
Ст
уп
ар
ен
ко

 А.
 В.

 Кі
ВР
А, 

20
16



Ст
уп
ар
ен
ко

 А.
 В.

 Кі
ВР
А, 

20
16



 

Ст
уп
ар
ен
ко

 А.
 В.

 Кі
ВР
А, 

20
16



3 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою роботи є розробка нового магнітолазерного терапевтичного апа-

рату для лікування запалення передміхурової залози у домашніх умовах. Ро-

бота складається з 4 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для 

лікування запалення передміхурової залози. Розраховано параметри, розміри 

та характеристики електромагніту. Розроблено схему подачі лазерного ви-

промінювання безпосередньо на передміхурову залозу. Розраховано тепло-

вий режим нагріву електромагнітного елементу. Розглянуто проблеми охоро-

ни праці та безпеки. 

Дипломну роботу виконано на  76 сторінках, що містять 22 ілюстрацій, 

12 таблиць, 24 використаних джерел та 2 додатки 

Ключові слова: магніт, лазер, терапія, запалення передміхурової залози. 
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ANNOTATION 

The aim of work is to develop new therapeutic magnetic-laser system for 

treatment at home. The work consists of 4 parts. Analyzed existing methods and 

devices for the treatment of inflammation of the prostate. The parameters, the size 

and characteristics of the electromagnet been calculated. The scheme of supply of 

laser radiation directly to the prostate gland. Calculated thermal conditions of elec-

tromagnetic heating element. The problems of occupational health and safety. 

Thesis completed in 76 pages containing 22 figures, 12 tables, 24 sources 

used, and 2 applications. 

Keywords: magnet, laser therapy, inflammation of the prostate. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

НЛОК – Нашкірне лазерне опромінення крові 

ВЛОК – Внутрішньовенне лазерне опромінення крові 

МЛТ – Магнітолазерна терапія 

НІЛВ – Низькоінтенсивне лазерне випромінювання 

LLLT – Low Level Laser Therapy  

МТ – Магнітна терапія 

ПМП –  Постійне магнітне поле 

ІМП –  Імпульне магнітне поле 

ЗМП – Змінне магнітне поле 

ІЧ –  Інфрачервоний 

РЕС – Радіоелектронна система 
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  ВСТУП 

У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації і малорухливим способом 

життя збільшується кількість чоловіків працездатного віку, у яких діагнос-

тують захворювання сечостатевої системи, особливо запалення передміхуро-

вої залози. 

Рання діагностика, активне і регулярне лікування - це запорука одужан-

ня і попередження загострення захворювання або його перехід до хронічного 

стану. Простатит, який перейшов у хронічний, лікуванню не піддається. У 

періоди загострення хвороби необхідно знімати симптоми запалення. 

Лікування, в більшості випадків, проводитися амбулаторно та з застосу-

ванням лікарських засобів. Лікарські засоби не завжди можна використову-

вати, через те, що  вони мають протипоказання, побічні ефекти і впливають 

на інші органи. Тому, застосування терапевтичних апаратів локальної дії, які 

безпосередньо впливають на вогнище захворювання, є більш безпечним і 

кращим. Дія цих апаратів заснована на лазерному випромінюванні, магніт-

ному та тепловому впливі, і розрахована на використання в медичних закла-

дах під безпосереднім контролем медичного персоналу. 

У більшості пацієнтів процес лікування ускладнюється неможливістю 

регулярно відвідувати терапевтичний кабінет для процедур. Чимало важли-

вим є психологічний фактор (сором, незручність), котрий також уповільнює 

процес лікування і може привести до погіршення ситуації. 

 Найбільшого лікувального ефекту можливо досягти поєднуючи різні 

способи впливу на вогнище запалення. Регулярне використання такого типу 

лікування в подальшому може призвести до відмови від ліків. 

Метою дипломної роботи полягає у розробці структурної схеми приладу 

комплексної дії, принципу функціонування інтегрованого випромінювача та 

розрахунку його конструкції, яким  можна користуватися в домашніх умовах, 

Комфорт, зручність і можливість самостійного лікування є визначальними 

факторами у процесі відновлення функцій передміхурової залози. 
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З причини того, що для пацієнтів з хронічним простатитом є необхідніс-

тю постійно відвідувати медичні заклади, цей прилад дозволить виконувати 

процедури у домашніх умовах, а для пацієнтів у стадії ремісії, більш швид-

кий і зручний спосіб одужання. 
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1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

1.1 Огляд захворювання передміхурової залози 

Урологія – наука про етіоголію, патогенез, симптомологію, діагностику, 

лікування та профілактику  захворювань сечостатевих органів у чоловіків та 

сечових органів у жінок [1].  

Простатит - це одне із самих розповсюджених урологічних захворювань, 

згідно медичної статистики приблизно половина чоловічого населення пла-

нети звертались до лікаря із симптомами даного захворювання. Нажаль,  на-

віть при широкій розповсюдженості,  захворювання тяжко діагностувати та 

вилікувати.   

Ще зовсім недавно простатит був захворюванням старшого покоління, 

але останньою тенденцією є виявлення симптомів у більш молодих чоловіків, 

це пов’язано з багатьма несприятливими факторами. Перші ознаки простати-

ту можуть бути виявлені навіть у дуже молодих чоловіків, тоді як тривалий 

хронічний перебіг хвороби є характерним для чоловіків старше п’ятдесяти 

років [2]. 

1.1.1 Простатит 

Простатит – запалення передміхурової залози - це одне із самих розпо-

всюджених захворювань статевих органів чоловіків. Хронічний простатит 

становить до 35% усіх звертань до лікаря чоловіків працездатного віку  з 

приводу урологічних проблем. Спостерігається більша частота виявлення 

простатиту за останні роки, що пов’язано як з удосконаленням методів діаг-

ностування , так і зі зростанням захворюваності через вплив на організм шкі-

дливих факторів таких як: малорухомий спосіб життя, недотримання правил 

статевого життя, імунодефіцит та ін. [3]. 
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Рисунок 1.1 — Причини запалення передміхурової залози 
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Етіологія і патогенез захворювання 

Простатит – поліетіологічне захворювання, в розвитку якого беруть 

участь різні патогенетичні механізми. В даний час визнається існування бак-

теріального і абактеріального простатиту. Одним із основних факторів який 

призводить до пошкодження передміхурової залози і розвитку простатиту, є 

порушення органної гемодинаміки у вигляді венозного застою. Венозний за-

стій призводить до порушення мікроцеркуляції у передміхуровій залозі і роз-

витку запалення. 

Застій секрету в ацинусах, який виникає при дизритмії і дискомфорті 

статевого життя, а також на тлі рубцевого процесу у вивідних протоках залоз 

передміхурової залози після перенесеного уретриту, може сприяти виник-

ненню простатиту. Важливу роль у розвитку і підтримці запалення у перед-

міхуровій залозі відіграють аутоімунні процеси. Антитіла проти тканини пе-

редміхурової залози виникають при порушенні відтоку секрету із фолікул. 

Пояснюється це тим, що секрет, який застоюється, всмоктується у судинне 

русло і забезпечує антигенне подразнення. Дистрофічні зміни у передміхуро-

вій залозі при гормональних порушеннях можуть призводити до виникнення 

простатиту. 

Відомо, що секрет передміхурової залози має бактерицидні властивості, 

і здорова залоза вільна від мікроорганізмів. Інфекційний процес виникає по-

вторно на фоні морфологічних змін чи порушень функцій передміхурової 

залози.  Бактеріальний простатит може початись внаслідок проникнення збу-

дників уретриту у залозу (висхідний каналікулярний шлях). Цей шлях інфек-

ціювання передміхурової залози спостерігається при катетеризації сечового 

міхура чи бужированні уретри. Бактерії можуть потрапити у передміхурову 

залозу гематогенно  із різноманітних  запальних осередків (ангіна, гайморит, 

пневмонія, карієс та інше.) чи лімфогенно при запаленні сусідніх з передмі-

хуровою залозою органів (проктит, цистит, епідидиміт, орхіт, тромбофлебіт 

гемороїдальних вен). 
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Класифікація 

Бактеріальний простатит частіще за все визивають грам негативні бакте-

рії (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Proteus mirabilis), а 

також ентерококи (Streptococcus fecalis), коринебактерии і коагулазонегатівні 

стафілококи. Іноді збудниками простатиту є хламідії, мікоплазми та трихо-

монади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 — Класифікація простатиту 
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Анатомічні особливості розміщення передміхурової залози 

 
Рисунок 1.3 — Розташування та вигляд передміхурової залози 

Нижній край простати знаходиться приблизно у 5 сантиметрах від ана-

льного отвору. При пальпації простата визначається, як ущільнене утворення, 

яке по формі нагадує «горіх». Залоза має такі розміри: довжина 4-4,5 см., ши-

рина 2-3,5см., товщина 1,7-2,5см. 

Простата утворена окремими часточками різного розміру у кількості 30-

50 штук, які залягають у щільній сполучнотканинній основі з великою кількі-

стю гладких м’язових волокон [4].  

1.1.2 Методи лікування 

Лікування запалення простати здійснюється з використанням наступних 

методів. 

Гормональна терапія. Лікування гормонами необхідне для відновлення 

нормального гормонального балансу між андрогенами і  естрогенами. Препа-

рати з антиандогенною активністю знижують запалення тканин залози і пе-

решкоджають переходу захворювання у більш тяжкі стадії. 

Антибактеріальна терапія. Якщо простатит являється бактеріальним, 

то лікування передбачає приймання антибіотиків. Групу препаратів лікар пі-

дбирає залежно від типу мікробів, що викликали захворювання, чутливості 

збудника до різних ліків, а також наявності протипоказань у хворого. 
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Таблиця 1.1 – Характеристики препаратів 

Препарат Переваги  Недоліки  

Фторхінолони Добре проникають в 

тканини простати. Ак-

тивні щодо типових і 

атипових патогенів. 

Впливають на центра-

льну нервову систему. 

Фототоксичні. Можуть 

викликати алергію.  

Макроліди Помірно активні проти 

грампозитивних бакте-

рій. Добре проникають в 

тканини простати. Ма-

лотоксичні. 

Недостатньо активні 

проти грам негативних-

бактерій.  

Тетрацикліни Активні проти атипових 

патогенів.  

Неактивні проти синьо-

гнійної палички. Недо-

статньо активні щодо 

стафілококів, кишкової 

палички. 

 

Гормональна терапія. Лікування гормонами необхідне для відновлення 

нормального гормонального балансу між андрогенами і  естрогенами. Препа-

рати з антиандогенною активністю знижують запалення тканин залози і пе-

решкоджають переходу захворювання у більш тяжкі стадії. 

Фізіотерапія. Для лікування симптомів простатиту використовуються 

методи, спрямовані на нормалізацію та підсилення кровообігу у області ма-

лого тазу. Це дозволяє виключити за застійні явища, а також збільшити ефек-

тивність медикаментозної терапії. Лікування виконується шляхом впливу на 

залозу ультразвукових хвиль, електромагнітних коливань, а також підвище-

них температур (мікроклізми теплою водою). 

Масаж простати. Даний метод лікування хронічного простатиту допу-

стимо використовувати у період спаду загострення.  Масаж виконується 
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шляхом незначного натискання до виділення секрету простати через отвір 

уретри. 

 
Рисунок 1.4 —  Проведення масажу простати 

Хірургічне втручання. Хірургічне втручання при захворюванні передмі-

хурової залози використовуються рідко. Таке лікування являється 

обов’язковим при ускладненнях гострого і хронічного простатиту. 

1.2 Апарати для лікування 

На сьогоднішній момент існує багато апаратів для лікування у медичних 

закладах та вдома, у кожного є свої переваги та недоліки. У розділі розгляну-

то найвідоміших представників даної галузі застосування.  

1.2.1 Апарати терапевтичні магнітні та лазерні  

Апарати лазерні терапевтичні серії «Матрікс» 

Найвідоміший універсальний професійний апарат (рис. 1.5), що дозволяє 

реалізувати всі методи лазерної терапії: місцевий вплив, акупунктура, на ре-

флекторні зони і проекції внутрішніх органів, на судини і органи імунної си-

стеми, НЛОК і ВЛОК. Два варіанти виконання: 2к - 2 лазерних каналу, 4к - 4 

лазерних каналу. 
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Рисунок 1.5  —  Зовнішній вигляд базового блоку АЛТ «Матрикс» в 4-

канальному виконанні 

Для більш вузького застосування існує лазерний фізіотерапевтичний 

комплекс «Матрикс-Уролог». 

 
Рисунок. 1.6 —  Зовнішній вигляд базового блоку АЛТ «Матрикс-Уролог» та 

підключена до нього головка ВМЛГ10 

Базовий блок АЛТ «Матрикс-Уролог» (рис. 1.6) має додатковий канал 

для підключення вібромагнітолазерной головки ВМЛГ10.  

