть зразок. 

Сигнал автофлуоресценціі всєї біотканини складається з суми сигналів 

різних флуорофорів. При моделюванні автофлуоресценціі вибирають флуо-

рофори, внесок яких, згідно з попередніми дослідженнями вчених, вважаєть-

ся найзначнішим. Діапазон довжин хвиль, який охоплює сигнал автофлуоре-

сценціі флуорофора, розбивається на набір N невеликих діапазонів. Прово-

диться обчислення всієї площі під спектральною кривою сигналу: 

  ∫  ( )  

    

  

  (2.42) 

а також площі областей, відповідних діапазонів розбиття: 

   ∫  ( )  

      

      

  (2.43) 
Кл
іму
к О

. О
. К
іВР
А, 

20
16



37 

 

Стосовно сигналів діапазонів розбиття до всього сигналу автофлуорес-

ценціі флуорофора визначається внесок кожної спектрального ділянки з пев-

ною центральною довжиною хвилі, для якої задаються параметри середови-

ща при поширенні випромінювання флуоресценції: 

   
  

 ⁄   (2.44) 

Для врахування вкладу сигналу обраного флуорофора в загальний сиг-

нал автофлуоресценціі вага центрів поглинання фотонів з першого блоку  

моделювання множиться на вклад для кожної довжини хвилі: 

          (2.45) 

Результатом другого блоку моделювання є набір координат і ваг фото-

нів, які складають сигнал автофлуоресценціі для кожного малого діапазону 

розбиття з певною центральною довжиною хвилі. Для кожного такого неве-

ликого діапазону проводиться підсумовування ваг по всіх координатах, потім 

сумуються отримані ваги, в результаті виходить значення величини сигналу 

автофлуоресценціі зразка біотканини в умовних одиницях програми - сумар-

на вага сигналу. Стосовно ваги кожного діапазону розбиття до всієї ваги сиг-

налу автофлуоресценціі оцінюється вклад кожної обраної центральної дов-

жини хвилі в загальний сигнал автофлуоресценціі. Для побудови спектраль-

ної кривої в першому наближенні, за результатами обчислень площі, відпові-

дні обчисленим сигналам малих діапазонів, замінюються на прямокутники. 

За значенями площі і сторони прямокутника (малого діапазону довжин 

хвиль) проводиться обчислення другої сторони прямокутника. Через центри 

боку прямокутника будується крива в першому наближенні - спектр сигналу 

автофлуоресценціі біотканини. 

Обидва блоки моделювання автофлуоресценціі можна представити у ви-

гляді блок-схем (рисунок 2.6, 2.7). Кл
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Рисунок 2.6 — Блок-схема першого етапу моделювання Кл
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Рисунок 2.7 — Блок-схема другого етапу моделювання 

На рис. 2.8 наводяться залежності відносної дифузійної освітленості, 

отриманих для випадку ізотропного розсіювання за допомогою різних на-

ближень, від оптичної глибини. 
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Рисунок 2.8 — Залежність відносної дифузійної освітленості від оптичної 

глибини для різних методів вирішення рівняння переносу випромінювання 

при двох значеннях оптичного альбедо, що відповідають біологічним середо-

вищам [8] 

Тут дифузна інтенсивність дана в величинах падаючої інтенсивності. 

Розглянуто результати, отримані за допомогою методу Монте-Карло, теорії 

Кубелкі-Мунка, дифузійного наближення і аналітичного розв’язку рівняння 

переносу випромінювання, яке можливо, оскільки розглядається випадок ізо-

тропного розсіювання. Видно, що результати, отримані за допомогою дифу-

зійного наближення, практично завжди збігаються з методом Монте-Карло і 

досить близькі з аналітичним розв’язком рівняння переносу, особливо для 

альбедо рівного 0.9. 
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Також  для описання енергетичних параметрів лазерного випроміню-

вання зручно використовувати метод Монте-Карло. 

Розрахуємо відносну відносну енергетичну освітленість,  ( )        , 

яка описується такою формулою: 

 ( )  
   (     ⁄ )

   
  (2.46) 

де   – радіус пучка на рівні інтенсивності   ⁄ . 

Також опишемо функцію щільності ймовірності, яка описує профіль ла-

зерного променя в залежності від радіального положення   : 

 ( )  
   (     ⁄ )

   
    

   (     ⁄ )

  
    (2.47) 

де ∫  ( )    
 

 
. 

Перший доданок функція Гаусса 
   (     ⁄ )

  
, яка описує радіальну залеж-

ність випромінювання лазерного пучка вздовж одного радіального розміру. 

Другий член    описує кругові кільця інтегрування по площині поперечного 

перерізу пучка. Добуток цих двох доданків дає функцію щільності ймовірно-

сті  ( ) яка інтегрується по     до нескінченності, дорівнює одиниці. Фун-

кція розподілу  ( ) є інтеграл від  ( ) при      до   : 

 (  )  ∫  ( )    

  

 

    ( 
  

 

  
)  (2.48) 

Тепер застосуємо таку ж операцію до функції щільності ймовірності для 

випадкового числа,   (   )   . Інтеграл від  (   ) для            дорів-

нює 1. Функція розподілу  (    ) є інтеграл від  (   ) для       до      

кий дорівнює    : 

 (    )  ∫  (   ) (   )       

    

 

  (2.49) 

Прирівнюючи дві функції розподілу (    )   (  ), отримуємо: 
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          ( 
  

 

  
)  (2.50) 

Перетворимо вищенаведене рівняння, щоб вирішити для    як функцію 

    : 

    √    (      )  (2.51) 

наведене вище рівняння є правилом для вибірки  ( ). 

  

Кл
іму
к О

. О
. К
іВР
А, 

20
16



43 

 

3 РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В БІООБ’ЄКАТАХ 

3.1 Розробка комп’ютерної програми обрахунку енергетичних 

параметрів лазерного променя методом Монте-Карло. 

Розглянувши основні принципи побудови математичних моделей, відпо-

відно до (2.46) та (2.51), розробимо комп’ютерну модель, яка передбачає мо-

делювання відносної освітленості лазерного променя методом Монте-Карло. 

Комп’ютерна програма, яка виконує розрахунки наведена в додатку Б. 

