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РЕФЕРАТ 

Обсяг роботи: 98 сторінок, 31 ілюстрація, 10 таблиць, 3 додатки, 20 

бібліографічних найменувань. 

– Ключові слова. Автоматизована система, світлова терапія, модуляція 

світлового потоку, вимірювальний сенсор, мікропроцесор, частоти пог-

линання. 

– Актуальність теми. Автоматизована система для світлотерапії (СТ) з 

частотним скануванням ділянки опромінення забезпечить визначення 

частоти модуляції та максимального поглинання світлового потоку, що в 

свою чергу дозволить вирішити низку наукових та практичних задач в 

технологіях СТ. 

– Мета. Визначення частоти модуляції світлового потоку, на якій відбува-

ється максимальне поглинання світлової енергії, для роботи на цих час-

тотах, що забезпечує підвищення ефективності процесу СТ. 

– Задачі дослідження. Розробити процес автоматизації визначення частот 

поглинання світлового потоку, математичне моделювання, проектування 

та розробка макету автоматизованої системи для СТ, теоретичне та екс-

периментальне визначення результатів роботи системи. 

– Об’єкт дослідження. Процес взаємодії світлового потоку із біологічни-

ми об’єктами. 

– Предмет дослідження. Автоматизована мікропроцесорна система для 

визначення параметрів та характеристики процесу взаємодії світлового 

сигналу, модульованого частотами біоритмів зі шкірою організму люди-

ни. 

– Методи дослідження. Структурне і математичне моделювання, моду-

ляційне перетворення сигналів, експериментальне дослідження макета.  

– Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип 

вимірювання дозволяє без зайвих складностей з доволі високою точніс-

тю визначати частоти максимального поглинання світла. 
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ABSTRACT 

Work volume: 98 pages, 31 illustrations, 10 tables, 3 appendices, 20 biblio-

graphic names. 

– Key words. Automated system, light therapy, modulation of light flux, 

measuring sensor, microprocessor, frequency of asbsorption. 

– The actuality of the topic. The automated system for light therapy with 

frequency scanning of the irradiation area will provide determination of 

the frequency of modulation and maximum absorption of light flux, which 

in turn will solve a number of scientific and practical problems in light 

therapy technologies. 

– The purpose. Determination of the frequency of modulation of the light 

stream, which is the maximum absorption of light energy, for operation at 

these frequencies, which provides an increase in the efficiency of the pro-

cess of light therapy. 

– Research objectives. To develop a process of automation of the determi-

nation of the frequencies of the absorption of light flux, mathematical 

modeling, design and development of a layout of an automated system for 

light therapy, theoretical and experimental determination of the results of 

the system. 

– Object of study. The process of interaction of the light flux with biological 

objects. 

– Subject of research. Automated microprocessor system for determining 

the parameters and characteristics of the process of interaction of the light 

signal, modulated by the frequencies of biorhythms with human skin. 

– Methods of research. Structural and mathematical modeling, modulation 

signal transformation, experimental study of the layout. 

– Scientific novelty of the obtained results. The proposed measurement 

principle permits, without excessive complexity, to determine, with a fair-

ly high accuracy, the frequencies of the maximum wavelength of light 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

СТ — Світлова терапія 

БАТ — Біологічно активні точки 

БО — Біологічний об’єкт 

ПК — Персональний комп’ютер 

МД — Магістерська дисертація 

АЦП — аналого-цифровий перетворювач 

МК — Мікроконтролер 

АПП — Апаратно-програмна платформа 
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ВСТУП 

Світлова терапія (СТ) є доволі розповсюдженою технологією сього-

дення. Ця технологія базується на використанні впливу світлової енергії 

відповідної інтенсивності та довжини хвилі на певні ділянки тіла пацієнта. 

Це можуть бути активні зони або біологічно активні точки (БАТ) тіла лю-

дини [1]. 

Видиме червоне світло (довжина хвилі ~ 660 нм) проникає в тканини 

біологічних об’єктів (БО) на глибину близько 15 – 20 мм [2]. Це є досить 

корисним при лікуванні та профілактиці багатьох захворювань. Елемента-

рні частинки світла — фотони впливають певним чином на процеси, що 

відбуваються в наших організмах, а саме: 

 покращують параметри імунної системи та стан організму в ціло-

му; 

 регулюють функції багатьох гормонів; 

 підвищують енергетичну активність мембран; 

 активують метаболічні процеси та продуктивність ферментів; 

 підвищують енергетику. 