Випромінюючі головки АЛТ «Матрікс» 

Джерела лазерного, світлодіодного або КВЧ-випромінювання підклю-

чаються до базового блоку. Вони складаються з одного або декількох напівп-

ровідникових лазерів і електричної схеми керування, яка задає струм накачки 

лазера, а також забезпечує адаптацію головки до уніфікованого живлення від 

блоку. Магнітні насадки мають різні значення магнітної індукції і призначені 

для проведення магнітолазерної терапії (МЛТ). У медичній практиці  най-

більш часто застосовують магніти з індукцією 25, 50 і 75 мТл. 
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Випромінюючі головки з одним лазерним джерелом дозволяють викори-

стовувати оптичні насадки для введення випромінювання лазера безпосеред-

ньо  в світловий канал без використання спеціальної оптики, за допомогою 

простого нарізного або цангового з'єднання ( «жорсткий» інструмент). На 

виході насадок отримується необхідний розподіл світлового потоку, який до-

ставляється в потрібне місце. Довжина хвилі випромінювання для лазерних 

випромінюючих головок визначається типом змінного випромінювача у діа-

пазоні 365-1300  нм. 

Необхідні діаграми розсіювання в залежності від завдання формуються 

шляхом обробки дистального кінця  світловода під певну геометричну фор-

му. 

Практологічні насадки.  Практологічні насадки використовуються для 

проведення терапії урологічних  та проктологічних захворювань. 

 
Рисунок 1.7 —  Проктологічні насадки П-1 та П-2 

Проктологічна насадка П-1 (рис. 1.7) формує пляму випромінювання ∅ 

5-10 мм під кутом 120 °, що дозволяє отримати локальний розподіл щільності 

потужності. Застосовується для опромінення передміхурової залози (ректа-

льно). 

Проктологічна насадка П-2 (рис. 1.7) розподіляє випромінювання одно-

мірно по циліндру ∅ 9 мм і довжиною 25 мм. Застосовується в урології для 

опромінення передміхурової залози (ректально) або в проктології для опро-

мінення стінок прямої кишки. Внаслідок розсіювання  по великій поверхні 

щільність потужності значно менше, ніж у насадки П-2. 
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У блоці «Матрікс- Уролог» є додатковий роз’єм для підключення вібро-

магнітолезерної головки ВМЛГ10 рис.1.8. 

 
Рисунок 1.8 —  Вібромагнітолазерна головка  ВМЛГ10 

1 - корпус; 2 - гнучкий світловод; 3 - робоча частина; 4 - обмежувач; 5 - ро-

з'єм для підключення до базового блоку 

З цього каналу передбачена модуляція лазерного випромінювання з час-

тотою 10 Гц, ререгулюють також амплітуда і частота вібрації робочої части-

ни. Вібромагнітолазерна головка комплексу ВМЛГ10 (рис. 1.8), призначена  

для лікування простатиту, є гнучкою ректальну насадку, в робочій частині 

якої знаходяться два кільцевих магніти з індукцією 25 мТл і розсіювач лазер-

ного випромінювання (λ = 0,63 мкм, 10 мВт). Гнучкий вивід дозволяє здійс-

нювати вібрацію з частотою 1-10 Гц і максимальною амплітудою 5 мм. Дви-

гун і лазер знаходяться в корпусі головки [5]. 

Адепт Уролог Оптима 

 
Рисунок 1.9 —  Зовнішній вигляд апарату Адепт Уролог Оптима 

Комбіноване поєднання лазерної та електростімулірующей терапії за-

безпечує високий ефект лікування. В арсеналі є прості нашкірні та ректальні 

способи впливу. 

Ст
уп
ар
ен
ко

 А.
 В.

 Кі
ВР
А, 

20
16



20 

 

Випромінюючі голівки .В апараті застосовані інфрачервоні лазери, ви-

промінювання яких забезпечує глибоку (до 7 см) і об'ємну дію на зони пато-

логії. Здійснюється нашкірно і ректально двома випромінюючими лазерними 

головками: 

Нашкірна головка. При лікуванні простатиту вплив ведеться через пахо-

ві зони або зону промежини (рис. 1.10). 

 
Рисунок 1.10 —  Нашкірна лазерна головка 

Ректальна головка з оптичною насадкою. У оптичну насадку вбудовано дзе-

ркало, що направляє випромінювання лазера в зону простати. Перед проце-

дурою на насадку одягається презерватив (рис. 1.11). 

 
Рисунок 1.11 —  Ректальна лазерна головка 

Електростимулюючі насадки. Електростимуляція надає масаж і стиму-

люючу дію на сечостатеву систему, усуває застійні явища, підвищує трофіку 

простати і її мускулатури, підсилює крово- лімфообіг, стимулює секреторну 

функцію, створює відтік патологічного вмісту, підвищує доступ антибіотиків 

в зони патології і т. Д. 

Здійснюється генерацією в зоні малого тазу електричних імпульсів за 

допомогою електрод-пластин і ректального електрод-катетера. У процедурі 

імпульси регулюються по частоті від 2 до 40 Гц і силі струму. [6] 
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Мілта-ф-5-0. 

Лазерний терапевтичний апарат, який здійснює  терапевтичний вплив на 

організм людини чотирма лікувальними факторами: інфрачервоним (ІЧ) ла-

зерним випромінюванням, світлодіодним ІЧ-випромінюванням, червоним 

світлодіодним випромінюванням і магнітним полем. 

  
Рисунок 1.12 —  Зовнішній вигляд приладу Мілта-ф-5-0 

Лікування апаратом МИЛТА-Ф-5-01 (рис. 1.12)  проводиться шляхом 

зовнішнього впливу на певні ділянки тіла на спеціально підібраних до кож-

ного конкретного захворювання режимах роботи. Лікування апаратом безпе-

чно і безболісно [7]. 

Простам, Мавіт. 

Обидва апарати мають схожий принцип роботи та технічні характери 

тики. Апарат діє на передміхурову залозу локально, за допомогою теплового 

випромінювання, електромагнітного поля і механічних вібрацій. Температура 

робочого елементу підтримується в межах 38,5 - 42 ºС. Також аплікатор ге-

нерує механічні вібрації з частотою коливань від 20 до 100 Гц і створює ім-

пульсне магнітне поле з частотою від 20 до 100 Гц і індукцією від 3 до 

30 мТл. 
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Рисунок 1.13 — Зовнішній вигляд апаратів Простам (зліва) та Мавіт (справа) 

Місцевий фізіотерапевтичний вплив, як показують дослідження, допо-

магає посилити ефективність медикаментозного лікування. При комплексно-

му підході можна швидше позбутися від основних симптомів хвороби і дося-

гти ремісії. Використання апаратів цієї групи добре тим, що вони не викли-

кають алергії і практично не мають протипоказань. 

Аплікатор вироблений із медичного пластику (АБС-пластик)[8,9]. 

1.3 Показання та протипоказання до застосування апаратів 

Для використання лазерної і магнітної терапії важливим є врахування не 

тільки загального стану організму, специфіки патологічного процесу, його 

клінічних проявів, стадій і форми захворювань, але і супутні захворювання, 

вікові і професійні особливості пацієнта. Найбільш результативно застосу-

вання лазеротерапії у функціонально оборотних фазах хвороби, хоча нові ме-

тодики знаходять своє застосування і при більш важких проявах патологічно-

го процесу, при виражених морфологічних змінах. 

Якщо торкатися урології, то це: гострий і хронічний пієлонеф-

рит,сечокам'яна хвороба, цистит, уретрит; простатити, патологія сперматоге-

незу, хвороба Пейроні; невротичні сексуальні розлади і ін. 

Нажаль не завжди стан пацієнта дозволяє проводити терапію апаратним 

способом. Протипоказання: 

- серцево-судинні захворювання у фазі декомпенсації; 

- порушення мозкового кровообігу II ступеня; 

- легенева і легенево-серцева недостатність у фазі декомпенсації; 
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- злоякісні новоутворення; 

- доброякісні утворення зі схильністю до прогресуванняню; 

- захворювання нервової системи з різко підвищеною збудливістю; 

- лихоманки нез'ясованої етіології; 

- захворювання кровотворної системи; 

- печінкова і ниркова недостатність в стадії декомпенсації; 

- цукровий діабет в стадії декомпенсації; 

- гіпертиреоз; 

- психічні захворювання в стадії загострення; 

- підвищена чутливість до світлолікування (фотодерматит і фотодер-

матоз, порфириновая хвороба, дискоїдний і системна Червона вовча-

нка). 

Необхідно зауважити, що абсолютних специфічних протипоказань для 

лазерної та магнітної терапії немає. Однак в залежності від стану паціента, 

фази перебігу захворювання та ін. може бути встановлено обмеження вико-

ристаннямня НІЛВ [5]. 
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2 СУЧАСНІ МЕТОДИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВИПЛИВУ  

2.1 Біологічний вплив лазерного випромінювання 

Лазерну терапію проводять за допомогою лазера. Лазер або оптичний 

квантовий генератор - це технічний пристрій, що випускає світло у вузькому 

спектральному діапазоні у вигляді спрямованого сфокусованого, висококоге-

рентного монохроматичного, поляризованого пучка електромагнітних хвиль 

[10]. Залежно від характеру взаємодії лазерного світла з біологічними ткани-

нами розрізняють три види фотобіологічних ефектів: 

1) Фотодеструктивний вплив, при якому тепловий, гідродинамічний, фо-

тохімічний ефекти світла викликають деструкцію тканин. Цей вид лазерної 

взаємодії використовується в лазерній хірургії. 

2) Фотофізичний і фотохімічний вплив, світло, що поглинулося біотка-

нинами,  збуджує в них атоми і молекули, викликає фотохімічні і фотофізич-

ні реакції. На цьому виді взаємодії ґрунтується застосування лазерного ви-

промінювання як  терапевтичного. 

3) Незбурюючий  вплив, коли біосубстанція не змінює своїх властивос-

тей, в процесі взаємодії зі світлом, тобто ефекти: розсіювання, відбиття і 

проникнення. Цей вид використовують для діагностики (наприклад - лазерна 

спектроскопія). 

Фотобіологічні ефекти залежать від параметрів лазерного випроміню-

вання: довжини хвилі, інтенсивності потоку світлової енергії, часу впливу на 

біологічні тканини. У їх основі полягають фотофізичні і фотохімічні реакції, 

що виникають в організмі при впливі світла [11]. 

У лазеротерапії застосовуються світлові потоки низької інтенсивності, 

не більше 100 мВт / см кв. Тому такий вид лазерної дії називають низькоін-

тенсивним лазерним випромінюванням (НІЛВ), в англомовній літературі Low 

Level Laser Therapy (LLLT). Фотобіологічну активність має світло в ультра-

фіолетовій, видимій та інфрачервоній областях спектру. 
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Фотофізичні реакції обумовлені переважно нагріванням об'єкта до різ-

ного ступеня (в межах 0.1- 0.3 С) і розповсюдженням тепла в біотканинах. 

Різниця температури більш виражена на біологічних мембранах, що веде до 

відтоку іонів Na + і K +, розкриттю білкових каналів і збільшення транспорту 

молекул і іонів. 

Фотохімічні реакції обумовлені порушенням електронів в атомах, що 

поглинають світло речовини.  

Поглинання лазерної енергії відбувається і різними молекулярними 

утвореннями, що не мають специфічних пігментів і фітобіологічних мішеней. 

Вода поглинає видиме світло і червону частину спектру. Це змінює у мем-

бран структурну організацію водного шару. У біологічних структурах органі-

зму існують власні електромагнітні поля і вільні заряди, які перерозподіля-

ються під впливом фотонів лазерного випромінювання, що веде до прямої 

"енергетичної підкачки". 

В основі механізму впливу на тканини, малопотужних лазерів у видимій 

та інфрачервоній областях лежать процеси, що відбуваються на клітинному і 

молекулярному рівнях. Низькоінтенсивне лазерне випромінювання стимулює 

метаболічну активність клітини. Стимуляція біосинтетичних процесів може 

бути одним з важливих моментів, що визначають дію низькоінтенсивного 

випромінювання лазера на найважливіші функції клітин і тканин, процеси 

життєдіяльності і регенерації (відновлення). Лазерне випромінювання приз-

водить до збільшення вмісту в ядрах клітин людини ДНК і РНК, що свідчить 

про інтенсифікацію процесів транскрипції (ступенів). 

НІЛВ стимулює вироблення універсального джерела енергії АТФ (АТР) 

в мітохондріях, прискорює швидкість його утворення, підвищує ефективність 

роботи дихального ланцюга мітохондрій. У той же час кількість споживаного 

кисню зменшується. Відбуваються перебудови в мембранах мітохондрій. 

НІЛВ оказивает антіоксідантний ефект. 

НІЛВ викликає активацію енергосполучуючихсвязивающіх процесів в 

патологічно змінених тканинах з порушенням метаболізму, підвищення ак-
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тивності найважливіших ферментів, зниження споживання кисню тканинами 

з підвищенням (фосфорилюється) активності мітохондрій, збагаченням їх 

енергією, посилення інтенсивності гліколізу (утворення глікогену) в ткани-

нах і інші. 