На рисунках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 наведені графіки відносної освітленості і 

щільності ймовірності, суцільна лінія – аналітичний розв’язок енергетичних 

параметрів, точки – розв’язання методом Монте-Карло 

 

Рисунок 3.1 — Відносна освітленість для N=10000 та для       . 
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Рисунок 3.2 — Відносна освітленість для N=100000 та для       . 

 

Рисунок 3.3 — Відносна освітленість для N=10000 та для         . 
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Рисунок 3.4 — Відносна освітленість для N=10000 та для         . 

На основі розрахунків встановлено, що точність оцінки залежить: від кі-

лькості випадкових точок  .Значення енергетична освітленості лазеру зале-

жить від радіусу пучка. 

3.2 Моделювання методом Монте-Карло поширення електрома-

гнітного випромінювання в нескінченному середовищі. 

Основна ідея полягає в тому, що фотони запускаються з ізотропного то-

чкового джерела потужності  P = 1 Вт в нескінченному однорідному середо-

вищі без будь-яких меж. Середовище має оптичні властивості: поглинання, 

розсіювання і анізотропії.  Розраховується стаціонарний розподіл відносної 

щільності енергії, F / P [см-2], де F щільність потоку енергії           

  фотонів запускаються, кожен з "масою фотона" спочатку встановлю-

ється рівним 1. Фотон робить кроки між взаємодіями з тканиною. Кроки, за-

сновані на ймовірності руху фотона до взаємодії шляхом поглинання або ро-

зсіювання. На кожному етапі фотон  втрачає свою вагу. В масиві накопичу-

ється маса фотона. Після того, як всі   фотони поширюються, масив       
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містить накопичену масу поглинених фотонів. Розділив        на загальне 

число фотонів (N) і на об’єм цього масиву (      ) дає концентрацію 

             фотона, якій поглинається: 

            (      )  (3.7) 

Поділивши       на коефіцієнт поглинання    [см-1] дає відносну щіль-

ність енергії             : 

                (3.8) 

Змоделюємо поширення електромагнітної хвилі, утвореної ізотропним 

джерелом в нескінченному середовищі. В якості  середовища, в якому 

розповсюджується електромагнітна хвиля, будемо використовувати комп'ю-

терну модель, яка імітує шкіру, а саме шар епідерміс, який має оптичні пара-

метри:        ,              ,              ,       ,        

 

Рисунок 3.7 Залежність відносної щільності енергії від відстані від дже-

рела. 

Виходячи з графіка можна зробити висновок: 

Згасання електромагнітної хвилі в моделюваному середовище стає істотним , 

коли    ⁄  впала до 1.0E-6 на відстані приблизно 0.8 см від джерела. Кл
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4 ОХРОНОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі будуть висвітлені питання, які пов’язані  з оцінкою 

впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що мають місце при 

розгляді теми «Дослідження електромагнітних хвиль в біооб’єктах». 

Розроблені програми моделювались за допомогою комп’ютерних сере-

довищ, тож робота виконана цілком за допомогою ПЕОМ, тому основна ува-

га в даному розділі дипломної роботи буде приділена, в першу чергу, питан-

ням електробезпеки, а також аналізу та оцінці найбільш небезпечних та шкі-

дливих виробничих факторів, які мали місце при розробці алгоритму та по-

дальшим його використанням. Умови безпечної праці розглядаються для ко-

ристувачів ПЕОМ з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та НПАОП 

0.00-1.28-10. 

4.1 Аналіз умов праці на робочому місці 

4.1.1 Оргонізація робочого місця 

Відповідно п.2.3 ДСанПіН 3.3.2.007-98, площа на одне робоче місце 

має становити не менше ніж 6,0 м
2
, а об'єм не менше ніж 20,0 м

3
. 

Приміщення лабораторії має наступні геометричні розміри: висота – 

3,5 м, ширина – 4 м, довжина – 4,5 м.  

Площа приміщення: 24 4,5 18мS    . 

Кількість робочих місць N=3. 

Розрахуємо фактичне значення площі та об’єму на кожне робоче місце: 

24 4,5 18
6м

3 3
S


    

34 4,5 3,5 63
21м

3 3
V

 
    

Отже, результати показали, що фактичні значення площі та об’єму від-

повідають нормам. 
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4.1.2 Мікроклімат виробничого приміщення 

Під мікрокліматом виробничих приміщень, згідно ДСанПіН 3.3.2.007-

98, розуміють клімат внутрішнього середовища, що визначається діючими на 

організм людини температурою, вологістю, швидкістю руху повітря і тепло-

вими випромінюваннями. 

Параметри мікроклімату мають дуже широкий діапазон і впливають на 

роботоздатність, здоров’я та самопочуття працюючих. Відповідно до ДСН 

3.3.6.042-99 роботи, що виконуються, належать до категорії легких фізичних 

робіт Іа (роботи, при яких витрата енергії дорівнює 90 – 120 кал/год., вико-

нуються сидячи і не потребують фізичного напруження).  

Наведемо оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для даної 

категорії і занесемо до таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 — Оптимальні та допустимі норми мікроклімату для при-

міщень з персональними електронно–обчислювальними машинами 

Пе-

ріод року 

Температу-

ра,°С 

Відносна воло-

гість,% 

Швидкість 

руху повітря, м/с 

 Опт

. 

Доп

. 

Опт

. 

Доп. Оп

т. 

До

п. 

Хо-

лодний 

22 

— 24 

21 

— 25 

40 

— 60 

≤75 ≤0,

1 

≤0,

1 

Теп-

лий 

23 

— 25 

22 

— 28 

40 

— 60 

≤55 (при 

28°С) 

≤0,

1 

≤0,

1–0,2 

 

Завдяки застосування системи централізованого опалення в холодний 

період року і системи кондиціонування повітря в теплий період року, факти-

чні дані мікроклімату, які отримані на робочому місці, відповідають оптима-

льним нормам мікроклімату. 
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4.1.3 Освітлення 

Згідно п. 2.4 ДСаНіП 3.3.2.007-98, Приміщення для роботи з ВДТ по-

винні мати природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В. 2. 5. – 28  – 

2006. 