Навіть в загальному випадку завдяки СТ відбувається нормалізація 

всіх біологічних ритмів організму. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що СТ є невід’ємною час-

тиною сучасної медицини і характеризується неінвазивною, безболісною 

та досить ефективною дією. 

Метою даної роботи є автоматизація процесу СТ та оптимізація пара-

метрів впливу шляхом вимірювання поглинання світлового потоку в тех-

нологіях СТ завдяки використанню автоматизованої системи. 

Враховуючи все вищесказане метою даної роботи є: 

 огляд ринку пристроїв та технічних рішень пристроїв для СТ; 
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 аналіз переваг та недоліків існуючих рішень в області пристро-

їв для СТ; 

 розробка функціональної та структурної схеми нової автомати-

зованої системи з врахуванням недоліків існуючих рішень; 

 конструкторська розробка макету автоматизованої системи для 

СТ; 

 програма для зв’язку отриманого сигналу з персональним 

комп’ютером (ПК) для подальшої обробки та відображення значень ві-

дносної яскравості на екрані монітору за допомогою програмних паке-

тів. 

Практичне значення одержаних результатів. Полягає у створенні су-

часної автоматизованої системи для СТ з частотним скануванням ділянки 

опромінення для вимірювання відносної яскравості БО при опроміненні 

червоним світлодіодом. На основі отриманих практичних результатів ви-

значаються частоти модуляції, на яких відбувається найбільше поглинання 

світлового потоку для проведення СТ на цих частотах. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було предста-

влено на конференціях: 

1. ІI-га Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні тех-

нології: інновації, проблеми, рішення – 17-19 жовтня 2017», м. Жи-

томир. 

2. Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сиг-

нали, апарати та системи – 19-23 березня 2018», м. Київ. 

3. Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Комп'ютерні науки, інформаційні технології та си-

стеми управління – 28-30 листопада 2018», м. Івано-Франківськ. 

Структура дисертації. МД складається зі вступу, шести розділів, ви-

сновків та переліку джерел посилань. 
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1 АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ  

Модуляція світлового потоку достатньо широко застосовується в тех-

нологіях СТ. Оскільки при зміні частоти забезпечується різний вплив на 

рецептори мембран клітин біотканини, то відбуватиметься фотоактивація 

важливих систем організму через опромінені клітини, елементи яких зна-

ходяться на поверхні у вигляді рецепторів [3]. В більшості випадках світло 

модулюється низькочастотними сигналами співставними із біоритмами 

людини, що підвищує ефективність лікування. 

Тим часом існує необхідність визначення частот модуляції світла, на 

якій відбувається найбільше поглинання світлового потоку для роботи на 

визначеній частоті з подальшим збільшенням біологічного ефекту. 

1.1 Аналіз технічного завдання 

Згідно з технічним завданням необхідно розробити автоматизовану 

систему для визначення частот модуляції світлового потоку, на яких відбу-

вається максимальне поглинання світлової енергії, для роботи на цій час-

тоті. Згідно з технічним завданням існує відмінність від пояснювальної за-

писки в тому, що додано ще одну апробацію результатів на конференції 

№ 3. 

Розробка автоматизованої системи полягає в створенні структурної і 

функціональної схем, програмного забезпечення, робочого макету та про-

ведення експериментального дослідження з різними видами біотканин. 

Світловий потік в даній роботі формується червоним світлодіодом із 

довжиною хвилі 660 нм, при цьому забезпечується максимальна глибина 

проникнення світлового потоку, яка складає 15-20 мм. Проте можна вико-

ристовувати і інші світлодіоди різної довжини хвилі. 

Діапазон частот модуляції світлового потоку обраний в межах від 1 до 

100 Гц (з кроком 10 Гц), що відповідає більшості НЧ біоритмам людини. 
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Взаємодія розробленого блоку з (ПК) відбувається за допомогою апа-

ратно-програмної платформи (АПП) Arduino Uno. Розробка програмного 

забезпечення для їх взаємодії та для задання режиму роботи оптичного се-

нсора відбуватиметься в середовищі розробки Arduino IDE. 

1.2 Огляд та аналіз існуючих рішень  

На даний момент існує не так багато пристроїв для СТ але всі вони 

мають ряд недоліків. Розглянемо декілька варіантів. 

Так, приміром, пристрій для лазерної терапії БАТ «Эллада 7» [3] скла-

дається з таких частин: генератора модулюючої частоти, модулятора та 

інфрачервоного випромінювача (лазеру). Недоліками пристрою є те, що 

детектування інфрачервоного випромінювання відбувається без врахуван-

ня вимірювання інтенсивності поглинутого світла. 