Вторинні ефекти є комплексом адаптаційних і компенсаторних реакцій 

виникають в результаті реалізації первинних ефектів в тканинах, органах і 

цілісному живому організмі. Лазерне випромінювання усуває дисбаланс в 

центральній нервовій системі. В залежності від дози лазерного випроміню-

вання можна отримати як стимулюючий так і гнітючий ефекти. 

Лазерна терапія може проводитися, як самостійний метод, так і в ком-

плексі з медикаментозним лікуванням, в тому числі гормональним, і з мето-

дами фізіотерапії. При цьому необхідно мати на увазі, що в процесі лікування 

чутливість організму до лікарських засобів змінюється і з'являється необхід-

ність в зменшенні звичайних дозувань іноді до 50%, а в ряді випадків і від-

мовитися від них. З урахуванням патогенетичного механізму дії лазерного 

випромінювання на організм  розроблені показання до лазеротерапії. 

Допускається застосування спільно з лазерною терапією інших фізіоте-

рапевтичних факторів, лікувальної фізкультури, масажу, не більше 2-х фак-

торів в один день. І як було сказано раніше комплексне застосування лазерної 

терапії з медикаментозними препаратами значно ефективніше, особливо в 

гострих стадіях. Сумарна ефективність лазерної терапії коливається від 50 до 

85%, в окремих випадках до 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 — Шляхи впливу низькоінтенсивним лазерним випромінюван-

ням 
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Розрізняють чотири основних способи доставки НІЛВ до пацієнта: 

1. Зовнішній або черезшкірний  вплив: органи, судини, нерви, больові 

зони і точки опромінюються через неушкоджену шкіру у відповідній області 

тіла. Якщо патологічний процес локалізований в поверхневих шарах шкіри, 

то лазерний вплив направлено безпосередньо на нього. Чрезшкірний вплив 

ґрунтується на тому, що лазерне випромінювання ближньої інфрачервоної 

області добре проникає через тканини на глибину до 5-7 см, і досягає ураже-

ного органу. Доставка випромінювання до поверхні шкіри здійснюється або 

безпосередньо випромінюючої головкою, або за допомогою волоконного сві-

тловода і світловодної насадки. 

2. Вплив НІЛВ на точки акупунктури. 

3. Внутрішньопорожнинний шлях. Підведення НІЛВ до патологічного 

вогнища за допомогою світловоду до слизової оболонки. Здійснюється, або 

через ендоскопічну апаратуру, або за допомогою спеціальних насадок. При 

цьому способі доставки НІЛВ з успіхом використовується як червоне так і 

інфрачервоне випромінювання. 

4. Внутрішньовенне лазерне опромінення крові (ВЛОК) проводиться 

шляхом пункції в ліктьову вену або в підключичну вену, в умовах інтенсив-

ної терапії. У вену вводять тонкий світловод, через який опромінюється що 

протікає по вені кров. 

При лазерній терапії відзначаються десенсибілізуючий, гіпохолестери-

немічний ефекти, підвищення активності загальних і місцевих факторів іму-

нного захисту. Залежно від довжини хвилі лазерного опромінення з'являють-

ся бактерицидний або бактеріостатичний ефекти. [12]. 

При цьому, в залежності від рівня в організмі, послідовно або одночасно 

відбуваються такі процеси і реакції. 

На клітинному рівні: 

1. Зміна енергетичної активності клітинних мембран, 

2. Активація ядерного апарату клітин, системи ДНК-РНК-білок, 
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3. Активація окисно-відновних, біосинтетичних процесів і основних фе-

рментативних систем. 

4. Збільшення утворення макроергів (АТФ), 

5. Збільшення метатичної активності клітин, активація процесів розмно-

ження. 

 На органному рівні: 

1. Зниження рецептатівной чутливості, 

2. Зменшення тривалості фаз запалення, 

3. Зменшення інтенсивного набряку і напруги тканин, 

4. Збільшення поглинання тканинами кисню, 

5. Підвищення швидкості кровотоку, 

6. Збільшення кількості нових судинних колатералей, 

7. Активація транспортних речовин через судинну стінку. 

 На рівні цілісного організму (клінічні ефекти): 

1. Протизапальний, 

2. Знеболюючий, 

3. Регенераторний, 

4. Десенсибілізуючий, 

5. Імунокорегуюча, 

6. Поліпшення регіонального кровообігу, 

7. Гіпохолестеринемічний, 

8. Бактерицидний і бактеріостатичний.  

2.1.1 Показання при урологічних захворюваннях 

Захворювання, при яких лікування лазерним випромінюванням є доці-

льним: 

- Простатит (гострий і хронічний) 

- Уретрит, цистит 

- Аденома простати (гіпертрофія) 

- Орхіт, орхоепідідіміт 
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- імпотенція 

Перед призначенням лікування необхідно провести попередні дослі-

дження: 

- ультразвук простати 

- Перевірка крові на РВ, СНІД, PSA 

- Спермограма (у певних випадках) 

- Мікробіологічне дослідження (в певних випадках) 

2.2 Магнітна терапія 

В останні роки в медицині широко використовуються лікувальні власти-

вості магнітних полів (МП), накопичено достатньо наукових фактів, що свід-

чать про їх високу терапевтичної ефективності. 

В основі методу магнітотерапії (МТ) лежить вплив на організм з лікува-

льно-профілактичною метою [13] постійним (ПМП), змінним (ЗМП) або ім-

пульсним (ІМП) низькочастотних магнітним полем. Серед методів фізіотера-

пії магнітотерапія - один з найбільш безпечних, ефективних, легко здійснен-

них і добре сумісних з іншими лікувальними засобами. 

Вплив ПМП на біологічну тканину змінює електронний потенціал моле-

кул. ЗМП, проходячи через тканину, індукує в них вихрові струми - рух іонів 

по замкненим спіралевидним лініям. 

У впливі МП [14] на живі об'єкти умовно виділяють фізичну, фізико-

хімічну і біологічну стадії 

Спроби дослідників пояснити [15] магнітобіологічні ефекти привели до 

появи гіпотез, заснованих на орієнтаційних, магнітогідродинамічних, конце-

нтраційних, рідкокристалічних, феромагнітних ефектах. Велика кількість гі-

потез про механізми взаємодії МП з біологічними об'єктами, швидше, свід-

чить про те, що ця проблема повністю не вирішена. Результати впливу МП 

розглядаються як складні фізико-хімічні процеси [15,16]: 

- Зміна К-Na градієнта в клітці за рахунок коливання молекули води, бі-

лкових молекул і іонів поверхневого шару мембрани; 
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- Зміна орієнтації макромолекул (РНК і ДНК) і вплив на біопроцеси; 

- Поляризація бічного ланцюга білкових молекул внаслідок розриву во-

дневих зв'язків; 

- Вплив на проникність клітинних мембран; 

- Зміна реакції окислення ліпідів і реакції з переносом електронів в ци-

тохромнії системі; 

- Поглинання енергії біосубстратами за рахунок напівпровідникових 

ефектів в ДНК і білках; 

- Теплову дію через тертя коливаючихся іонів; 

- Індукування в тканинах іонних струмів і резонансне поглинання енергії 

молекулами тканин 

Докладний механізм дії МП на організм: 

У кожній елементарній комірці електропровідного об’єкту, при русі з 

лінійною швидкістю магнітного поля з індукцією, створюваною обертовим 

ІМП, індукується електричний струм [17]. 

Відомо, що при русі заряджених частинок та іонів на них буде діяти в 

магнітному полі сила Лоренца - величина якої залежить від заряду, швидкос-

ті його руху і індукції магнітного поля. На позитивно і негативно заряджені 

частинки сила Лоренца діє в протилежних напрямках. 

При протіканні як електропровідної, так і неелектропровідної рідини че-

рез магнітне поле виникає різниця потенціалів між областю з максимальним 

значенням індукції і областю з мінімальним значенням. 

Отже, активізуючи дифузію іонів в розчині шляхом індукування елект-

ричних струмів в магнітному полі, можна підвищити концентрацію реагую-

чих між собою іонів і збільшити число їх зіткнень в зоні з нульовою магніт-

ною індукцією. 

Будь-який нервовий імпульс в нашому тілі передається за допомогою 

слабкого струму, що генерується самими клітинами організму. Кожна з 70 

мільярдів клітин нашого тіла містить поляризовані частки (іони), що реагу-

ють на ці струми [14]. Збільшення під впливом магнітного поля іонної актив-
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ності в тканинах є передумовою до стимуляції клітинного метаболізму або 

обміну речовин. Під дією магнітного поля в клітині відкриваються додаткові 

канали для надходження корисних і видалення шкідливих речовин. Таким 

чином, поліпшується обмін речовин клітини і цілого організму. Під впливом 

магнітів, поліпшується кислотно-лужний баланс (рН) різних рідин в тілі лю-

дини - дисбаланс часто є наслідком хвороби. Нарешті, під дією магнітного 

поля нормалізується ферментна активність, і прискорюються різні біохімічні 

процеси.  

Магнітна терапія є, перш за все, природною терапією, не пов'язаною ні з 

якими складними процедурами. Це найпростіша, найдешевша, безболісна і 

найнадійніша терапія з усіх відомих. При використанні магнітотерапії не по-

трібно "брати ліки", не треба вводити їх в організм за допомогою уколів і т.п. 

Єдиний інструмент, який використовується, це магніт. Створюване магнітом 

магнітне поле абсолютно безпечно, воно вільно і безболісно проникає крізь 

шкіру, тканини і кістки. Магнітна терапія вкрай проста в застосуванні, але 

при цьому набагато надійніша, ніж багато інших видів лікування. Доведено, 

що електромагніти і постійні магніти виключно ефективні в плані відновлен-

ня енергії і зміцнення імунної системи і, відповідно, сприяють лікуванню ба-

гатьох хвороб і зняття болю. 

Впливаючи на різні рівні функціональних систем організму МП підви-

щує активність ряду ферментів, змінює швидкість кровотоку і колоїдно-

осмотичний тиск в капілярах, при цьому відбувається зміна електропровідно-

сті в тканинах і зниження потреби їх в кисні. Порушений баланс обміну ре-

човин, що викликає біль, набряк і приводить до змін кислотності середовища 

і нестачі кисню в тканинах, відновлюється під впливом магнітного поля. 

Вплив МП на живий [18] організм визначається біотропними парамет-

рами поля (інтенсивністю, градієнтом, вектором, експозицією, частотою, фо-

рмою імпульсу, локалізацією, характером контакту, площею впливу). Більше 

число біотропних параметрів характеризує високу біологічну активність і лі-

кувальну ефективність застосування МП: ПМП <ЗМП <ІМП. 
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За ступенем чутливості до МП функціональні системи організму розпо-

діляються наступним чином: нервова> ендокринна> органи чуття> серцево-

судинна> кров> м'язова> травна> видільна> дихальна> кісткова [19]. 

МП стимулює вироблення [14] гормону мелатоніну епіфізом і гормону 

росту гіпоталамусом, є природним захистом від стресу, що володіють героп-

ротекторною дією і оберігають організм від інфекцій. 

Є відомості про тісний взаємозв'язок реакцій нервової і гуморальної сис-

тем на вплив МП. Чутливі до дії МП все ендокринні залози: підшлункова, 

щитовидна і статеві, гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система. Під впли-

вом МП в структурах гіпоталамуса та інших вищих центрах вегетативної ре-

гуляції, що забезпечують гомеостатичне регулювання функціональних сис-

тем організму, відзначається синхронізація роботи секреторних клітин, поси-

лення синтезу і виведення нейросекрету з ядер. 

Доведено вплив МП [14] на обмін речовин і його регуляцію, проте наяв-

ні відомості часто важко порівняти. Ефекти впливу МП на біологічні систе-

ми, ймовірно, залежать від рівня їх організації, чим і пояснюється відсутність 

ефекту на модельних фізико-хімічних системах і ізольованих мембранах 

Дія МП на систему крові засноване на стимуляції компенсаторних мож-

ливостей організму. Під його впливом відзначено поліпшення клінічного і 

тромбогенного потенціалу крові, що супроводжується зменшенням адгезії і 

агрегації тромбоцитів, реакції вивільненням тромбоцитарних факторів, під-

вищенням вмісту гепарину, базофільних гранулоцитів крові та її фібрино-

літичної [20] активності. Дія МП на кров призводить до підвищення кисневої 

ємності, що в свою чергу нормалізує метаболічні процеси. 

Магнітотерапія, впливаючи на вільнорадикальні механізми і стимулюю-

чи активність антиоксидантних систем, може ефективно використовуватися 

для запобігання розвитку дегенеративних процесів, що призводять до розви-

тку серцево-судинних і аутоімунних захворювань, артритів, а також нейроде-

генеративних і алергічних станів. 
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Перспективні результати [21] застосування МП отримані при лікуванні 

неврологічних і інфекційних хвороб, в дитячій практиці, в терапії, хірургії, 

травматології, психіатрії, оториноларингології, офтальмології, геронтології, 

наркології, ендокринології, фтизіатрії, акушерстві та гінекології. 