Оскільки робота виконувалась із застосуванням комп’ютера, вона іден-

тична зоровій роботі високої точності, розмір об’єкту розрізнення 0,3 – 0,5 

мм, розряд зорової роботи – ІІІ, підрозряд «в», контраст роботи з фоном – ве-

ликий, фон – світлий (відповідно до ДБН–В. 2.5.-28-2006). 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи (вікна), 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт 

природної освітленості (КПО) вище 1,5%. 

Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, обладнаними 

комп’ютерами, має здійснюватись системою загального рівномірного освіт-

лення. У приміщеннях, у разі переважної роботи з документами, можливе 

застосування системи комбінованого освітлення (крім систем загального 

освітлення, додатково встановлюють світильники місцевого освітлення) Зна-

чення освітленості на поверхні робочого столу в зоні розміщення документів 

має становити 300…500 лк. Якщо ці значення освітленості неможливо забез-

печити системою загального освітлення, можна використовувати місцеве 

освітлення. Світильники місцевого освітлення слід встановлювати таким чи-

ном, щоб не створювати  бліків на поверхні екрана, а освітленість екрана не 

повинна перевищувати 300 лк. 

Штучне освітлення у приміщенні здійснюється системою загального 

рівномірного освітлення. Кількість світильників – 3, в кожному – 2 люмінес-

центні лампи, потужністю – 58 Вт. 

Джерело природнього освітлення - бокове вікно, яке має ширину 3 ме-

трів, а висоту – 2 м. Площа вікна - S2= 6 м
2
. 

Виконаємо розрахунок природнього освітлення. Він проводиться за ме-

тодом, викладеним у додатку Л документа ДБН В.2.5-28:2006. Заключає у 

Кл
іму
к О

. О
. К
іВР
А, 

20
16



50 

 

собі розрахунок достатності площі бокового вікна для забезпечення розряду 

зорових робіт. Визначається за формулою: 

    
  

    
 

        

    
     

де Sв – площа світлового прорізу, м
2
; Sп – площа підлоги приміщення, 

м
2
; ен – нормативне значення КПО, дорівнює 1,5 %; m – коефіцієнт світлово-

го клімату світлопрорізу; Кз – коефіцієнт запасу; ηв – коефіцієнт, що врахо-

вує світлову активність вікон і ліхтарів; Кбуд – коефіцієнт, що враховує заті-

нювання вікон протилежними будинками; r1 – коефіцієнт, що враховує під-

вищення КПО за рахунок світла, відбитого від внутрішніх поверхонь примі-

щення. 

Визначимо τо – загальний коефіцієнт світлопропускання, за формулою:  

                  , 

де τ1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу для  безкольорового 

скла, товщиною 3 мм приймається рівним 0,88.; τ2 – коефіцієнт, що враховує 

втрати світла у рамах світлопрорізу, для металевих вікон приймається 0,85; τ3 

– коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях, оскільки ро-

зраховується бокове освітлення, то значення коефіцієнту приймається рівним 

1; τ4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях, 

оскільки вони відсутні, то приймається значення 1; τ5 – коефіцієнт, що врахо-

вує втрати світла у захисній сітці, оскільки вона відсутня, то значення прий-

мається рівним 1. 

Коефіцієнт світлового клімату визначається за таблицею Л.1. Світлок-

лматичний район – III, світлопроріз орієнтований на Південний Захід. Тому 

коефіцієнт приймається 1,22. 

Світлова активність вікон при боковому освітленні, вибирається з таб-

лиці Л.1. (додаток Л документа ДБН В.2.5-28:2006). Відношення довжини 

приміщення до його глибини – 1.5. Відношення глибини приміщення до його 

висоти від рівня робочої поверхні до верху вікна – 4. Тому світлова актив-

ність ηв приймається 10,5. 
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Kбуд визначається згідно з таблицею Л.2. Відношення відстані між бу-

динками до висоти розташування карнизу протилежного будинку над підві-

конням приміщення дорівнює 1. Тому Kбуд приймається 1.4. 

r1 визначається згідно з таблицею Л.5. Відношення глибини приміщен-

ня до його висоти від рівня робочої поверхні до верху вікна – 4. Відношення 

відстані L розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення 

– 0,8. Середньозважений коефіцієнт світловідбивання стелі, стін та підлоги – 

0,4. Відношення довжини приміщення до його глибини – 1,5. Тому приймає-

мо значення 2,4.  

Кз визначається згідно з таблицею Л.9. Тип приміщення: виробниче 

приміщення з повітряним середовищем, яке містить в робочій зоні менше ніж 

1 мг/м
3
 пилу, диму, кіптяви. Кут нахилу світло пропускного матеріалу до го-

ризонту – 0 градусів. Тому приймаємо значення 1,6. 

Sп дорівнює 18 м
2
; 

Розрахуємо τо: 

                          

Розрахуємо Sв: 

    
   

        
 

          

         
              

З результатів розрахунку видно, що площа вікна більша за мінімально 

допустиму площу, тому фактичний рівень освітлення буде відповідати нор-

мативному показнику.  

4.1.4 Шум та вібрація 

Шумом називають будь-який небажаний звук. Основним джерелом 

шуму у заданому приміщенні є вентилятори блоків живлення комп’ютерів, 

жорсткі диски, оптичні приводи. Згідно ДСанПіН 3.3.2.007-98, еквівалентний 

рівень шуму приміщень з ПК повинен відповідати гігієнічним нормам та за-

безпечувати нормований параметр шуму 50 дБА.  
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У робочому приміщенні знаходиться 3 комп’ютери. Середнє значення 

шуму жорсткого диску: L1 = 26 дБ. Середнє значення шуму вентилятора:L2 = 

27 дБ. Середнє значення шуму оптичного приводу: L3 = 25 дБ. 

Розрахуємо сумарний рівень шуму від одного комп’ютера: 

                               ∑      (                          )  

     (                          )            

Розрахуємо сумарний рівень шуму від усіх комп’ютерів: 

 ∑   ∑                            

З розрахунків видно, що рівень шуму на робочому місці не перевищує 

допустимий. 

Вимоги до вібрацій базуються на ДСанПіН 3.3.2.007-98. У приміщен-

нях з обчислювальною технікою рівні вібрацій не повинні перевищувати до-

пустимих норм за ДСН 3.3.6.037-99. Допустимий рівень вібрації Lдоп (117 

дБА). 