Також, пристрій лазерної терапій БАТ низько енергетичним сигналом 

портативний «Оріон» [3], який складається з наступних послідовно з'єдна-

них частин: імпульсного генератора, атенюатора та лазерного випроміню-

вача, а також ізольовано зафіксованого фотоприймача. Встановлення та 

визначення інтенсивності світлового потоку на виході лазера відбувається 

завдяки підключенню випромінювача до входу фотоприймача перед поча-

тком терапевтичної процедури. Енергія світлового потоку відповідно пере-

творюється в теплову енергію і транслюється на індикаторний пристрій. 

Подібним способом відбувається визначення дози опромінення в системах 

«Мустанг» і «МІЛТА–Ф–01» [3]. 

Максимальний ефект СТ виникає за найбільшого (або резонансного) 

поглинання енергії опромінюючого сигналу. В [4] розглянуті варіанти мат-

ричного опромінювання вибраної ділянки тіла на фіксованій частоті без 

визначення рівня поглинання. Авторами роботи проаналізовано основні 

фотобіологічні методи впливу оптичного випромінювання ультрафіолето-

вого діапазону хвиль (250-400 нм), які використовуються для опромінення 

ураженого шкірного покрову людини. Оскільки розглядається ультрафіо-
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летовий діапазон, сигнали якого спричиняють в основному поверхневу 

дію, то задачею роботи було добитися рівномірного розподілу потужності, 

що і здійснено за рахунок використання світлодіодних матриць. Аналогіч-

не рішення використовується в діапазоні видимого світла в матрицях і апа-

ратах «Барва» Коробова [5]. Використання світлових потоків з більшою 

довжиною хвиль, які проникають більш глибоко в біотканину вимагають 

іншого підходу. 

Недоліком таких пристроїв і системи є відсутність визначення погли-

нутої дози світлового потоку при лікуванні пацієнта, що в свою чергу уне-

можливлює прогнозування, таким чином зменшує ефективність лазерної 

терапії, оскільки вимірювання передує опроміненню і визначається тільки 

вихідна характеристика лазера. 

1.2.1 Медичний пристрій для світлотерапії Medolight 

Пристрій Medolight від компанії «Біоптрон» показано на рис 1.1 [6]. 

Він є пристроєм СТ лікувального призначення для зменшення болю, тера-

пії запалень і профілактики різних хвороб. Його вартість приблизно 15000 

грн. Він призначений як для домашнього, так і для професійного викорис-

тання. 

 

Рисунок 1.1 — Пристрій для світлотерапії Medolight 
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У приладі Medolight використовується інноваційний метод застосу-

вання, з впливом із відстані 0-5 мм. При цьому вся енергія світла досягає 

області впливу без спотворень, викликаних перешкодами. Безпосередній 

контакт гарантує найбільш ефективне лікування не тільки в області впли-

ву, але і у всьому організмі. У конструкції приладу Medolight обраний най-

більш ефективний, з точки зору терапевтичної дії, спектр випромінювання: 

червоне і ближнє інфрачервоне світло. Саме вони забезпечують найкращий 

лікувальний і профілактичний ефект. 

Світло проникає в тканини і викликає цілий ланцюжок біохімічних 

процесів, пов'язаних зі світлом. Якщо в області впливу знаходяться елект-

ромагнітні рецептори (акупунктурні точки), вони активізуються і позитив-

ний ефект спостерігається і в інших органах і системах. Пульсуючий ре-

жим забезпечує більш природній і синхронний вплив світла на організм. 

Даний пристрій характеризується наступними факторами: контактна 

терапія, 5 програм, чіткі інструкції з лікування, терапія без побічних ефек-

тів, найкращий вплив світла на клітини. Це покоління пристроїв, включає в 

себе 108 світлодіодів, що генерують світлові хвилі в області червоного сві-

тла (640 нм) і ближнього інфрачервоного (880 нм) для досягнення кращого 

біологічного ефекту. 

До недоліків даного пристрою слід віднести відсутність можливості 

вибору частоти модуляції світлового потоку, складність виконання систе-

ми, висока вартість та відсутність можливості контролю рівнем випромі-

нювання і поглинання енергії світлового потоку об'єктом опромінення в 

процесі процедури, а відповідно і неможливість оцінки біологічного ефек-

ту та прогнозування результатів СТ. 