2.3 Магнітолазерна терапія 

Магнітолазерна терапія - одночасне застосування магнітного поля і ни-

зькоінтенсивного лазерного випромінювання. 

Одночасне застосування комплексу фізичних факторів стало одним з 

важливих напрямків в сучасній фізіотерапії. Досить широко в даний час ви-

користовується комбінація магнітного поля з низькоінтенсивним лазерним 

випромінюванням (МП з НІЛВ). 

Вплив НІЛВ на певні зони або тканини людини, розташовані в постій-

ному або імпульсному МП, отримало назву магнітолазерної терапії (МЛТ). 

Подібний варіант терапії, як говорить сама назва, передбачає одночасний 

вплив на певну зону двома фізичними факторами: НІЛВ і МП, при яких 

ефект лазерного випромінювання посилюється в МП терапевтичної інтенси-

вності (20-40 мТл) за рахунок збільшення поглинання ІЧ-випромінювання 

при колінеарному розташуванні молекулярних диполів, що виникає в МП.  

При одночасному впливі НІЛВ і МП крім простого підсумовування ене-

ргій виникають і інші фізичні явища. Перш за все це ефект Кикоїна-Носкова: 

опромінення тканини в МП призводить до виникнення аномального ефекту 

Зеемана і електронного парамагнітного резонансу, тобто відзначається вибі-

ркове поглинання ЕМХ опромінюваною речовиною, пов'язане з переходами 

його атомних електронів між зєємановськимі рівнями енергії. Частота погли-

нання випромінювання  (резонансна частота) залежить від напруженості МП. 

Таким чином, знаючи частоту лазерного випромінювання (величина, 

зворотна довжині хвилі випромінювання) і змінюючи силу МП, можна домо-

гтися рівності резонансної частоти електронного парамагнітного резонансу і 

лазерного випромінювання, що призводить до різкого збільшення ступеня 
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поглинання опромінюваної тканини, а отже, до збільшення фотоструму і 

ефективності процедури. 

Збільшення фотоструму призводить до виникнення (за рахунок ефекту 

Холла) додаткової різниці потенціалів між шарами опромінюваної тканини, 

розташованими на різній глибині, що в свою чергу викликає збільшення фо-

тоелектрорушійної сили до декількох десятків вольт (ефект Кикоїна-

Носкова). Доведено також, що МЛТ активно впливає на мембранні процеси в 

клітинах і стан іонів в тканинах. 

При високих енергетичних навантаженнях і недостатньої забезпеченості 

організму природними антиоксидантами можуть посилюватися процеси пе-

рекисного окислення ліпідів, що проявляється можливим загостренням за-

хворювання до 7-9-му сеансу лазеротерапії. Передбачається, що посилення 

окислювальних процесів в тканинах пов'язано з утворенням активної (синг-

летної) форми кисню, так як останній має смугу поглинання близько 640 нм 

(довжина хвилі випромінювання гелій-неонового лазера дорівнює 632 нм) і, 

отже, активізується, тобто утворюється його синглетна форма. 

Під впливом випромінювання гелій-неонового лазера поліпшуються 

процеси мікроциркуляції, відбувається активація коллагено- і фибриллогене-

за зі швидкою епітелізацією раневого дефекту. Активація міотичних процесів 

може бути обумовлена посиленням енергетичного обміну в клітинах поверх-

ні рани і крайового епітелію під впливом випромінювання. 

У ближньому ІЧ-діапазоні енергія фотона НІЛВ коливається в межах, 

які дозволяють порушити коливальні процеси в молекулах речовини і активі-

зувати електронне збудження атомів. 

Отже, в механізмі дії біологічна активність ІЧ-випромінювання пов'яза-

на з фотохімічними перетвореннями і значним підвищенням теплових коли-

вань молекул речовин. 

В результаті впливу інфрачервоного випромінюванням в МП тканини 

приходять в більш збуджений стан і в них посилюються метаболічні процеси. 

Це сприяє появі вільних форм речовин, біологічно активних продуктів фото-
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лізу, зміни рН середовища. Змінюється енергетична активність клітинних 

мембран, відбуваються конформаційні зміни рідкокристалічних структур, в 

першу чергу внутрішньоклітинної води. Посилення турбулентних процесів в 

крові, що протікає і лімфі забезпечує більш повне реагування пластичних і 

енергетичних компонентів у точках дотику з капілярами. Перераховані ефек-

ти розвиваються в зонах опромінення, грають пускову роль в розвитку гене-

ралізованої реакції на рівні тканини, органу, системи і організму в цілому. 

Настає активізація системи ДНК-РНК-білок, біосинтетичних і окисно-

відновних процесів в основних ферментативних системах. Магнітолазерний 

вплив викликає збільшення утворення макроергів (АТФ), підвищує мітотич-

ну активність клітин, поглинання тканинами кисню, знижує поріг рецептор-

ної чутливості, зменшує тривалість запальних процесів, інтерстиціальний на-

бряк і напруження тканин, підвищує швидкість кровотоку, збільшує кількість 

колатералей, має імуномодулюючу дію, активізує транспорт речовин через 

судинну стінку. Таким чином, дані клінічних спостережень і експеримента-

льних досліджень показують, що лікувальна дія НІЛВ в поєднанні з МП 

більш виражена, ніж в разі роздільного або послідовного їх застосування. 

При цьому виявилося можливим зменшити тривалість впливу на патологіч-

ний осередок в порівнянні з такою при використанні тільки одного фактора і 

впливати на більш глибоко розташовані осередки. 

Крім того, в даний час доведено, що МП Землі і природні ЕМП активно 

впливають на багато життєвих процесів. 

Доведено їх вплив на: 

• невеликі вкраплення груп кристалів магнетиту в багатьох клітинах жи-

вих організмів; 

• систему акупунктурних точок, чакр і меридіанів; 

• парамагнітні властивості води; 

• залози внутрішньої секреції і в першу чергу на епіфіз. 
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Пілотні наукові дослідження щодо впливу комбінованої дії ІЧ-

випромінювання, постійного і змінного МП при експериментальному атеро-

склерозі провели С.М.Зубкова і співавтори (1998, 2000). 

У ініціації перебудов, підкреслюють автори, важливу роль як поглиначі 

ІЧ-випромінювання, постійного і змінного МП відіграють молекули води - 

одного з найбільш широко поширених в організмі з'єднань. Так, в ІЧ-

діапазоні води область в межах 0,7-0,9 мкм характеризується максимальним 

поглинанням і відповідає смузі використовуваного інфрачервоного випромі-

нювання - 0,87 мкм. Саме поглинання ІЧ-випромінювання в молекулі води 

створює умови для взаємодії цього випромінювання з біомембранами на рів-

ні примембраного шару - гликокаликса, складовим компонентом якого є мо-

лекули води. Гідратованих іони і поліелектролітних структури цитоплазми, 

що включають воду в свою систему, також чутливі до ІК-випромінювання. 

У постійному МП виникають орієнтаційні ефекти тих же молекул води, 

гідратуючі мембрани або іони. Біологічну тканину прийнято розглядати як 

оптично каламутну діа- або парамагнітну середу, в якій під впливом постій-

ного МП відбувається певне упорядкування структури саме за рахунок цих 

орієнтаційних ефектів. І коли на таку більш впорядковану структуру починає 

діяти ІЧ-випромінювання, то розсіювання цього випромінювання (ефект Ти-

ндаля) зменшується, і виникають біологічні ефекти стають більшою мірою 

пов'язаними з прямим поглинанням електромагнітної енергії ІЧ-

випромінювання. 

Виявлене підвищення біологічної активності комбінованої дії постійно-

го і змінного МП зі зменшенням величини індукції змінного МП є свідчен-

ням виняткової важливості інформаційної взаємодії змінного МП з біосисте-

мами. 

Отже, за рахунок правильного вибору комплексу фізичних факторів мо-

жна забезпечувати більш цілеспрямований вплив на регуляторні системи ор-

ганізму, досягаючи оптимальних адаптаційних реакцій [22]. 
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3 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ТА КОНСТРУКЦІЇ 

ВИПРОМІНЮВАЧА 

3.1 Структурна схема 

Зробивши огляд, було запропоновано скомбінувати переваги різних апа-

ратів, та методів терапії і втілити їх у новому приладі, який не поступається 

своїм терапевтичним ефектом. Базуючись на викладеному вище, можна зро-

бити висновок, що поєднання магнітного поля та лазерного випромінювання 

покращує терапевтичну дію.  

На даний момент на ринку не представлені терапевтичні апарати магні-

толазерні, ректального введення при запаленні передміхурової залози, для 

лікування у домашніх умовах. 

Переваги та недоліки вже розроблених апаратів, аналіз технічних харак-

теристик випромінювачів, та наукових досліджень, дали можливість спроек-

тувати новий апарат, структурна схема якого показана на рисунку: 

 
Рисунок 3.1—   Структурна схема 

БЖ – блок живлення медичної апаратури, ФП – фотоприймач, МКП – мікро-

процесор, ДЖЕМ – джерело живлення електромагніту, ДЖМВ – джерело 

живлення лазерного випромінювача, ЕМ – електромагніт, ЛВ – лазерний ви-

промінювач, МП – магнітне поле, ТВ – теплове випромінювання. 

Для початку роботи випромінювач треба піднести до ФП, який визна-

чить потужність ЛВ, після цього МКП скорегує сигнал для подачі на ДЖЛВ. 
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Сигнал з ЕМ подається назад на МКП для підтвердження його працездатнос-

ті. Звукові та світлові індикатори інформують про справність ЛВ, ЕМ, поча-

ток і закінчення сеансу. 

Технічні  характеристики випромінювача. 

Для лазерного випромінювання терапевтичний ефект досягається при 

довжині хвилі 630 нм, та потужності 5-10 м Вт. Довжина хвилі 630 нм відпо-

відає видимій червоній частині спектру. У цьому діапазоні глибина проник-

нення лазерного випромінювання складає 20-30 мм, що є достатнім для пе-

редміхурової залози. 

Щоб досягти терапевтичного ефекту магнітна індукція постійного маг-

нітного поля повинна складати 15-30 мТл. Таке значення магнітної індукції 

можливо досягти за допомогою використання соленоїда.  

Тепло, яке виділяється соленоїдом у процесі роботи використовується у 

якості теплового впливу. Існують певні норми по нагріву передміхурової за-

лози у терапевтичних цілях, температура не повинна перевищувати 42ºС. 

Якщо температура буде перевищена можливий некроз тканини, а у подаль-

шому і її абляція. 

У приладі передбачений контроль температури, шляхом регулювання 

потужності, яка виділяється на соленоїді. 

Виділення тепла лазером мінімальне і не нагріває тіло і прилад. 

Потужність ЛВ 5-10 мВ на довжині хвилі 630 нм. Локальний влив на пе-

редміхурову залозу, на глибину 20-30 мм можливо досягти цією довжиною 

хвилі. Лазер ІЧ діапазону, проникає на глибину 70 мм, а це забагато, тому що 

ЛВ буде проникати і діяти на інші структури. 

Прилад розрахований на безпосереднє опромінення передміхурової за-

лози, тобто передбачає введення випромінювача ректально. Для комфортного 

використання розміри  випромінювача задаються такими (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 –  Габаритні розміри випромінювача 

Розмір мм 

Довжина 130 

Діаметр 15 

 

Наявність ергономічного випромінювача дозволяє самостійно викорис-

товувати прилад, без сторонньої допомоги.  

Матеріал з якого виконаний випромінювач: абс-пластик (корпус випро-

мінювача), оргскло або поліметилакрилат (оптичний вивід лазерного випро-

мінювання). 

Використання передбачає застосування методів захисту. 

3.2 Розробка електромагніту для випромінювача 

Для приладу потрібна магнітна індукція 10-30 мТл при ній спостеріга-

ється найбільша терапевтична дія. Від цього значення будуть відштовхувати-

ся розрахунки електромагнітного елементу.  

Для застосування даного елементу важлива не тільки магнітна індукція, 

а і опір соленоїда. Від опору залежить нагрів елементу.  

Опір провода соленоїда розраховується за формулою 3.1 взятої з [23]: 

  
     

   
       (3.1) 

 

де   - питомий електричний опір мідного проводу;     - довжина проводу;     

- площа поперечного перерізу проводу. 

 Питомий електричний опір міді   = 1,75∙10
-8

 Ом∙м. 

Якщо вважати, що довжина проводу це загальна довжина усіх витків, то: 

              (3.2) 

де      - довжина одного витка;   - кількість витків. 
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Для знаходження кількості витків скористуємося формулою розрахунку 

магнітної індукції соленоїда: 

      
 

 
        (3.3) 

де     - магнітна постійна, дорівнює 4π∙10
-7 

Гн /м;   - магнітна проникність 

середовища міді, яке заповнює соленоїд;   - кількість витків соленоїда;   - 

сила струму;   - довжина соленоїда.  

Магнітна проникність мідного осердя    0,999, тобто це слабомагнітна 

речовина – діамагнетик. Для створення магнітного поля в 25 мТл, даної маг-

нітної проникності достатньо.   