4.1.5 Виробниче випромінювання 

Електромагнітні поля, що характеризують напруженостями електрич-

них і магнітних складових, найбільш шкідливі для організму людини. Основ-

ним джерелом цих проблем, пов’язаних з охороною здоров’я людей, що ви-

користовують в своїй роботі автоматизовані інформаційні системи на основі 

ПК, є рідкокристалічні дисплеї. Вони є джерелами найбільш шкідливих ви-

промінювань, що несприятливо впливають на здоров’я. 

Твердження, що монітори абсолютно не випромінюють не можна вва-

жати вірним. Змінні електромагнітні поля, які створюються електричними 

схемами, в тому числі і блоком живлення, LCD-монітор випромінює так са-

мо, як і електронно-променева трубка. Одначе, у LCD-монітора потенціал 

дисплея нульовий, завдяки чому він не створює навколо себе багато постій-

ного електростатичного потенціалу. 
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Значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях з ПК 

мають відповідати нормативним значенням ГОСТ 12.1.006-84 (табл 4.2).  

Таблиця 4.2 — Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля 

радіочастотного діапазону 

Діапазон 

частот 

Допустимі параметри поля Допустима 

поверхнева 

щільність по-

току енергії, 

Вт/м
2
 

за електричною 

складовою (Е), В/м 

за магнітною скла-

довою (Н), А/м 

1 2 3 4 

60кГц – 3 

МГц 

50 5  

3кГц – 30 

МГц 

20 —  

 

 

Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 

30кГц – 

50МГц 

10 0,3  

30кГц – 

300МГц 

5 —  

300кГц –

300ГГц 

— — 10 

 

Згідно з технічними характеристиками моніторів на робочих місцях, 

вони усі відповідають міжнародному стандарту якості ТСО’03, який регла-

ментує наступні показники електричного та магнітного полів [19]: 
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1. У діапазоні 5 Гц – 2 кГц напруженість електричного поля при відда-

ленні на 30 см навколо дисплею та 50 см перед ним, не повинна пе-

ревищувати 10 В/м, а у діапазоні 2 кГц – 400 кГц напруженість при 

віддаленні на 50 см навколо дисплею та 30 см перед дисплеєм не по-

винна перевищувати 1 В/м. 

2. У діапазоні 5 Гц – 2 кГц магнітна індукція при віддаленні на 50 см 

навколо дисплею та 30 см перед дисплеєм не повинна перевищувати 

200 нТл, а у діапазоні 2 кГц – 400 кГц магнітна індукція при відда-

ленні на 50 см навколо дисплею не повинна перевищувати 25 нТл. 

4.2 Електробезпека 

У  результаті  враження  електричним  струмом  можуть  виникнути  рі-

зні  порушення, і навіть повне припинення діяльності органів дихання і кро-

вообігу.   

 Значення сили струму, що протікає через тіло людини, є головним чинни-

ком, від якого залежить результат ураження: чим більший струм, тим небез-

печніше його дія. Пороговий відчутний струм – 0,6 мА…1,5 мА (50 Гц). По-

роговий невідпускаючий струм – 10 мА…15 мА (50 Гц) викликає сильні і ве-

льми хворобливі судоми м'язів грудної клітини, що приводить до утруднення 

або навіть припинення дихання. За струму 100мА відбувається безпосередній 

вплив також і на м'яз серця, що в кінцевому результаті приводить до смерті. 

Найнебезпечнішим є змінний струм з частотою 20...100Гц. Гранично допус-

тимі рівні напруги дотиків і струму зазначено в ГОСТ 12.1.038-82 [20]. 

Основні причини враження людини електричним струмом на робочому 

місці:  

–  дотик до металевих не струмопровідних частин (корпусу, периферії 

ПК), які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції;  

–  нерегламентоване використання електричних приладів;  

–  недостатній інструктаж співробітників за правилами електробезпеки.  
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За небезпекою ураження електричним струмом приміщення можна від-

нести до першого класу, тобто це приміщення без підвищеної небезпеки (су-

хе, без пилу, з нормальною температурою повітря, ізольованими підлогами і 

невеликою кількістю заземлених приладів).  

Вимоги  електробезпеки  у  приміщеннях,  де  встановлені  електронно-

обчислювальні машини (ЕОМ) і ПК зазначені у НПАОП 0.00-1.28-10.  

ЕОМ та периферійні пристрої (ПП), інше устаткування (апарати управ-

ління, контрольно-вимірювальні прилади, світильники), електропроводи та 

кабелі за виконанням і ступенем захисту мають відповідати класу зони за 

правилами влаштування електроустановок (ПУЕ), мати апаратуру захисту від 

струму короткого замикання та інших аварійних режимів.  

Під  час  монтажу  та  експлуатації  ліній  електромережі  необхідно  

повністю унеможливити виникнення електричного джерела загоряння вна-

слідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежувати засто-

сування проводів з легкозаймистою ізоляцією. 

Лінія електромережі для живлення ЕОМ і ПП виконується як окрема 

групова трипровідна мережа шляхом прокладання фазового, нульового робо-

чого та нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник ви-

користовується для заземлення (занулення) електроприймачів і прокладаєть-

ся від стійки групового розподільного щита, розподільного пункту до розеток 

електроживлення.  

Використання нульового робочого провідника як нульового захисного 

провідника забороняється, а також не допускається підключення цих провід-

ників на щиті до одного контактного затискача.  

Площа  перерізу  нульового  робочого  та  нульового  захисного прові-

дника  в груповій  трипроводовій  мережі  має  бути  не  меншою  площі  пе-

рерізу  фазового провідника. Всі провідники мають відповідати  номінальним 

параметрам мережі та навантаження, умовам навколишнього середовища, 

умовам розподілу  провідників, температурному режиму та типам апаратури 

захисту, вимогам ПУЕ.  
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ЕОМ  і  ПП  повинні  підключатися  до  електромережі  тільки  за  до-

помогою справних штепсельних з'єднань і електророзеток заводського виго-

товлення.  