1.2.2 Система для світлотерапії (Патент на корисну модель 

№113732) 

Систему наведено на рис 1.2 [7]. 
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Рисунок 1.2 — Система для світлотерапії: 1 — світлодіодна матриця, 2 — 

світлочутливий елемент, 3 — перетворювач струм-напруга, 4 — генератор 

опорної напруги, 5 — керований перемикач, 6 — вибірковий підсилювач 

частоти комутації, 7 — синхронний детектор, 8 — інтегратор, 9 — анало-

го-цифровий перетворювач (АЦП), 10 — ПК, 11 — давачі фізіологічного 

стану пацієнта, 12 — модуль зв'язку, 13 — блок комутації та керування, 14 

— дзеркало, 15 — об'єкт опромінення. 

Запропонована система для СТ належить до лікувальної терапії, а саме 

до пристроїв фізіотерапії і використовується як для лікування або профіла-

ктики, так і для реабілітації з використанням світлового потоку різної дов-

жини хвиль шляхом впливу на БАТ та зони шкіри БО. Система використо-

вується для лікування бронхо-легеневих та тілесних захворювань, різнома-

нітних уражень шкіри, злоякісних новоутворень і т.д.. Одним методів ви-

користання цієї системи є також опромінення крові БО в технології фото-

форезу. 

За основу розробленої системи обрано завдання створення такого при-

строю для СТ, в якому б при введенні нових елементів і зв’язків забезпечу-

валась би можливість вимірювання інтенсивності світлового потоку та від-

бувався б контроль поглинання енергії світлового потоку в процесі терапе-

втичної процедури. Дана задача вирішується тим, що в системі для СТ, що 
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містить в собі світлодіодну матрицю, яка з'єднується з блоком контролю та 

керування, давачі фізіологічного стану людини, підключені через модуль 

зв'язку до блоку контролю та керування, вхід якого підключений до входу 

ПК, додатково введені світлочутливий елемент, що розміщується на світ-

лодіодній матриці, вихід підключено до перетворювача струм-напруга, ви-

ходом який підключений до одного з двох входів керованого перемикача, 

до другого входу підключено генератор опорної напруги, а його вихід під-

ключено до каналу перетворення. Канал перетворення складається із пос-

лідовно з'єднаних наступних блоків: вибірковий підсилювач частоти кому-

тації, синхронний детектор, інтегратор та АЦП, вихід якого підключено до 

другого входу ПК, а управляючі виходи керованого перемикача та синх-

ронного детектора підключені до іншого входу блоку контролю та керу-

вання. Крім цього, пристрій містить в собі дзеркало, що дозволяє забезпе-

чувати можливості проведення калібрування та вимірювання максималь-

ного (відбитого від дзеркала) світлового потоку матриці світлодіодів. 

Система для СТ працює наступним чином і цикл роботи складається з 

двох етапів. На першому етапі, спочатку перед процедурою відбувається 

позиціонування матриці відносно тіла пацієнта. Потім між об'єктом опро-

мінення 15 і світлодіодною матрицею 1 позиціонується дзеркало 14 та про-

водиться серія вимірювань максимальної інтенсивності світлового потоку 

матриці світлодіодів 1. Завдяки такому розміщенню дзеркала 14 майже 

весь світловий потік від матриці світлодіодів 1 буде відбиватись від дзер-

кала на світлочутливий елемент 2, який призводить до встановлення стру-

му I1 на ньому. Тобто, на виході перетворювача струм-напруга 3 виділяєть-

ся напруга: 

 1 1 NU І R , (1.1) 

де І1 — струм на світлочутливому елементі 2 при максимальній інтенсив-

ності світлового потоку матриці світлодіодів 1, RN — вхідний опір перет-

ворювача струм-напруга 3. 
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Напруга 1U , що описується формулою (1.1) подається на перший ви-

хід керованого перемикача 5. На другий вихід керованого перемикача по-

дається напруга U0, формула (1.2), з генератора опорної напруги 4. Значен-

ня напруги U0 вибирається зі співвідношення: 

 0 T T NU U I R  , (1.2) 

де ІТ — струм на світлочутливому елементі 2, UT — відповідна напруга. 