 З якої виведемо кількість витків: 

  
   

      
       (3.4) 

Якщо провід круглого перетину, то довжина витка: 

                  (3.5) 

де      - діаметр осердя. 

Підставивши (3.4) і (3.5) у (3.2) отримаємо: 

         
   

      
      (3.6) 

Для знаходження площі перерізу проводу скористаємося формулою: 

    
     

 

 
       (3.7) 

де     - діаметр проводу. 

Маючи усі данні можна розрахувати опір проводу за (3.8): 

  
     

   
   (3.8) 

Отримавши опір котушки, знайдемо потужність, яка виділяється на про-

воді: 

             (3.9) 
Ст
уп
ар
ен
ко

 А.
 В.

 Кі
ВР
А, 

20
16



41 

 

Зважаючи на розмір випромінювача, треба дати обмеження по розміру 

електромагніту. Розмір електромагніту 3-7 см, діаметр 6-1,1 см (з урахуван-

ням товщини обмотки).  

Розрахунок оптимального варіанту електромагніту за формулами (3.1-

3.9) приведено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 –  Параметри електромагніту 

Характеристика  В, мТл 

I , А 2 25 

l , мм 45 

dос , мм 5 

dпр , мм 0,4 

N 449 

P, Вт 3,9 

 

Для приладу буде використовуватися електромагніт з магнітною індук-

цією 25 мТл, тому потужість що на ньому виділяється Р = 3,9 Вт. 

3.2.1 Розрахунок теплового режиму випромінювача 

При аналізі теплових режимів РЕС враховуються найбільш суттєві особ-

ливості конструкції апарату і фізичні процеси які протікають в ньому. Такий 

ідеалізований об’єкт називається тепловою моделлю РЕС, а математичний 

опис процесів теплообміну у ньому – математичною моделлю.  

Основні вимоги до теплової моделі – найбільш повно відображати теп-

лові процеси у реальному пристрої, тобто бути адекватною до цього при-

строю і описуватись математично. 

Ієрархічний принцип конструктивної побудови РЕС дозволяє звести все 

різноманіття конструкцій ІІ-І5 рівнів до двох основних моделей – з неупоря-

дкованим та упорядкованим розташуванням елементів. 

Розглядаючи послідовно ієрархічні рівні, можна здійснити іїї загальне 

теплове моделювання. Вихідні данні для кожного послідуючого рівня – його 
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конструктивне виконання, а також результати теплового аналізу попереднії 

рівнів. Такий підхід дозволяє використовувати метод поетапного математич-

ного моделювання. 

При переході від теплової до математичної моделі РЕС зручно користу-

ватися їх  тепловими схемами, які є аналогічними до електричних. При цьому 

теплова схема може бути розрахована різними методами, розробленими в 

електротехніці для розгалужених електричних кіл.  

Теплові зв’язки між тілами, а також і середовищем, можна представити  

у вигляді гіпотетичних провідників теплоти. Якщо теплові потоки, які проті-

кають по таким провідникам, не змінюються вздовж свого шляху, поверхні 

провідників можна розглядати як адіабатичні, а їх теплові опори – як зосере-

джені. Ізотермічні поверхні на тепловій схемі зображаються точками, ідеаль-

ні теплові зв’язки – лініями, теплові опори (провідності) – символами елект-

ричних кіл. Вузлову точку, яка відповідає середовищу, на схемі зображають 

символом  ⊥. Теплові схеми включають у себе гілки які складаються із од-

ного і більше опорів, і вузли – точки з’єднання трьох  і більше гілок. Як пра-

вило, теплові схеми нелінійні через залежність їх параметрів від температури. 

Теплові схеми розраховують по аналогії з електричними. При цьому, 

аналогом електричного струму являється тепловий потік, а аналогом напруги 

– температура ізотермічної поверхні. Проте у такій аналогії є суттєва особли-

вість. Джерело живлення в електричних схемах, частіше за все, замінюють 

генератором напруги, тобто при відомому і постійному потенціалі визнача-

ються струми, які протікають по гілкам, і потенціали окремих вузлів. При 

розрахунку теплових схем джерело тепловиділення, температура якого час-

тіше за все, являється шуканою, аналогічний генератору струму: у колі підт-

римується постійний тепловий потік, в потенціал джерела (його температура) 

залежить від значень теплових опорів. Ст
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Рисунок 3.2 —  Теплова модель випромінювача в корпусі з розподілом тем-

ператур. 

   – температура випромінюючої поверхні,    – температура повітряного 

зазору,    – температура корпусу,    – температура зовнішнього середовища 

(тіло людини). 

Теплова схема випромінювача, що розробляється приведена на рисунку 

3.3. 

 

 

а) б) 

Рисунок 3.3 —  Схематичне зображення випромінювача: а) – тепловва мо-

дель; б) – теплова схема 

 

Розглянемо алгоритм розрахунку даної теплової схеми на основі побу-

дови теплової характеристики корпусу випромінювача і його нагрітої зони. 
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Тепловою характеристикою називається функціональна залежність між шу-

каною температурою (зони) і відповідної до неї потужності тепловиділення.  

Побудова теплової характеристики є такою. 

При відомій температурі середовища, температура корпусу визначається 

за формулою (3.10): 

      
 

     
       (3.10) 

де       – теплова провідність, величина, обернена тепловому опору Rк.с: 

      
 

     
 ∑     

 

   

     (3.11) 

де            – коефіцієнт тепловіддачі і-ї поверхні корпусу; n – кількість 

теплових опорів;    – площа і-ї поверхні. 

Так як коефіцієнти    і    суттєво залежать від температури, а для побу-

дови нелінійної залежності    ( ), необхідно як мінімум, три точки, зна-

ходимо співвідношення між    і   для двох довільних температур поверхні. 

Третьою точкою теплової характеристики являється значення температури 

корпусу, при Р = 0, яка відповідає максимальній температурі навколишнього 

середовища. 

Послідовність побудови теплової характеристики: 

– Довільно задаються температури корпусу РЕС (t1) і розраховують ко-

ефіцієнти тепловіддачі для усіх граней корпусу; 

– Визначають повну теплову провідність між корпусом і середовищем 

(3.11) 

– Розраховують потужність, яка розсіюється апаратом при заданій тем-

пературі корпусу: 

        (     )  

Аналогічно визначають потужність, яка розсіюється на РЕС при другій 

довільно заданій температурі корпусу. Через знайдені таким чином точки 

проводять лінію, яка і називається тепловою характеристикою корпусу РЕС. 
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Відмітимо, що при побудові теплових характеристик корпусу реальних при-

ладів необхідно враховувати істинні умови тепловіддачу з їх граней, а в якос-

ті  температури зовнішнього середовища приймають значення теплового фо-

ну у місці установки РЕС. 

Побудова теплової характеристики нагрітої зони. 

Зв'язок між середньо поверхневою температурою нагрітої зони і потуж-

ність яку вона розсіює визначається залежністю: 

      
 

     
  

де       
 

     
    теплова провідність між зоною і корпусом РЕС. 

Для побудови графічної залежності     ( )   Необхідно довільно зада-

ти дві температури нагрітої зони і знайти значення коефіцієнтів тепловіддачі, 

які відповідають цим температурам, а також повну теплову провідність між 

нагрітою зоною та корпусом РЕС: 

      ∑(      )   

 

   

 

Далі визначаються значення відповідних обраним температурам потуж-

ності тепловиділення і у полі тих самих координат будується теплова харак-

теристика нагрітої зони. 

Побудовані характеристики дають можливість для заданої потужності 

розсіювання визначити відповідні середньо поверхові температури корпусу 

РЕС і його нагрітої зони. 

Потрібно розрахувати потужність за якої ми досягнемо потрібної темпе-

ратури для цього, відповідно до викладеного вище, задамося температурами.  

Розглянемо поелементо передачу тепла. 

1.Для розрахунку передачі тепла конвекцією від  випромінюючої зони 

(електромагніту) до повітряного прошарку у середині випромінювача вико-

ристаємо математичний апарат приведений у [24].  
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Оскільки випромінююча поверхня є циліндричною визначимо тепловий 

режим руху повітря за формулою: 

 (     )  (
    

   
*
 

      (3.12)  

де   – температура випромінюючого осердя;    – температура середовища. 

При виконанні даної умови потік буде ламінарним, тобто степінь буде ¼, 

і розрахунок конвективного коефіцієнта тепловіддачі проведемо за форму-

лою (3.13): 

        (
     
   

*

 
 
      (3.13) 

де   – коефіцієнт, який враховує умови теплообміну різноорієнтованих по-

верхонь; А2 - коефіцієнт, який характеризує фізичні властивості теплоносія. 

У даному випадку нагріта вертикальна стінка орієнтована уверх (цилін-

дрична поверхня), коефіцієнт тепловіддачі для якої   = 1. А2 визначається по 

таблиці (3.3). 

Таблиця 3.3 – Значення коефіцієнту  А2, який характеризує фізичні влас-

тивості теплоносія 

Середовище Значення А2 при температурі, ºС 

10 20 30 40 60 

Повітря 1,40 1,38 1,36 1,34 1,31 

 

Розрахуємо потужність для заданих температур за формулою(3.14): 

      (     ) ,    (3.14) 

        ,, 

де    – коефіцієнт тепловіддачі;     – площа випромінюючої поверхні; 

      – перегрів  зони; Sв  – площа випромінюючої поверхні. 

Оскільки випромінююча поверхня циліндричної форми то її площа роз-

раховується за формулою (3.15): 

                    
      (3.15) 
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2.Для розрахунку передачі тепла випромінюванням користуємося фор-

мулою розрахунку потужності (3.16): 

            ((
      

   
*
 

 (
      

   
*
 

)       (3.16) 

де     – ступінь чорноти;    – коефіцієнт опроміненості або кутовий коефіці-

єнт;    – приведена постійна Стефана-Больцманам      
    

    Вт/(м
2
∙К

4
). 

 Кутовий коефіцієнт показує яка частина променевого потоку, що вихо-

дить з одного тіла, попадає на інше тіло, яке знаходиться в променевому теп-

лообміні. Приймаємо його за 1, тобто усе теплове випромінювання передало-

ся. Цю залежність можна представити в формі аналогічній закону для конве-

ктивного теплообміну: 

      (     )      (3.17) 

           

де     – Променистий коефіцієнт тепловіддачі. 

Щоб визначити теплову провідність при передачі тепла випромінюван-

ням   , проведемо наступні розрахунки (3.18-3.19): 

          (     )      (3.18) 

де  (     ) – функція температур, яка розраховується за (3.19): 

 (     )     (
(
      
   )

 

 (
      
   )

 

     
)    (3.19) 

Тепер розрахуємо потужність за формулою (3.17). 

3. Для розрахунку передачі тепла кондукцією користуємося формулою 

розрахунку потужності(3.20):   

 

      (     )      (3.20) 
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Оскільки поверхня яка передає тепло – циліндрична, то розрахунок теп-

лового кондуктивного опору -    проводимо відповідно до рис, за формулою 

(3.21): 

  
 

Рисунок 3.4 —  Позначення для розрахунку кондуктивного опору. 

 

   (  (
  
  
*

 

           
)     (3.21) 

де    – внутрішній радіус корпусу;    – зовнішній радіус корпусу;         – ви-

сота циліндричного корпусу;     – коефіцієнт теплопровідності. 

Тепер розрахуємо потужність за формулою (3.20). 

4.Для розрахунку передачі тепла конвекцією від зовнішньої стінки кор-

пусу до навколишнього середовища. 

Оскільки випромінююча поверхня є циліндричною визначимо тепловий 

режим руху повітря за формулою: 

 

 (     )  (
    

  
*
 

      (3.22) 

де    – температура нагрітої стінки корпусу;    – температура середовища;    

– довжина зовнішньої стінки корпусу. 

𝒍     

r1 

r2 
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При виконанні даної умови потік буде ламінарним, тобто степінь буде ¼, 

і розрахунок конвективного коефіцієнта тепловіддачі проведемо за форму-

лою (3.23): 

         (
     
  

*

 
 
      (3.23) 

 

де   – коефіцієнт, який враховує умови теплообміну різноорієнтованих по-

верхонь; А2 – коефіцієнт, який характеризує фізичні властивості теплоносія 

за температури   .  

У даному випадку нагріта вертикальна стінка орієнтована уверх (цилін-

дрична поверхня), коефіцієнт тепловіддачі для якої   = 1. А2 визначається за 

таблицею 3.3. 

Розрахуємо потужність для заданих температур за формулою (3.24): 

 

      (     )   (3.24) 

           

 

де    – коефіцієнт тепловіддачі;    – площа випромінюючої поверхні;    

   перегрів зони. 

Оскільки корпус циліндричної форми то його площа розраховується за 

формулою (3.25): 

 

                   
      (3.25) 

 

5.Для розрахунку передачі тепла випромінюванням від стінки корпусу 

користуємося формулою розрахунку потужності (3.26): 

 

            ((
      

   
*
 

 (
      

   
*
 

)       (3.26) 
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де     – ступінь чорноти корпусу;   – коефіцієнт опроміненості. 