У  штепсельних  з'єднаннях  та  електророзетках,  крім  контактів фазо-

вого  та нульового робочого провідників, мають бути спеціальні контакти для 

підключення нульового захисного провідника. Їхня конструкція має бути та-

кою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалося раніше, 

ніж приєднання фазового  та  нульового  робочого  провідників.  Порядок  

роз'єднання  при  відключенні має бути зворотним.  

Не допускають підключати ЕОМ і ПП до звичайної двохпровідної еле-

ктромережі, в тому числі – з використанням перехідних пристроїв. Електро-

мережі штепсельних з'єднань та електророзеток для живлення ЕОМ і ПП по-

трібно виконувати за магістральною схемою, по 3…6 з'єднань або електро-

розеток в одному колі. Електромережу штепсельних розеток для живлення 

ЕОМ і ПП за розташування їх уздовж стін приміщення прокладають по під-

лозі поруч зі стінами приміщення, як правило, в металевих трубах і гнучких 

металевих рукавах, а також у пластикових  коробах  і  пластмасових  рукавах  

з  відводами  відповідно  до  затвердженого плану розміщення обладнання та 

технічних характеристик обладнання. 

Основним організаційним заходом є інструктаж і навчання безпечним 

методам праці, а також перевірка знань правил безпеки та інструкцій відпові-

дно до посади стосовно виконуваної роботи. За проведення незапланованого 

і планового ремонту обчислювальної техніки виконуються такі дії: відклю-

чення комп'ютера від мережі, перевірка відсутності  напруги,  після  вико-

нання  цих  дій  проводиться  ремонт  несправного  устаткування,  якщо  ре-

монт  проводиться  на  струмопровідних частинах,  що  знаходяться під на-

пругою, то виконання роботи проводиться не менше двох осіб із застосуван-

ням електрозахисних засобів. 
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4.3  Охорона праці при виконанні візуальних дисплейних тер-

міналів ПЕОМ 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 - 98 основними шкідливими та небез-

печними виробничими факторами, які пов’язані з роботою на ПЕОМ є: 

 механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної систе-

ми комп’ютера, 

 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення;   

 можливість ураження електричним струмом;  

 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності про-

філактики і медичного контролю, може викликати професійні захво-

рювання; 

 тривале  перебування  в  одному й тому ж  самому  положенні сидя-

чи,  що  викликає застійні   явища   в   організмі людини. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна діяль-

ність користувача ПК може в окремих випадках приводити до порушення 

функцій зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи (примусова поза) і 

порушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово - емоційною напру-

гою при роботі. 

Для зменшення шкідливого впливу при роботі з комп'ютером необхідні 

наступні апаратні та програмні засоби: 

 монітор (відеотермінал) повинен мати сертифікат, який підтвержує, 

що він відповідає нормам MPR II, мати маркірування CE (EN50082-1 

– електромагнітна захищеність, EN60950 (IEC950) – безпека продук-

ції); 

 обов'язкове заземлення корпуса комп'ютера, пристроїв із передбаче-

ним конструктивним використанням 3-х штирковою мережною вил-

кою; 

 розміщення всіх мережних шнурів за межами зони проходу людей (у 

куті, під підлогою і т.п.); 
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 наявності в моніторі режимів збереження електроенергії 

EPA/NUTEK (через деякий час, якщо користувач не працює на 

комп’ютері, монітор виключається); 

 частота оновлення екрану повинна бути більше 100 Гц (практично 

підтвержено, що очі втомлюються менше); 

 використання блоків безперебійного живлення разом зі стабілізато-

рами живлення (для вирівнювання напруги і виключення раптових 

відмовлень техніки в результаті вимикання живлення мережі); 

 використання «розумних» охолоджувальних систем: усі вентилятори 

повинні мати систему контролю температури (чим більше темпера-

тура тим більше число обертів); 

 використовувати спеціальні комп'ютерні меблі 

 установити в приміщенні кондиціонер, для підтримки постійної тем-

ператури. 

 

4.4 Пожежна безпека 

По вибухопожежонебезпеці, згідно НАПБ Б.03.002-2007, приміщення 

лабораторії відноситься до категорії В, тому що в ній знаходяться горючі і 

важкогорючі рідини, речовини і матеріали. 

 

4.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Однією з надзвичайних ситуацій, що може виникнути в даній лабора-

торії, може бути пожежа.  

За НАПБ Б.03.002-2007 [19,20], приміщення лабораторії відносять до 

категорії "В" з пожежонебезпеки, оскільки в приміщенні є горючі і важко 

займисті речовини, такі як папір, дерев'яні меблі, матерія, електропроводка, 

пластикові корпуси обладнання. Джерелами спалаху в приміщенні можуть 

опинитися ЕОМ, пристрої електроживлення, периферійне устаткування.   
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До  імовірних  причин  спалаху  відносять:  наявність  короткого  зами-

кання  в електричних колах; пробій ізоляції, що приводять до виникнення 

електричних іскор,  порушення  протипожежного  режиму  приміщення.  За-

хист  дерев'яних  конструкцій досягають покриттям вогнезахисними фарба-

ми. Для обмеження розповсюдження пожежі влаштовують протипожежні за-

вади: стіни, перегородки, перекриття, двері, ворота, люки, вікна. Все це по-

винно бути виконано з матеріалів, що не згорають.  

Необхідно передбачити безпечну евакуацію людей на випадок виник-

нення пожежі. За виникнення пожежі люди повинні покинути приміщення 

протягом мінімального  часу.  Число  евакуаційних  виходів  з  будівель,  

приміщень  повинно складати не меншого двох.  

Реалізовані такі заходи пожежної безпеки. Організаційні: призначений 

відповідальний за пожежну безпеку приміщення, розроблений план евакуації 

людей та майна під час пожежі, люди ознайомлені з правилами використання 

та розміщення первинних засобів пожежогасіння, ознайомлені з планом ева-

куації. Технічні  заходи:  у  будівлі  є  автоматична  комбінована  система  

пожежної  сигналізації, у приміщенні є один вуглекислий вогнегасник ВВ-8 

за допомогою якого можна гасити загоряння різних матеріалів і установок 

напругою до 1000 В, у коридорі є один вогнегасник ВВ-8, у коридорі в спеці-

альній шафі є кран з гнучкими рукавами.  
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ВИСНОВКИ 

1. Розглянувши три основні ефекти, які виникають при поширенні 

електромагнітного випромінювання в непрозорих середовищах, встановлено, 

що для комп'ютерного моделювання середовища достатньо чотирьох основ-

них параметрів: коефіцієнт поглинання –   , коефіцієнт розсіювання –   , ко-

ефіцієнт анізотропії –  , коефіцієнт заломлення –  . 