На управляючий вхід керованого перемикача 5 з іншого входу блока 

комутації та керування 13 з частотою Ω подаються прямокутні імпульси, 

що забезпечують періодичну зміну контактів керованого перемикача 5. В 

один напівперіод комутації на вході керованого перемикача 5 утворюється 

напруга, що описана формулою (1.1), а в другий напівперіод комутації — 

напруга з формули (1.2). В результаті періодичного перемикання переми-

кача 5 з послідовної зміни імпульсів напруги U1 і U0 вибірковим підсилю-

вачем частоти комутації 6 виділяється та підсилюється змінна складова 

напруги з амплітудою: 

 1 0
2 1

2

U U
U K


 , 

де K1 — коефіцієнт підсилення вибіркового підсилювача 6 частоти кому-

тації. 

Змінна напруга опісля підсилення випрямляється синхронним детек-

тором 7, що керується за допомогою напруги частоти комутації керованого 

перемикача 5. Випрямлена напруга акумулюється на інтеграторі 8, в якому 

пригнічуються низькочастотні шуми підсилювальних та перетворюваль-

них частин. На вході інтегратору 8 виділяється постійна напруга різниць 

вигляду: 

 1 2 3
3 1 1 0( )

2

K K K
U K U U  , 

де K2 — коефіцієнт випрямлення синхронного детектора 7, K3 — коефіці-

єнт передачі інтегратора 8. 
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Під час подальшого перетворення в АЦП 8 генерується код, що відпо-

відає максимальній інтенсивності світлового потоку матриці світлодіо-

дів 1. 

 1 2 3
1 3 1 1 0( )

2

SK K K
N aU K U U   , 

де a  — результуючий коефіцієнт перетворення вимірювального каналу, S 

— масштабний коефіцієнт АЦП. 

Код, що є результатом виконання останньої формули, записується в 

пам'ять ПК 10. На іншому етапі дзеркало прибирається і опромінюється 

обрана ділянка шкіри об'єкта 15 напряму. При виконанні перетворень, ана-

логічних при виконанні перетворень в першому етапі, на вході АЦП 8 ге-

нерується код, що відповідає якійсь інтенсивності світлового потоку мат-

риці світлодіодів 1, що відбивається від об'єкта опромінення 15: 

 
' '1 2 3

2 3 1 1 0( )
2

SK K K
N aU K U U   , 

де U1' — напруга, зумовлена інтенсивністю відбитого випромінювання від 

об'єкта опромінення 15, U3' — друге значення напруги різниць. 

Код, що є результатом виконання останньої формули, знову запису-

ється в пам'ять ПК 10. Різниця результатів двох вимірювань при першому 

та другому етапах, що вираховує ПК 10, повністю характеризує поглинуту 

об'єктом опромінення 15 дозу світлового потоку матриці світлодіодів 1: 

 3 1 2
'

3 3(U )aN UN N    . 

Отже, розроблена авторами патенту система забезпечує необхідність 

вимірювання інтенсивності світлового потоку, яка за рахунок продемонст-

рованого алгоритму вимірюваннь — контроль за рівнем поглинання дози 

світлового потоку в процесі лікування і можливість оцінки біологічного 

ефекту та прогнозування результату опромінення. Недоліком даної систе-

ми є складність виконання та значна вартість і відповідно мала доступність 

системи. 

Кр
уш
ец
ь, 
О. О

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



16 

 

1.2.3 Пристрій для світлотерапії (Патент на корисну модель 

№91337) 

Запропонований авторами пристрій зображено на рис 1.3 [8]. 

 

Рисунок 1.3 — Пристрій для світлотерапії: 1 — лазерний випромінювач, 2 

— атенюатор, 3 — імпульсний генератор, 4 — рефлекторний відбивач, 5 

— вимірювальний фотодіод, 6 — приймач дози опромінення у складі пос-

лідовно з'єднаних підсилювача, 7 — детектор, 8 — смуговий селективний 

підсилювач частоти модуляції, 9 — синхронний детектор, 10 — фільтр 

нижніх частот, 11 — АЦП, 12 — мікроконтролер (МК), 13 — цифровий 

індикатор. 

Розроблений пристрій відноситься до терапевтичної апаратури і вико-

ристовується як для СТ людини через опромінення БАТ або зон, так і для 

опромінення окремих складових людського організму, наприклад фотофо-

резу крові. Загальновідомим є використання СТ у вигляді лазерного ви-

промінювання низької інтенсивності різних довжин хвиль — інфрачерво-

них, видимих та ультрафіолетових. Достатньо важливими характеристика-

ми в технологіях СТ є такі пункти, як вибір частот випромінювання, часто-

ти модуляції та інтенсивності світлового сигналу.  