Коефіцієнт опроміненості або кутовий коефіцієнт – показує яка частина 

променевого потоку, що виходить з одного тіла, попадає на інше тіло, яке 

знаходиться в променевому теплообміні. Приймаємо його за 1, тобто усе те-

плове випромінювання передалося. 

Цю залежність можна представити в формі аналогічній закону для кон-

вективного теплообміну: 

 

      (     )   (3.27) 

           

де     – променистий коефіцієнт тепловіддачі корпусу. 

Щоб визначити теплову провідність при передачі тепла випромінюван-

ням   , проведемо наступні розрахунки (3.28-3.29): 

 

          (     )      (3.28) 

 

де  (     ) –   ункція температур, яка розраховується за (3.29): 

 

 (     )     (
(
      
   )

 

 (
      
   )

 

     
)    (3.29) 

 

Тепер розрахуємо потужність за формулою (3.27). 

Оскільки передача тепла випромінюванням із зовнішнього боку корпусу 

випромінювача залежить від ступеня чорноти матеріалу, з якого виготовле-

ний корпусу,  а матеріалом корпусу обрано АБС-пластик, ступінь чорноти 

якого    = 0, тому передачею тепла випромінюванням від зовнішнього боку 

корпусу нехтуємо. 
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 Враховуючи кожну отриману потужність, відповідно до обраної тепло-

вої схеми рис(3.3), отримаємо сумарну потужність, що виділяється на випро-

мінювачі(3.30): 

                     

Оскільки    нехтуємо, розрахунок сумарної потужності (3.30) буде 

спрощено і набуде вигляду(3.31): 

                   (3.31) 

 

Для побудови теплової характеристики задаємося температурами, які 

зведені до табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 – Температури для розрахунку потужності, яка виділяється 

електромагнітом 

t1, ºC t2, ºC t3, ºC t4, ºC 

41 … 60 42 41 40 

 

На основі формул (3.12-3.29) розраховані потужності зведемо до таблиці 

результатів табл.3.5. 

Таблиця 3.5 –  Розраховані значення Р, від деяких температур t1 

t1, ºC Р, Вт 

41 1,01 

43 1,53 

47 2,58 

50 3,37 

52 3,9 

55 4,69 

57 5,22 

60 6,01 
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Було досліджено ефективність передачі тепла по-перше від джерела теп-

ла до корпусу випромінювача, по-друге від корпусу у навколишнє середови-

ще, бо ним є внутрішнє середовище організму. 

Оскільки випромінювач вноситься з кімнатної температури у нагріте се-

редовище (тобто тіло людини), то часом встановлення теплового балансу між 

внутрішнім середовищем і зовнішнім нехтуємо, тому що потужність яка пе-

редається під час цього змінюється в сотих долях вата, та не впливає на робо-

ту пристрою. 

Температура нагріву випромінювача буде залежати тільки від потужнос-

ті і температури, яка виділяється на елементі. 

На основі таблиці (3.5) будуємо теплову характеристику. 

 

  
 Рисунок 3.5 — Теплова характеристика випромінювача. 

Теплова характеристика показує залежність температури, яка розсіюєть-

ся елементом від потужності, яка на ньому виділяється. 

Оскільки розрахунок проводився по декількох значеннях, то для точного 

представлення отримані значення апроксимуємо і отримуємо графік цієї за-

лежності. Апроксимацію виконано у програмному забезпеченні MC Office 
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Excell, степеневою функцією, оскільки значення ймовірності апроксимації   

R
2
 = 0,98, і відповідно маємо точні значення температур. 

Знаючи потужність, яка виділяється електромагнітом, за тепловою хара-

ктеристикою визначаємо температуру, яка на ньому виділяється.  

 

3.3 Розробка лазерного випромінювача 

Частина випромінювача, яка відповідає за доставку лазерного випромі-

нювання до передміхурової залози робиться із прозорого пластику (оргскло, 

поліметилметакрилат). Випромінююча частина знаходиться по середині кор-

пусу, і направлена точно на передміхурову залозу. 

Технічні та оптичні характеристики, на основі яких можна зробити ви-

сновок, що даний матеріал підходить для виготовлення з нього світловоду 

приведено в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 – Оптичні властивості оргскла 

Характеристика Значення 

Коефіцієнт пропускання, % 92 

Повна енергія пропускання, % 85 

Поглинання в видимому діапазоні, % <0,05 

 

Таким чином, за результатами аналізу можна сказати, що при 92% про-

зорості, матеріал прозорий і задовольняє вимогам. 

Під повною енергією пропускання можна вважати повну потужність 

пропускання, тому що енергія це величина, яка залежить від часу, а потуж-

ність – миттєве значення. При проходженні лазерного випромінювання по-

тужністю 5 мВт, крізь даний матеріал, на виході буде отримано 4,25 мТт. то-

му для отримання ЛВ потужністю 5 мВт на вхід треба подати 6 мВт. 

Поглинання випромінювання практично не відбувається. 
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3.4 Конструкція випромінювача 

Конструктивно випромінювач складається з двох частин: магнітного ви-

промінювача і лазерного випромінювача.  

Електромагніт розміщується у початку випромінювача, для забезпечення 

потрібного рівня магнітного та теплового полів. 

Біля електромагніту розміщується світловодна  акрилова трубка по якій 

лазерне випромінювання подається на об’єкт.  

Діод закріплюється у світловоді оптичним клеєм. 

У программному забезпеченні AutoCAD розроблений ескізний варіант 

конструкції випромінювача.   

 
Рисунок 3.6 — Конструкція випромінювача  

1 – корпус випромінювача; 2 – місце закріплення світловоду ЛВ; 3 – герме-

тична прокладка; 4 – світловод для ЛВ; 5,6 – місце закріплення ЕМ; 7 –

лазерний діод; 8,9,12 – отвір для проводу; 10 – ЕМ; 11 – резинова ручка. 

Матеріал корпусу випромінювача – АБС-пластик. Цей матріал є 

ізоляційним.  

Ручка спеціальної форми тому що вона є не тільки обмежуючою 

частиною а і направляючою.  Матеріалом ручки обрано резину, оскільки 

потрібно забезпечити ізоляцію елементів живлення.  
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Рисунок 3.7 — ЕМ 

 
Рисунок 3.8 — Світлопередаюча частина 

У світловодній частині створено отвір для лазерного діоду. Діаметр ак-

рилової трубки 8 мм. Для більшої площі опромінення зріз виконується під 

кутом 15 .  
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

В даному розділі вирішуються завдання , які пов’язані із забезпеченням 

сприятливих умов праці для здоров’я при проектуванні та розрахунках магні-

толазерного терапевтичного апарату для лікування урологічних захворювань. 

Таким чином, потрібно визначити всі потенційно небезпечні шкідливі вироб-

ничі фактори, що мають місце при цьому, а також ступінь їх небезпеки на 

робочому місці і розробити заходи для захисту працівників від негативного 

впливу даних факторів при перевищенні ними допустимих норм. 

Визначити норми та заходи захисту від впливу лазерного і магнітного 

випромінювання, а також електричний захист у процесі експлуатації. 

4.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

факторів та їх оцінка 

Під час проведення всього циклу робіт пов’язаних з проектуванням, по-

тенційно шкідливими та небезпечними факторами можуть являтися: 

- Можливість ураження електричним струмом; 

- Несприятливі мікрокліматичні умови; 

- Підвищенний рівень шуму; 

- Можливість виникнення пожежі; 

- Невідповідність освітлення санітарним нормам; 

- Наявність електромагнітного випромінювання. 

Розглянемо детальніше вплив представлених факторів. 

4.2 Організаційні заходи та технічні рішення з безпеки і гігієни 

праці а виробничих приміщень 

4.2.1 Освітлення робочого місця 

Штучне освітлення, точніше відсутність у спектрі ламп денного світ-

ла і ламп розжарювання активної ультрафіолетової складової під час три-

валого впливу може призвести до ультрафіолетового голодування, коли 

знижується активність бактерицидного захисту шкіри та імунітету. 

Ст
уп
ар
ен
ко

 А.
 В.

 Кі
ВР
А, 

20
16



57 

 

На збереження тривалої працездатності, покращення продуктивності 

роботи істотний вплив досягається завдяки дотриманню норм освітлення 

робочого місця. Освітленість регламентується згідно нормам ДБН В.2.5-

28-2006. Для першої групи приміщень належать робочі приміщення, тобто 

приміщення, в яких розрізняти об’єкти здорової роботи необхідно при фі-

ксованому напрямі лінії зору працівника на робочу поверхню. 

Освітлення штучним світлом нормують згідно ДБН В.2.5-28-2006. 

При загальному освітленні застосовують  люмінесцентні лампи, які мають 

ряд переваг. Розрахунок світлового потоку при штучному освітленні про-

водять використовуючи метод коефіцієнту потоку: 

  
       

   
  

де   – величина світлового потоку; E – мінімальна освітленість (нормована); 

K– коефіцієнт запасу; S – площа освітлення;    –  коефіцієнт нерівномірності 

освітлення; C – коефіцієнт використання світлового потоку на площі; N – кі-

лькість ламп. 

Норми освітленості (згідно ДБН В.2.5-28-2006) можна визначити: 

E = 300 лк; K = 1,5; S = 54 =20 м
2
;  Z=1,2. 

Потрібна кількість люмінесцентних ламп: 

  
       

   
  

Для освітлення приміщення найкраще підходять люмінесцентні лам-

пи денного світла з номінальною потужністю 40 Ватт. Значення нормаль-

ного світлового потоку для даного виду ламп складає Ф  = 2340лм. Також 

розрахувавши індекс приміщення, можна визначити залежності між пло-

щею приміщення та висотою підвісу: 

  
   

  (   )
  

де А = 5 м - довжина приміщення; В = 4 м - ширина приміщення; h -  

висота підвісу; 
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де Н = 3,5 м - висота приміщення; hp = 0,8 м - висота робочої поверхнi; hc 

= 0,4 м - висота від стелі до нижньої частини лампи; 

                     

  
   

    (   )
       

Значення коефіцієнта використання світлового потоку в приведеному 

приміщенні становитиме С = 0,3. Кількість необхідних ламп дорівнює: 

  
              

        
      

Тобто для освітлення робочого приміщення вистачить 2 люмінесцен-

тних ламп денного світла потужністю 40 Вт (ЛД-40), світловий потік для 

яких складає Ф = 2340 лм. 

4.2.2 Організація робочого місця при роботі з персональним комп'ю-

тером 

Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-89 «Державні санітарні норми та правила 

роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-

обчислювальних машин», встановлено норми згідно з якими необхідно 

забезпечувати охорону праці працівників при використанні персонального 

комп'ютера  (ПК). Дотримання даних правил допоможе великій мірі зме-

ншити наслідки негативного впливу шкідливого випромінювання на пра-

цівників при використанні роботи з відео дисплейними приладами. 

Робочі місця з ПК розміщені на відстані не менше 1,5 м відносно сті-

ни з вікнами, а від інших стін -  на відстані 1 м,  відстань між робочими 

місцями з ПК повинна бути не менше ніж 1,5 м. ПК розміщуються так, 

щоб природне освітлення падало збоку, бажано зліва. Сонцезахисні жалю-

зі необхідно використовувати для захисту при прямому впливі сонячного 

випромінювання, яке створює відблиски на моніторах. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з 

персональним комп'ютером: 
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- освітлення робочого місця повинне відповідати характеру зорової ро-

боти, що визначають за допомогою трьох параметрів: об'єкта розріз-

нення (найменший розмір об'єкта який розглядається на моніторі ПК); 

фоном (характеризується коефіцієнтом відбиття); контрастом фону та 

об'єкта; 

- забезпечення рівномірного розподілу яскравості на робочій поверхні 

монітора; 

-  на екрані монітора не повинно бути різких тіней; 

- не повинно бути відблисків, що викликають осліплення (підвищена яс-

кравість поверхні монітора ); 

- освітленість повинна бути постійною при роботі за монітором ПК. 

Для забезпечення процесу більш точного та швидшого зчитування 

даних з монітора, він повинен бути в зоні найкращого бачення, площину 

екрану монітора необхідно розмістити перпендикулярно до нормальної 

лінії зору. При цьому можливо переміщати монітор навколо вертикальної 

осі в межах ±30º (справа наліво) та нахилу вперед до 85º і назад до 105º з 

можливістю фіксації в даному положенні. Клавіатуру слід розміщувати на 

поверхні столу на відстані 10-30 см від краю робочого місця. Кут нахилу 

клавіатури до столу в межах від 5º до 15º так, що зап'ястя на долонях рук 

розташовані горизонтально до площини столу. Дане положення клавіату-

ри досить зручне для виконання роботи двома руками. 

Штучне освітлення робочого місця обладнаного ПК слід забезпечува-

ти завдяки системі загального рівномірного освітлення. Джерелом штуч-

ного освітлення слід застосовувати люмінесцентні лампи ЛБ. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ПК складає 10 

хвилин через кожну годину роботи. 