2. Встановлено, що метод Монте-Карло є найбільш гнучким мето-

дом розв’язання стаціонарного рівняння переносу випромінювання. Було 

проведено комп'ютерне моделювання методом Монте-Карло відносної інтен-

сивності лазерного випромінювання, в залежності від глибини проникнення 

та моделювання поширення електромагнітної хвилі в середовищі, яке має оп-

тичні параметри епідермісу.  

3. Розроблено програму комп'ютерного моделювання поширення 

електромагнітної хвилі, в якій  використовується метод рулетки, який визна-

чає статус фотона, коли його статистичний параметр маси, прийнятий за 

одиницю, внаслідок багаторазового розсіювання зменшується до 0,01. 

4. На основі розрахунків встановлено, що похибка результатів мо-

делювання  методом Монте-Карло залежить: від кількості випадкових точок 

  в програмі моделювання поширення електромагнітної хвилі в середовищі 

та  від кількості фотонів. Відносна інтенсивність лазерного випромінювання 

залежить від радіусу пучка, тому при комп’ютерному моделюванні поши-

рення електромагнітної хвилі в середовище використовували точкове джере-

ло. Визначено, що згасання електромагнітної хвилі в середовищі, яке має оп-

тичні властивості  епідермісу, стає суттєвим на глибині 0,6 см, що узгоджу-

ється з відомими результатами. 

  

Кл
іму
к О

. О
. К
іВР
А, 

20
16



61 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Neimz M.H Laser – Tissue Interactions: Fundamental and applications/ 

M.H. Neimz / Berlin, 1996 – 305p. 

2. Пушкарева А.Е. Методы математического моделирования в оптике 

биоткани.// СПб, 2008 – 103с. 

3. Пушкарева А.Е. Компьютерное моделирование в оптике биотканей/ 

А. Е. Пушкарева, А.А. Кузнецова// СПб, 2016 – 93с. 

4. Paithankar D.Y. Ance Treantment with 1450 nm wevelenght Laser and 

Cryology Cooling.// D.Y. Paithankar, V.E. Ross, B.A. Saleh // Lasers in Surgery 

and Medicine// V31, №2, 2002 . – p. 106-114. 

5.Сатейкин. А.Ю. Модель расчета температурных полей, возникаю-

щих при воздействии лазерного излучения на многослойную биоткань. // 

Опический журнал, 2005 – с. 42-47. 

6. Svaasand L.O. Tissue Parameters Determining the Visual Appearance of 

Normal Skin and Port-wine Stains // L.O. Svaasnad, L.T. Norvang, E.J. Fisk-

ertrand // Lasers in Medical Sciene, 1995 – p 55-65. 

7. Dolotov L.E. Design and Evaluation of a Novel Portable Erythema-

Melanin-Meter // L.E. Dolotov, Yu.P. Sinichkin, V.V. Tuchin // Lasers in Surgery 

and Medicine, 2004 – p 127-135. 

8. Тучин. В.В.  Оптика биологических тканей. Методы рассеяния све-

та в медецинской диагностике. // ФИЗМАТЛИТ, 2013 – 812 с. 

9. Салмин В.В. УФ лазер-индуцированная автофлуоресцентная спек-

троскопия для медецинской диагностики. // Саратов, 2012 – 45 с. 

10. Привалов В. Е. Моделирование распространения лазерного излу-

чения в неоднородных средах со сложной геометрией // СПбГПУ, 2013 – 45 

с. 

11. Welch A.J. Propagation of Fluorescent Light // A.J. Welch, C. Gardner, 

R. RichardsKortum, E. Chan, G. Criswell, J. Pfefer, S. Warren // Lasers in Surgery 

and Medicine, 1997.– №21, p. 166-178. 

Кл
іму
к О

. О
. К
іВР
А, 

20
16



62 

 

12. Синичкин, Ю. П. Флуоресцентная и спектрально-поляризационная 

диагностика биологических тканей in vivo // Саратов, 2003 – 45 с. 

13. Wu J. Analytical model for extracting intrinsic fluorescence in turbid 

media / J. Wu, M.S. Feld, R.P. Rava // Applied Optics.– 1993.– vol. 32.– №19, p. 

3585-3595 

14. Keizer M. Light Distribution in Artery Tissue: Monte Carlo Simulation 

for FiniteDiameter Laser Beams. // Laser in Surgery and Medicine. – №9.–1998.– 

P.148-154. 

  

Кл
іму
к О

. О
. К
іВР
А, 

20
16



63 

 

 

ДОДАТОК А 

 

Технічне завдання дипломної работи на здобуття ступеня бакалавра 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО     ЗАТВЕРДЖУЮ  

Науковий керівник, доцент кафедри     Завідувач кафедри радіоконструювання 

радіоконструювання та виробництва та виробництва радіоапаратри 

_____________М.Ф Богомолов  ________________Є.А. Нелін 
 (підпис)                    к.т.н., доцент     (підпис)                   д.т.н., професор 

 __________________    _________________ 
  (дата)       (дата) 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

На виконання бакалаврської роботи 

 

 

 

з теми: «Дослідження електромагнітних хвиль в біооб’єктах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016 

1 Підстави  для  виконання  роботи 
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Підставою для виконання дипломної роботи (ДР) є завдання, видане 

кафедрою радіоконструювання та виробництва радіоапаратури радіотехніч-

ним факультетом Національного технічного університету України «Київсь-

кий політехнічний інститут» «__» ___________ 2016 р. 