За мету, в патенті на корисну модель закладено розроблення пристрою 

для СТ, який би за допомогою додавання в нього нових конструкційних 

елементів і певних зв’язків буде забезпечуватись контроль безпосередньої 
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кількості поглинутої енергії світлового потоку і підвищення точності його 

вимірювання. Дана проблема вирішується наступним чином. Пристрій міс-

тить в собі послідовно з'єднані наступні основні блоки у вигляді: імпульс-

ного генератора, атенюатору і лазерного випромінювача, а також приймача 

опромінення та індикатора. В нього додатково вводяться рефлекторний 

відбивач з фокусною відстанню R, в якого вмонтовані лазерний випромі-

нювач і фотодіод під кутами a 1=a 2 до центру рефлекторного відбивача, 

МК та АЦП, при чому вхід фотодіоду підключено до виходу приймача 

опромінення, розробленого у вигляді послідовно з'єднаних підсилювача, 

квадратичного детектора, селективного підсилювача частоти модуляції, 

синхронного детектора та фільтра нижніх частот, вхід якого через АЦП 

сполучений із виходом МК, на вхід якого підключено цифровий індикатор, 

крім того вхід імпульсного генератора під'єднано одночасно і до іншого 

виходу синхронного детектора. І як результат, відбувається регуляція кон-

тролю кількості поглинутої енергії, підвищується точність її вимірювання 

та покращується вираховування інтенсивності опромінення. 

Запропонований авторами патенту на корисну модель пристрій для СТ 

працює наступним чином. Першочергово відбувається калібрування при-

строю, для чого в точку А, яка є фокусом рефлектора, встановлюється дзе-

ркало. Потім на вході фотодіода формується певний сигнал та баланс інте-

нсивностей можна записати у вигляді: 

 1 2 3Ф =Ф +Ф , 

де Ф1 — падаюча потужність світлового потоку, Ф2 — прийнята (відбита) 

потужність фотодіода, Ф3 — потужність розсіювання, на шляху лазерний 

випромінювач-дзеркало-фотодіод. 

При формуванні на фотодіоді сигналу потужністю Ф2 в ланцюзі фото-

діод-навантаження буде протікати струм І1 який тотожно рівний інтенсив-

ності світлового потоку Ф2. Під чай дії імпульсів з генератору 3, сигнал 

періодично (один раз на період) подається на фотодіод. На узгоджуваль-
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ному навантаженні Rн у півперіоді формування сигналу утворюється на-

пруга U1 що тотожна I1Rн. На другій половині періоду, коли не відбуваєть-

ся формування сигналу, напруга U2 відсутня. Ці обидві напруги надходить 

на вихід підсилювача 6, в результаті чого на його вході за півперіод кому-

тації формуються напруги: 

    3 1 1 н ш 1 1 шU K I R U К U U    , (1.3) 

 4 1 шU K U , (1.4) 

де K1 — коефіцієнт передачі підсилювача 6, Uш — напруга шумів вимірю-

вального каскаду, приведена до входу підсилювача 6. 

Напруги, що описані в формулах (1.3) та (1.4) подаються на амплітуд-

ний детектор 7. Подача сигналів на фотодіод регулюється прямокутними 

імпульсами генератора 3 і саме по цій причині на виході амплітудного де-

тектора 7 за півперіод комутації буде наявна змінна складова частоти ко-

мутації Ω та шумова напруга вимірювального каналу. І як результат безпе-

рервної роботи генератора 3 селективним підсилювачем 8 буде виділено 

змінну компоненту, обвідна котрої має вигляд: 

 
 3 4

5 1 2 1
2

sign(sin )
U U

U K K S t


  , (1.5) 

де sign(sin Ωt) — обвідна знаку періодичного процесу, S1 — крутизна пере-

творення амплітудного детектора 7, K2 — коефіцієнт підсилення селектив-

ного підсилювача 8. 

Напруга з формули (1.5) подається на синхронний детектор 9 та на йо-

го вході фільтром нижніх частот 10 виділяється постійна складова пропор-

ційно рівна інтенсивності світлового потоку. 

 
 3 4

6 1 2 3 1 2 1Ф
2

U U
U K K K S S


  , 

де K3 — коефіцієнт передачі фільтра нижніх частот, S2 — крутизна перет-

ворення синхронного детектора. 
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З урахуванням рівнянь (1.3) та (1.4) отримуємо: 

 
 1 ш ш

6 1 2 3 1 2 
2

U U U
U K K K S S

 
 , (1.6) 

 1
2 0 нФ

2

I
S R , (1.7) 

де 1 2 3 1 2
0

2

K K K S S
S  . 