Щоб зменшити нервово-емоційне навантаження, втому зорової сис-

теми, для покращення кровообігу в мозку і запобігання втоми доцільно 
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використовувати перерви для виконання комплексних вправ передбачених 

в ДСанПіН 3.3.2.007-89. 

4.2.3 Електробезпека  

Приміщення лабораторії для проведення досліджень, відповідно до 

ПУЕ належить до приміщень, де немає підвищеного ризику. Електроуста-

ткування належить до класу 0I, I та II за параметром електрозахисту (об-

ладнання до 1000 В), згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75.  

Спроектований випромінювач має II клас щодо електрозахисту відпові-

дно до вимог ГОСТ 12.2.007.0-75, тому що має подвійну робочу ізоляцію. 

Під час роботи в лабораторії, робітник може доторкнутися до певних 

елементів електрообладнання, що знаходиться під напругою. Небезпека 

дотикання до небезпечних елементів електрообладнання зводиться до ро-

зрахунку сили струму, який проходить крізь тіло людини, та до зрівняння 

з допустимими значеннями згідно з ГОСТ 12.1.038-88. Допустимий струм 

який проходить крізь тіло, буде залежати від схеми увімкнення електроо-

бладнання в мережу, а також від значення підведеного живлення. 

Для виконання розрахунків використовується ПК, який належить до I 

та II класу захисту (напруга живлення 220 В). Щоб підібрати правильний 

заходи та засоби захисту від ураження струмом слід знати допустиме зна-

чення напруги та струму дотикання який, може пройти крізь тіло робітни-

ка. 

Згідно ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 7.1 та 7.2), можна визначити допус-

тиму напругу дотикання та силу струму при нормальному та аварійному  

режимах роботи електрообладнання. 

Гранично допустима величина струму який проникає в тіло людини, 

тривалість впливу якого складатиме більше 1 с становить нижче порогу 

невідпускаючого струму, через це, при дотиканні до небезпечних ділянок 

приладу, робітник з може звільнитися самостійно від впливу струму. 
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Основні технічні засоби, які забезпечують безпечне виконання робо-

ти  (відповідно до ПУЕ) є: покриття надійною ізоляцією, виконання захи-

сного заземлення, занулення, захисне відключення, засоби індивідуально-

го захисту. 

Таблиця 4.1 – Гранично допустимі значення напруги дотику Uдоп та 

сили струму і, який проходить крізь тіло людини під час нормальної робо-

ти електроустановки 

Вид струму Uдоп ,В (не більше) Iл ,мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 

Змінний, 400 Гц 3 0,4 

Постійний  8 1,0 

 

Таблиця 4.2 – Гранично допустимі значення напруги дотику Uдоп , та 

сили струму Iл, який проходить крізь тіло людини під час аварійного ре-

жиму електроустановки 

Вид стру-

му 

Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0  >1,0 

Змінний 

50 Гц 

Uдоп , В 500 250 100 70 50 36 

Iл , мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний Uдоп , В 500 400 250 230 200 40 

Iл , мА 500 400 250 230 200 15 

 

 В системі трьохфазних мережах з глухо-заземленою нейтраллю, яку 

використовують в науково-дослідних лабораторіях, найкращими засобами 

захисту є хороша ізоляція струмоведучих частин електричного устатку-

вання згідно з ГОСТ 12.2.003-9 і занулення згідно з ПУЕ (з'єднання еле-

ментів, які перебувають під напругою, із глухо-заземленою нейтраллю). 

Для заземлення переносних частин обладнання також використовують 

спеціальні з'єднання. 
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4.2.4 Допустимі норми виробничого шуму  

На робочому місці допустимий рівень шумових характеристик нор-

мують згідно ДСН 3.3.6.037-99. Допустиме та еквівалентне значення рівня 

звукових коливань регламентується згідно з НПАОП 0.00-1.28-10  та ДСН 

3.3.6.037-99. Звукові коливання в робочих приміщеннях не повинні пере-

вищувати 50 дБ. 

Джерелом шуму в робочій частині приміщення виступають персона-

льні комп'ютери, принтери, телефон, кондиціонер, витяжка, розмови, як-

що це виробничий цех, робота станків, тощо. 

Щоб зменшити рівень шумових навантажень на працівників, згідно  

ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 необхідно зменшити рівень шуму 

джерела, раціонально спланувати та обладнати робочої зони приміщення 

звукоізоляційними матеріалами. 

4.2.5 Параметри мікроклімату робочої зони 

До параметрів мікроклімату робочих приміщень відносять: темпера-

туру повітря, температуру робочої зони поверхні, відносну вологість, 

швидкість руху повітря та інтенсивність теплового випромінювання. 

Оптимальні та допустимі значення параметрів мікроклімату, залежно 

від періоду року і категорії робіт, забезпечують згідно «Санітарних норм 

мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99. Допустимі та оп-

тимальні параметри, приведено в таблиці 7.3,  для мікроклімату для кате-

горій важкості робіт «I a» (сидяча робота, що не потребує фізичних наван-

тажень, а енергетичні витрати становлять близько 120 ккал/годину). 
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Таблиця 4.3 – Допустимі та оптимальні значення параметрів мікрок-

лімату робочої зони (при постійному робочому місці) 

Параметр Холодний період Теплий період 

Допустимі Оптимальні Допустимі Оптимальні 

Температура,ºC 21-25 22-24 22-28 23-25 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

0,1 0,1 0,1-0,2 0,1 

Відносна во-

логість,  % 

80 40-60 75 40-60 

 

Для опалення робочого приміщення в холодну пору року, використо-

вуються 8-ми секційну чавунну батарею центрального опалення, завдяки 

чому підтримується нормальна температура повітря. Також є кондиціонер 

для підтримки постійної температури в приміщенні. 

В робочому приміщенні для провітрювання використовується приро-

дна вентиляція, є два вікна, які відкривають при потребі. Небезпечні мате-

ріали в робочому приміщенні не використовують та не зберігають. 

4.2.6 Забезпечення безпеки при виникненні надзвичайних ситуацій 

 Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується згідно з ПЛАС 

(НПАОП 0.00-4.33-99). Однією з головних складових ПЛАС є розробка 

технічних та організаційних вирішень щодо оповіщення персоналу лабо-

раторії при виникненні надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань 

з протипожежної безпеки. 

4.2.7 Організація ефективної роботи системи оповіщення виробничо-

го персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

Для підвищення рівня безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропо-

нується встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС наприклад 

під час пожежі здійснюється згідно з вимогами НАПБ А.01.003-2009. 
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Оповіщення про НС та керування евакуацією персоналу здійснюється 

одним з наведених методів або їх комбінацією: 

- поданням у звукових і (або) світлових сигналів в усіх виробничих при-

міщеннях будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, на-

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

-  трансляцією спеціально розроблених текстів спрямованих на запобі-

гання паніці й іншими явищами, що ускладнюють  евакуацію; 

- увімкнення евакуаційних знаків «Вихід»; 

-  увімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків на-

прямку евакуації; 

- дистанційне відкривання дверей евакуаційних виходів. 

Як правило СО вмикається автоматично від сигналу про виникнення 

пожежі, що формується системою пожежної сигналізації або ж системою по-

жежогасіння. Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вру-

чну, що забезпечує надійну роботу СО не лише при пожежі, а й і у разі вини-

кнення будь-якої іншої НС. 

Згідно вимог ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити пряму транс-

ляцію оповіщення та керівних команд через гучномовець для оперативно-

го реагування у разі зміни обставин або порушення нормальних умов ева-

куації робочого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомо-

гою світлових та звукових оповіщувачів, якими обладнані всі виробничі 

приміщення. 

При оповіщенні СО повинна розпочати трансляцію сигналу опові-

щення про НС не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про 

НС. 
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Пульти управління СО необхідно розмістити в приміщенні пожежно-

го поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (у разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 

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

Пожежна автоматика будинків і споруд». 

4.2.8 Технічні та організаційні вирішення питань з пожежної безпе-

ки 

 В приміщенні лабораторії знаходиться багато твердих легкозаймис-

тих речовин та матеріалів (меблі з дерева, пластикові вироби, гума папе-

рові вироби). Згідно НАПБ Б.03.002-2007  «Визначення категорій примі-

щень та споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки», наукову та дос-

лідницьку лабораторії відносять до пожежонебезпечних приміщень кате-

горії  В (тверді горючі й важкогорючі речовини і матеріали, речовини і 

матеріали, що при взаємодії з водою, киснем, повітрям або одним з іншим 

можуть лише горіти). 

Згідно класифікацією, що до робочої зони відповідно до НПАОП 

40.1-1.32-01, науково-дослідницької лабораторії та робочих зон, що відно-

сяться до зон класу П-IIА – пожежонебезпечне, які містять тверді легко-

займисті речовини, які не здатні до переходу у зважений стан. 

Загоряння може бути через електричні іскри, коротке замикання, пе-

ревантаження електричних провідників, несправність електроапаратури, 

куріння в приміщенні. Тому для запобігання пожеж в приміщеннях про-

водять пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в елек-

тричних мережах, використання пилонепроникних сполучних і розподіль-

них коробок, а також проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Згідно з ДСТУ 3675-98 12.4.009-75 та ISO 3941-77 в лабораторії зна-

ходяться вогнегасники двох типів: вуглекислотний типу «ВВ-5» і порош-

ковий «ВП 2». «ВВ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч з 

виходом. 
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В коридорах знаходяться ящики, в яких знаходиться пожежний кран і 

пожежний рукав, а також вогнегасник типу «ВХП-2». 

В протилежних кінцях коридору розташовані телефонні апарати, над 

яким розміщено таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої 

і міської пожежної служби. 

В науково-дослідних лабораторіях є план евакуації на випадок вини-

кнення надзвичайної ситуації. Максимальна віддаль робочих місць від 

евакуаційних виходів і ширина евакуаційних проходів відповідають вимо-

гам  СНиП 2.01.02-85. 

В робочому приміщенні виконано всі вимоги НАПБ А.01.001-2004  

«Правила пожежної безпеки України». 

 Таким чином безпеку науково дослідницькі лабораторії забезпечує за 

допомогою технічних та організаційних рішень з протипожежної безпеки. 

4.3 Джерела і біологічний вплив магнітного поля 

Магнітні поля (МП) можуть бути постійними, імпульсними і змінни-

ми. Джерелами постійного магнітного поля на виробництві є. технологіч-

не обладнання та процеси, в яких використовуються електромагніти пос-

тійного струму, литі і металокерамічні магніти, а змінного магнітного по-

ля промислової частотою (50 Гц) – лінії електропередач (ЛЕП), різні сило-

ві установки, струмопровідні частини потужного технологічного облад-

нання та лінії електроживлення.  

У апараті застосовано постійне магнітне поле з магнітною індукцією 

25 мТл. 

Співвідношення між значенням напруженості магнітного поля і маг-

нітної індукцією наступне: 

1мТл = 800А / м; 1А / м = 1,25 мкТл 

Тобто, для магнітного поля в 25 мТл напруженість магнітного поля 

буде складати 20 кА/м.  
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Негативний вплив магнітних коливань виражається в порушенні фу-

нкції ЦНС, серцево-судинної системи та інших систем організму, що 

сприяє зниженню працездатності, погіршення психофізіологічного стану і 

пригнічення загальної активності. 

Нешкідливим для людини протягом тривалого часу МП вважається  

напруженості МП не більше 0,15-0,20 кА/м. При більш високих напруже-

ностях МП починає проявлятися реакція на рівні організму.  

4.3.1 Нормування і гігієнічна оцінка магнітних полів. 

Нормованими параметрами магнітних полів є напруженість поля і 

магнітна індукція, гранично допустимі значення, яких для постійного  по-

ля представлені в таблиці , 

Таблиця 4.4 – Гранично допустимі значення магнітної індукції та на-

пруженості магнітного протягом робочого дня. 

Час дії за робочий день Область впливу - Локальна (кінцівка) 

 

год 

Напруженість, 

кА/м 

Магнітна індукція, 

мТл 

8,0 8,0 10,0 

1,0 24,0 30,0 

 

Використання даного приладу буде здійснюватись один раз на день, 

протягом 5-7 хв. Таке навантаження входить в гранично допустимі норми, 

тому не буде шкодити здоров’ю.  

4.3.2 Способи та засоби захисту від магнітних полів. 

При захисті від магнітних полів застосовуються організаційно плану-

вальні та технічні засоби і способи. До роботи з джерелами магнітних по-

лів (магнітними матеріалами, обладнанням) допускаються особи не моло-

дше 18 років, що пройшли попередній і періодичний огляди не рідше ніж 

один раз на рік.  
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Джерела магнітних полів, що розташовуються в загальних виробни-

чих приміщеннях повинні виділятися в окремі ділянки з розривом від ін-

ших на відстань 1,5-2,0 м. Установки, які є джерелами магнітних полів, 

повинні бути віддалені один від одного і інших робочих місць не менше 

ніж на 1,5 2,0 м. «Магнітом’які» матеріали (трансформаторне залізо, кре-

мнієва сталь та ін.) повинні розташовуватися на відстані не менше 1,0 м 

від установок-джерел магнітного поля, тому що вони можуть стати додат-

ковими магнітних полів. Для захисту від змінних магнітних полів можуть 

використовуватися екрани з феромагнітних матеріалів різної конструкції. 