Терміни виконання: початок_________________ 

                                    закінчення_______________ 

 

2 Мета і призначення ДР 

Метою роботи є розробка комп’ютерної моделі поширення електромаг-

нітних хвиль в біооб’єктах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– Проаналізувати наявні методи та алгоритми комп’ютерного 

моделювання в оптиці біотканин 

– Розробити комп’ютерну модель; 

– Виконати перевірку роботоздатності розробленої моделі; 

 

3 Вихідні  дані  для  проведення  ДР 

Робота є продовженням попередніх робіт, основні результати яких на-

ведено у літературних джерелах:  

1. Пушкарева А.Е. Компьютерное моделирование в оптике биотканей/ А. 

Е. Пушкарева, А.А. Кузнецова// СПб, 2016 – 93с. 

2. Тучин. В.В.  Оптика биологических тканей. Методы рассеяния света в 

медицинской диагностике. // ФИЗМАТЛИТ, 2013 – 812 с. 

 

 

4  Виконавці ДР 

Керівник: к.т.н., доц. Богомолов М.Ф  

Виконавець: Клімук О.О. 

5  Вимоги до виконання ДР 
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 Розробити комп’ютерну модель середовища, в якому поширюються 

електромагнітні хвилі від точкового джерела. Середовище повинно мати оп-

тичні властивості:  

1. Коефіцієнт поглинання              ; 

2. Коефіцієнт розсіювання:              ; 

3. Коефіцієнт анізотропії:       ; 

4. Коефіцієнт заломлення:      . 

Провести комп’ютерне моделювання за допомогою програмного паке-

ту Matlab та мови програмування С. 

6  Етапи ДР і терміни їх виконання 

Шифр 

етапів 

Назва етапів Термін виконання Чим закінчується 

етап початок Кінець 

01 Підбір та систематиза-

ція літературних джерел 

за темою 

01.10.2016 01.01.2016 Звіт бакалавра 

02 Аналітичний огляд лі-

тератури. Розробка ТЗ. 

02.01.2016 01.02.2016 ТЗ, розділ 1 

03 Теоретичні дослідження 

для розробки алгоритму 

02.02.2016 10.03.2016 Розділ 2 

04 Розробка алгоритму 11.03.2016 16.04.2016 Розділ 3 

05 Охорона праці та безпе-

ка життєдіяльності 

17.04.2016 03.05.2016 Розділ 4 

06 Підготовка матеріалів 

до захисту 

04.05.2016 16.06.2016 Бакалаврська ро-

бота,презентація 

 

7  Очікувані  результати  та  порядок  реалізації  ДР 

    7.1 Отримання залежності відносної інтенсивності лазерного випро-

мінювання, в залежності від глибини проникнення та моделювання 
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    7.2  Отримання залежності розподілу відносної щільності енергії від 

глибини проникнення. 

8 Матеріали, які подають під час закінчення ДР та її етапів 

За результатами дипломної роботи потрібно підготувати таку текстову 

та графічну документацію: 

1. Завдання 

2. Технічне завдання 

3. Пояснювальна записка  

4. Презентація 

9 Вимоги до розроблюваної документації 

Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому 

науковому рівні та придатні для практичного використання у науково-

технічній галузі 

Наукові звіти, матеріали бакалаврської роботи та інші текстові докуме-

нти подаються на електронному і паперовому носіях за встановленими фор-

мами та відповідають сучасним нормам української наукової лексики і офор-

млюється відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки». 

10  Порядок приймання  ДР та її етапів 

1. Представлення дипломної роботи  науковому керівнику. 

2. Представлення дипломної роботи  кафедрі. 

3. Попередній захист. 

4. Захист дипломної роботи перед екзаменаційною комісією.  

 

Виконавець                    Клімук О.О 

Керівник                         Богомолов М.Ф Кл
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ДОДАТОК Б 

close 

close 

clear 

  

b = 0.5;                        

N = 100000;                    

rnd1 = rand(1,N);             

r1 = b*sqrt(-log(1 - rnd1));  

                              
  

nb = 30;                      

[n,x] = hist(r1,nb);          

dx = x(3)-x(2);               

n = n/N/dx;                   

sum(n*dx)                     

nr = n./(2*pi*x);             

  

r = (0:.1*b:3*b);             

E = exp(-r.^2/b^2)/(pi*b^2);  

                  
  
  
  

figure 

plot(x,nr,'yo','Color',[.255 .255 .255],'LineWidth',2') 

xlabel('r') 

ylabel('p(r)') 

hold on 

plot(r,E,'r-','Color',[.255 .255 .255],'LineWidth',2') 

title(['b =0.5 '  ' [mm]']) 

ylabel('E(r) [mm^-2]') 

xlabel('r [mm]') 

hold off 
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ДОДАТОК В 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define PI          3.1415926 

#define LIGHTSPEED 2.997925E10  

#define ALIVE       1      

#define DEAD        0       

#define THRESHOLD   0.01   

#define CHANCE      0.1     

#define COS90D      1.0E-6 

     #define ONE_MINUS_COSZERO 1.0E-12 

      

#define SIGN(x)           ((x)>=0 ? 1:-1) 

#define InitRandomGen    (double) RandomGen(0, 1, NULL) 

     #define RandomNum        (double) RandomGen(1, 0, NULL) 

 

double RandomGen(char Type, long Seed, long *Status); 

main() { 

 

double x, y, z;     

double ux, uy, uz;  

double  uxx, uyy, uzz;  

double s;           

double costheta;    

double  sintheta;    

double cospsi;      

double  sinpsi;      
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double psi;         

double i_photon;    

double W;           

double absorb;      

short   photon_status;   

 

double Csph[101];   

double Ccyl[101] 

double Cpla[101];   

double Fsph;        

double Fcyl;        

double Fpla;        

double mua 

double g;           

double albedo;      

double nt;          

double Nphotons;    

double radial_size;   

double r;           

double  dr;          

short ir;          

double  shellvolume;   

double  CNT;         

double  rnd;         

short i, j;        

double u, temp;     

FILE* target;      
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mua         = 4.3;      

mus         = 107.0;   

g           = 0.79; 

nt          = 1.5; 

Nphotons    = 100000;  

radial_size = 3.0;    

NR          = 100;     

dr          = radial_size/NR;   

albedo      = mus/(mus + mua); 

 

 

i_photon = 0; 

InitRandomGen; 

for (ir=0; ir<=NR; ir++) { 

   Csph[ir] = 0; 

   Ccyl[ir] = 0; 