На вході приймача, як видно із формули (1.7), отримується постійна 

напруга пропорційно рівна падаючій потужності лазера Ф1, яка далі перет-

ворюється за допомогою АЦП в код N1 і фіксується за допомогою МК 13. 

Та, оскільки дзеркало є майже ідеальним відбивачем, то власні шуми при 

цьому будуть компенсуватись. 

Наступним етапом вимірювання є визначення кількості поглинання 

світлового потоку при опроміненні пацієнта. Певна ділянка шкіри або БАТ 

при цьому розміщується в фокусі рефлектора 4. На вихід фотодіода надхо-

дить сигнал і баланс інтенсивності записується, як: 

 '
1 2 3 4Ф =Ф +Ф +Ф , (1.8) 

де '
2Ф  — потужність відбита на фотодіоді, Ф3 — розсіяна на шляху потуж-

ність, Ф4 — поглинута шкірою потужність. 

На виході каналу вимірювального приймача генерується напруга, яка 

конвертується в код N2 та реєструється МК 13. Оскільки падаюча потуж-

ність Ф1 не змінилась, то можна записати рівність, враховуючи форму-

лу (1.8): 

 '
2 3 2 3 4Ф +Ф =Ф +Ф +Ф . 

Звідки поглинута потужність представляється у вигляді: 

 ' '
4 2 3 2 3 2 2Ф =Ф +Ф Ф +Ф =Ф Ф  . (1.9) 

Також можна продемонструвати її, як різницю двох кодів операцій — 

вимірювання і калібровки: 
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 4 1 2Ф N N   (1.10) 

І як результат, на екрані цифрового дисплея формується певне значен-

ня інтенсивності, що поглинається опроміненою ділянкою шкіри. Із фор-

мул (1.9) та (1.10) очевидно, що потужність, яка поглинатиметься БАТ або 

зоною пропорційно рівна різниці двох інтенсивностей, отриманих при 

опроміненні і калібровці ділянки шкіри. Потужність розсіювання, що може 

складати 15-20 % від загальної інтенсивності падаючого світлового потоку, 

на результат вимірювання не впливає, що достатньо покращує точність 

вимірювання дози лазерного опромінення. Недоліком даного пристрою є 

фіксованість робочої частоти та недостатній рівень автоматизації. 

Висновки до розділу 1  

Отже, розглянувши та проаналізувавши стандартні існуючі рішення 

можна сказати, що існує необхідність розробки пристрою для визначення 

частоти модуляції світлового потоку, на якій відбувається максимальне 

поглинання світлової енергії. Визначено недоліки кожної з систем, а саме: 

 відсутність можливості вибору частоти модуляції світлового 

потоку; 

 недостатність автоматизації пристроїв та систем; 

 складність виконання апаратури; 

 висока вартість; 

 відсутність можливості контролю рівнем випромінювання та 

поглинання енергії світлового потоку об'єктом опромінення в процесі 

процедури, а відповідно і неможливість оцінки біологічного ефекту та 

прогнозування результатів СТ. 

З метою підвищення ефективності технологій СТ, враховуючи актуа-

льність і виявлені недоліки відомих пристроїв для СТ, завданням магістер-

ської дисертації, є розробка більш сучасної і доступної автоматизованої 

системи для СТ, з частотним скануванням ділянки опромінення. 
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2 РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ ПОГЛИНАННЯ 

В даному розділі проведено розробку та дослідження автоматизованої 

системи, описано основні принципи роботи та розроблено програму для 

забезпечення роботи всієї системи. 

2.1 Закон Бунзена-Роско 

Загальновідомим є закон  Бунзена-Роско (взаємозаміни) [9], відповід-

но до якого один і той же результат фотолітичної дії світла на різні БО, не 

зовсім залежний від інтенсивності світла і часу його дії, а більше визнача-

ється дозою поглинутої світлової енергії, оскільки: 

 погл опром відбит відбитH H H HEt    , 

де поглH — поглинута БО енергія, опромH — енергія, що падає на БО; 

відбитH — відбита від БО енергія; E — інтенсивність падаючого світла, t  — 

час дії опромінення. 

У відповідності цього закону, результат фотолітичної дії повинний бу-

ти постійним: 

 constEt  . 

Ця постійність забезпечується зміною однієї чи іншої величини. Будь-

яке відхилення наведеного закону взаємозаміни називається невзаємозамі-

ною опроміненості чи часу. 