4.4 Джерела і біологічний ефект лазерного випромінювання 

При роботі з джерелами лазерних випромінювань (ЛВ) персонал мо-

же піддаватися впливу випромінювання високої інтенсивності в ультрафі-

олетовому, видимому і інфрачервоному діапазонах, впливу рентгенівсько-

го і радіочастотного випромінювання, впливу високого електричної на-

пруги (в кілька кВ), а також загазованості і запиленості повітря при обро-

бці лазерним променем синтетичних матеріалів (склотекстоліт і ін.). Од-

нак основним небезпечним фактором є інтенсивність лазерного випромі-

нювання - прямого, відбитого і розсіяного. Лазерне випромінювання може 

генеруватися в діапазоні довжин хвиль від 0,2 до 1000 мкм, який відповід-

но за біологічною дією, розбивається на наступні області спектру: 

- Ультрафіолетова - від 0,2 до 0,4 мкм; 

- Видима - від 0,4 до 0,75 мкм; 

- Ближня інфрачервона - від 0,75 до 1,4 мкм; 

- Далека інфрачервона - понад 1,4 мкм. 

Пристрій працює у видимій області спектру, тобто на довжині хвилі λ 

= 0,630 мкм. 

Біологічні ефекти ЛВ діляться на дві групи: первинні, виникають в 

результаті термічної дії, - органічні зміни в опромінюваних тканинах, і 

вторинні, що виникають в результаті нетеплового впливу на весь організм 
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(функціональні порушення в центральній нервовій системі, серцево-

судинній системі і ін.). первинні ефекти обумовлюються головним чином 

енергетичними характеристиками випромінювання, а вторинні - його які-

сними параметрами (λ, τ, f і ін.). 

 Основними критичними органами при опроміненні лазерним випро-

мінюванням є очі і відкриті ділянки тіла (шкіра). Найбільшу небезпеку ЛВ 

становить для очей.  

За ступенем небезпеки генерованого випромінювання лазери підроз-

діляються на чотири класи. Визначення класу лазера засноване на порів-

нянні його вихідної енергії (потужності) і гранично допустимих рівнів при 

одноразовому впливі генерованого випромінювання. 

До лазерів I класу (безпечні) відносяться повністю безпечні лазери, 

тобто такі лазери, вихідний пряме випромінювання яких не представляє 

небезпеки при опроміненні очей і шкіри.  

Лазери II класу (малонебезпечні) - це лазери, вихідний випроміню-

вання яких становить небезпеку при опроміненні шкіри або очей людини 

тільки прямим випромінюванням (колімованим пучком). 

До лазерів III класу (небезпечні) відносяться лазери, вихідне випро-

мінювання яких становить небезпеку при опроміненні очей прямим і ди-

фузно-відбитим випромінюванням на відстані 10 см від поверхні, що від-

биває і при опроміненні шкіри тільки прямим випромінюванням. 

Четвертий клас (високонебезпечні) включає такі лазери, дифузно-

відбите випромінювання, яких становить небезпеку для очей та шкіри на 

відстані 10 см від поверхні, що відбиває.  

Клас небезпеки лазерного вироби (технологічної установки) визнача-

ється класом використовуваного в ньому лазера. Клас небезпеки лазера 

встановлюється підприємством-виробником по вихідним характеристикам 

випромінювання розрахунковим методом . 

Лазерне випромінювання, яке використовується у випромінювачі має 

потужність 4,5-5 мВт і належить до II класу безпеки. 
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4.4.1 Нормування і гігієнічна оцінка лазерних випромінювань 

Нормованими параметрами лазерного випромінювання енергетична 

експозиція (Н, Дж / м
2
 ) І освітленість (Е, Вт / м

2
), А також енергія W (Дж) 

і потужність Р (Вт) випромінювання, які пов'язані співвідношеннями: 

  
 

  
    

 

  
  

 де Sa - площа обмежуючої апертури, через яку проходить лазерний про-

мінь, м
2
. 

Гранично допустимі рівні лазерного випромінювання (НПДУ, ЕПДУ, 

WПДУ, РПДУ) встановлюються при впливі на очі і шкіру при одноразо-

вому і хронічному опроміненні для трьох діапазонів довжин хвиль (0,2-0,4 

мкм; 0,4-1,4 мкм і понад 1,4 мкм). 

Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання або дозиметричний його 

контроль полягає в зіставленні нормованих характеристик лазерного ви-

промінювання на робочому місці або робочій зоні з гранично допустими-

ми їх значеннями. 

 Розрізняють дві форми дозиметричного контролю – попереджуваль-

ний (Оперативний) дозиметричний контроль і індивідуальний дозиметри-

чний контроль. Попереджувальний дозиметричний контроль полягає у ви-

значенні максимальних рівнів нормованих енергетичних характеристик 

лазерного випромінювання в точках на межі робочої зони, а індивідуаль-

ний - у вивченні цих параметрів випромінювання, що впливає на очі (шкі-

ру) конкретного працюючого протягом робочого дня. Попереджувальний 

дозиметричний контроль лазерного випромінювання повинен проводити-

ся не рідше одного разу на рік.  

Таблиця  4.5 –  Гранично допустимі рівні лазерного випромінювання.  

Довжина хвилі, мкм ПДУ, Дж∙см
2 

0,200… 0,210 1∙10
−8 

0,210… 0,215 1∙10
−7
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0,215… 0,290 1∙10
−6

 

0,290… 0,300 1∙10
−5

 

0,300… 0,370 1∙10
−4

 

Понад 0,370 1∙10
−3

 

 

Способи та засоби захисту від лазерних випромінювань 

Для захисту від лазерних випромінювань застосовуються колективні 

та індивідуальні засоби захисту, які принципово можна розділити на орга-

нізаційно-планувальні та інженерно-технічні. 

Організаційно-планувальні включають в себе: 

- Допуск до роботи осіб, які пройшли спеціальне навчання, медичне 

огляд, інструктаж і ін.; 

- Попереджувальний дозиметричний контроль лазерного випроміню-

вання. 

Інженерно-технічні засоби і способи включають в себе: 

До індивідуальних засобів захисту, що застосовуються при проведен-

ні пусконалагоджувальних і ремонтних робіт з відкритими лазерними 

установками, відносяться засоби захисту очей і обличчя (захисні окуляри, 

щитки, насадки), засоби захисту рук, спеціальний одяг (халати, рукавич-

ки). Халати виготовляються з х/б тканини світло-зеленого або блакитного 

кольору. При використанні засобів індивідуального захисту необхідно 

враховувати довжину хвилі випромінювання і оптичну щільність світло-

фільтрів. 

Оптична щільність світлофільтрів, що застосовуються в захисних 

окулярах (Дλ), повинна задовольняти умові: 

 

        
     (     )

    (    )
    

а для випромінювання з довжиною хвилі (λ) від 0,4 до 1,4 мкм і вище: 
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     (     )

    (    )
    

де Нмакс, Емакс, Wмакс, Рмакс - максимальні значення нормованих параметрів ла-

зерного випромінювання в робочій зоні; НПДУ, ЕПДУ, WПДУ, РПДУ - гранично-

допустимі значення цих параметрів при хронічному опроміненні. 

 Захисні лицьові щитки застосовуються в тих випадках, коли лазерне 

випромінювання становить небезпеку не тільки для очей, а й для шкіри об-

личчя. Для пристрою запропоновані захисні окуляри з діапазоном захисту від 

600 нм, та значенням оптичної густини більше 3.  

4.5 Тепловий режим  

У зв’язку з тим, що магнітне поле досягається за допомогою соленої-

да,  який у процесі своєї роботи виділяє тепло. 

У роботі вже було розраховано тепловий режим роботи елементу, та 

залежність його температури від потужності, яка виділяється соленоїдом.  

За розрахованими формулами (3.1 – 3.28) та побудованому за ними 

графіком (рис. 3.12) можна зробити висновок, що при потужності що ви-

ділилась на елементі, тобто при 4 Вт випромінювач не буде перегріватися 

більше ніж на 42 ºС. Ця температура є безпечною, і не буде спричиняти 

опіку тканини. 
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ВИСНОВКИ 

1. За результатами аналітичного огляду, встановлено, що при викорис-

танні апарату комплексної дії є можливість прискорення процесу лікування. 

2. Встановлено, що найбільший терапевтичний ефект досягається суміс-

ним застосуванням магнітного поля з магнітною індукцією 25 мТл та лазер-

ного випромінювання потужністю 4,5-5 мВт з довжиною хвилі 630 нм. Ці 

значення  є оптимальними для магнітолазерної терапії. Оптимальна темпера-

тура при такій процедурі складає 39-42º. 

3. Розроблена структурна схема приладу включає блок живлення та ке-

рування і випромінювач. Схема відрізняється простотою та безпекою при ви-

користанні приладу. 

4. При використанні розробленого пристрою з даними параметрами за-

безпечується зменшення часу сеансу терапії, підвищення лікувального ефек-

ту та зручність експлуатації. 

5. Розроблена структурна схема, запропонований принцип функціону-

вання інтегрованого випромінювача та розрахована його конструкція задово-

льняють вимогам технічного завдання.  
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ДОДАТОК А 

Технічне завдання 

 

1 Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання є завдання видане  кафедрою радіоконструю-

вання та виробництва радіоапаратури радіотехнічного факультету Націона-

льного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

наказ № _____ від «__»______________2016 р. 

Терміни виконання: початок_____________   

             закінчення___________   

2 Мета і призначення роботи 

Мета роботи полягає у розробці структурної схеми, принципу функціо-

нування інтегрованого випромінювача та розрахунку його конструкції. 

Призначення приладу - застосування для лікування простатиту в домаш-

ніх умовах.  

3 Вихідні дані для проведення роботи  

Базові джерела: 

- Зиньковский Ю.Ф. Конструирование РЭС. Оценка и обеспечивание 

тепловых режимов : Учебное пособие/ В.И. Домнич, Ю. Ф. Зиньковский. – К. 

: УМК ВО, 1990.- 240 с. 

При проведенні дипломної роботи необхідно враховувати: 

- Наукові досягнення інших авторів і колективів по проектуванню та ро-

зробці терапевтичних апаратів для лікування урологічних захворювань; 

- Державні та міжнародні стандарти; 

- Прилади та паспорти  до них; 

- Друковані видання даного напрямку, підручники, статті.  
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4 Вимоги до дипломної роботи 

За допомогою математичного апарату розрахувати параметри електро-

магніту, лазерного давача та теплового нагріву. Проаналізувати розраховані 

параметри для можливості реалізації їх у спільному випромінювачі та для 

одночасного використання.  

- Магнітна індукція електромагніту – 25мТл 

- Потужність та довжина хвилі лазерного випромінювання – 5мВт, 

630нм 

- Максимальна температура нагріву випромінювача – 40   

- Максимальні габарити випромінювача – 130х15 мм. 

5 Етапи дипломної роботи і терміни їх виконання  

Робота виконується у 6 етапів: 

№ Назва етапів Термін виконання Результат 

1. Збір необхідних матеріа-

лів для виконання дипломної 

роботи 

01.10.2015-

01.01.2016 

Звіт бакалавра 

2. Аналіз медичної статис-

тики. Огляд існуючих прила-

дів та їх технічні характерис-

тики. 

08.01.2016- 

20.02.2016 

Розділ 1 

3. Аналіз терапевтичних 

можливостей лазерного, маг-

нітного та магнітолазерного 

впливу. 

21.02.2016- 

10.04.2016 

Розділ 2 

4. Розрахунок параметрів та 

теплового режиму електрома-

гніту. Розробка випромінюю-

чої голівки для лазерного ви-

промінювання 

21.02.2016- 

10.04.2016 

Розділ 3 
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5. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності. 

11.04.2016- 

11.05.2016 

Розділ 4 

6. Оформлення роботи. 11.05.2016- 

01.06.2016 

Бакалаврська 

робота, презен-

тація  

 

6 Очікувані результати та порядок реалізації роботи  

6.1 Структурна схема приладу 

6.2 Принцип функціонування інтегрованого випромінювача 

6.3  Конструкторські розрахунки та конструкція випромінювача  

Матеріали даної роботи будуть використані у подальшому для розробки 

блоку керування апаратом. 

7 Матеріали, які подаються після закінчення етапів та дипломної 

роботи в цілому  

7.1 Завдання  

7.2 Технічне завдання  

7.3 Пояснювальна записка 

7.4 Презентація 

 

8  Порядок приймання дипломної роботи та її етапів 

1. Захист етапів дипломної роботи. 

2. Захист дипломної роботи перед комісією на кафедрі. 

3. Захист дипломної роботи перед екзаменаційною комісією.  

 

Виконавець  _____________________  Ступаренко А.В.

 Керівник  _____________________доц., к.т.н., Богомолов М.Ф. Ст
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