   Cpla[ir] = 0; 

   } 

    

do { 

 

 

 

i_photon += 1;  

W = 1.0;                     

photon_status = ALIVE;       

 

x = 0;                       

y = 0; 

z = 0; 
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costheta = 2.0*RandomNum - 1.0;    

sintheta = sqrt(1.0 - costheta*costheta);  

psi = 2.0*PI*RandomNum; 

ux = sintheta*cos(psi); 

uy = sintheta*sin(psi); 

uz = costheta; 

do { 

   Take step to new position 

   s = stepsize 

   ux, uy, uz are cosines of current photon trajectory 

  while ((rnd = RandomNum) <= 0.0);    

  s = -log(rnd)/(mua + mus);           

  x += s * ux;                         

  y += s * uy; 

  z += s * uz; 

 

   absorb = W*(1 - albedo);       

   W -= absorb;                      

   r = sqrt(x*x + y*y + z*z);    /*  

   ir = (short)(r/dr);            

   if (ir >= NR) ir = NR;         

   Csph[ir] += absorb;               

    

   r = sqrt(x*x + y*y);           

   ir = (short)(r/dr);            

   if (ir >= NR) ir = NR;         

   Ccyl[ir] += absorb;            

    

   r = fabs(z);                   
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   ir = (short)(r/dr);            

   if (ir >= NR) ir = NR;         

   Cpla[ir] += absorb;            

 

  rnd = RandomNum; 

     if (g == 0.0) 

        costheta = 2.0*rnd - 1.0; 

     else { 

        double temp = (1.0 - g*g)/(1.0 - g + 2*g*rnd); 

        costheta = (1.0 + g*g - temp*temp)/(2.0*g); 

        } 

  sintheta = sqrt(1.0 - costheta*costheta);  

 

  psi = 2.0*PI*RandomNum; 

  cospsi = cos(psi); 

  if (psi < PI) 

    sinpsi = sqrt(1.0 - cospsi*cospsi);      

  else 

    sinpsi = -sqrt(1.0 - cospsi*cospsi); 

 

  if (1 - fabs(uz) <= ONE_MINUS_COSZERO) {          uxx = sintheta * 

cospsi; 

    uyy = sintheta * sinpsi; 

    uzz = costheta * SIGN(uz);       }  

  else {         temp = sqrt(1.0 - uz * uz); 

    uxx = sintheta * (ux * uz * cospsi - uy * sinpsi) / temp + ux * costheta; 

    uyy = sintheta * (uy * uz * cospsi + ux * sinpsi) / temp + uy * costheta; 

    uzz = -sintheta * cospsi * temp + uz * costheta; 

    } 
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    ux = uxx; 

  uy = uyy; 

  uz = uzz; 

 

 

if (W < THRESHOLD) { 

   if (RandomNum <= CHANCE) 

      W /= CHANCE; 

   else photon_status = DEAD; 

   } 

 

 

} /* end STEP_CHECK_HOP_SPIN */ 

while (photon_status == ALIVE); 

 

  } / 

while (i_photon < Nphotons); 

 

 

    

target = fopen("mc321.out", "w"); 

 

fprintf(target, "number of photons = %f\n", Nphotons); 

fprintf(target, "bin size = %5.5f [cm] \n", dr); 

fprintf(target, "last row is overflow. Ignore.\n"); 

 

fprintf(target, "r [cm] \t Fsph [1/cm2] \t Fcyl [1/cm2] \t Fpla [1/cm2]\n"); 

 

for (ir=0; ir<=NR; ir++) { 

  /* r = sqrt(1.0/3 - (ir+1) + (ir+1)*(ir+1))*dr; */ 
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  r = (ir + 0.5)*dr; 

  shellvolume = 4.0*PI*r*r*dr; 

    Fsph = Csph[ir]/Nphotons/shellvolume/mua; 

  shellvolume = 2.0*PI*r*dr;    

    Fcyl = Ccyl[ir]/Nphotons/shellvolume/mua; 

  shellvolume = dr;             

    Fpla =Cpla[ir]/Nphotons/shellvolume/mua; 

  fprintf(target, "%5.5f \t %4.3e \t %4.3e \t %4.3e \n", r, Fsph, Fcyl, Fpla); 

  } 

 

fclose(target); 

 

 

}  

 

  

 

*RandomGe 

#define MBIG 1000000000 

#define MSEED 161803398 

#define MZ 0 

#define FAC 1.0E-9 

 

double RandomGen(char Type, long Seed, long *Status){ 

  static long i1, i2, ma[56];   /* ma[0] is not used. */ 

  long        mj, mk; 

  short       i, ii; 

 

  if (Type == 0) {               

    mj = MSEED - (Seed < 0 ? -Seed : Seed); 
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    mj %= MBIG; 

    ma[55] = mj; 

    mk = 1; 

    for (i = 1; i <= 54; i++) { 

      ii = (21 * i) % 55; 

      ma[ii] = mk; 

      mk = mj - mk; 

      if (mk < MZ) 

        mk += MBIG; 

      mj = ma[ii]; 

    } 

    for (ii = 1; ii <= 4; ii++) 

      for (i = 1; i <= 55; i++) { 

        ma[i] -= ma[1 + (i + 30) % 55]; 

        if (ma[i] < MZ) 

          ma[i] += MBIG; 

      } 

    i1 = 0; 

    i2 = 31; 

  } else if (Type == 1) {        

    if (++i1 == 56) 

      i1 = 1; 

    if (++i2 == 56) 

      i2 = 1; 

    mj = ma[i1] - ma[i2]; 

    if (mj < MZ) 

      mj += MBIG; 

    ma[i1] = mj; 

    return (mj * FAC); 

  } else if (Type == 2) {        
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    for (i = 0; i < 55; i++) 

      Status[i] = ma[i + 1]; 

    Status[55] = i1; 

    Status[56] = i2; 

  } else if (Type == 3) {        

    for (i = 0; i < 55; i++) 

      ma[i + 1] = Status[i]; 

    i1 = Status[55]; 

    i2 = Status[56]; 

  } else 

    puts("Wrong parameter to RandomGen()."); 

  return (0); 

} 

#undef MBIG 

#undef MSEED 

#undef MZ 

#undef FAC 
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