Цю взаємозамінність можна спостерігати тільки при певній середній 

опроміненості. При дуже малих або великих опроміненостях ця залежність 

порушується. Цей фізичний ефект лежить в основі розробленої системи 

для СТ, оскільки саме ефективність СТ залежить не лише від інтенсивності 

світлового потоку а від поглинутої дози світлового потоку, що пропорцій-

на прояву біологічного ефекту. 
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Важливу роль при цьому має вибір частот модуляції світлового пото-

ку. Як правило несуча частота сигналу визначається лише типом джерела 

світла (світлодіодом), а частота модуляції світлового потоку має можли-

вість змінюватись в достатньо широких межах, а саме, від нуля до одиниць 

кГц. Але, за даними [10] для розроблюваної системи робочий інтервал час-

тот, необхідний для дослідження, знаходиться в межах 0.1-100 Гц. Вказа-

ний діапазон є біологічно активним з максимальною чутливістю для тка-

нин головного мозку людини в діапазоні від 6 Гц до 20 Гц. Окрім того мо-

дуляція  призводить до появи доволі помітних корисних біологічних ефек-

тів, що підтверджуються експериментально та дозволяють зменшувати рі-

вень електромагнітного впливу при цьому зберігаючи його ефективність. 

Інтенсивність випромінювання певних низько енергетичних світлових ви-

промінювань, які використовуються з терапевтичною метою складає всьо-

го значення в межах від 1 до 30 мВт/см.  

Максимальний ефект світлотерапії виникає за найбільшого (або резо-

нансного) поглинання енергії опромінюючого сигналу. 

Тим часом майже відсутні лікувальні пристрої, які б забезпечували ви-

значення дози поглинутої енергії лазерного випромінювання. В загальному 

випадку визначається доза енергії падаючого сигналу задля безпеки паціє-

нта від шкідливого впливу лазерного випромінювання. 

Отже, доречним є розробка приладу який би враховував поглинуту до-

зу випромінювання. 

2.2 Аналіз процесу формування та перетворення сигналів 

автоматизованої системи 

Для формування сигналів в автоматизованій системі використовується 

комутаційно-модуляційний метод [11]. Процеси що відбуваються при цьо-

му можна описати наступним чином. Світлове випромінювання є монох-

ромним сигналом і, в загальному вигляді, описується виразом: 

 0 0 0 0( ) sin(ω φ )I t I t  , (2.1) 
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де 0I  — амплітуда оптичного сигналу, ω  — частота сигналу. 

При наявності в автоматизованій системі власних шумів, повний сиг-

нал на виході каналу перетворення сигналу рівний: 

 1 0 ш( ) ( ) ( )I t I t I t  , 

де 0( )I t  — корисний сигнал, ш( )I t  — власні шуми на вході системи. 

Світловий потік з формули (2.1) модулюється (перемикається) сигна-

лом низької частоти (меандром). 

Комутуюча прямокутна напруга (функція переключення сигналу) за-

писується у вигляді: 

 0 1 2( ) ( ) ( )F t F t F t  , (2.2) 

де 1( )F t  — стан сигналу «логічна одиниця», 2( )F t  — рівень «логічного ну-

ля», що зображено на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 — Стани модулюючого сигналу на вході світлодіоду 

Складові формули (2.2) можна записати у вигляді: 

 1
1

1 2 sin(2 1)
( )

2 2 1n

n t
F t

n





 
 


 , 

 2
1

1 2 sin(2 1)
( )

2 2 1n

n t
F t

n





 
 


 , 

де   — частота переключення (модуляції) сигналів. 

Властивості прямокутної комутуючої напруги можна описати наступ-

ними рівняннями: 
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1 2

2

1 1

1 2

2

2 2

( ) ( ) 1,

( ) ( ),

( ) ( ) 0,

( ) ( ).

F t F t

F t F t

F t F t

F t F t

 







 

Таким чином, за період комутації почергово діють два сигнали, які за-

ймають собою рівно по половині періоду: 

 
1 0 ш

2 ш

( ) ( ) ( ),

( ) ( ).

I t I t I t

I t I t

 



 

На виході формується модульований сигнал, що має вигляд: 

  0 ш 1 ш 2( ) ( ) ( ) ( )I t I t I t F I t F   . 

Підставивши значення та спростивши вираз, отримаємо: 

 0 ш 1 ш 2
1

1 2 sin(2 1)
( ) sin(ω φ) ( ) ( )

2 2 1n

n t
I t I t I t F I t F

n





  
     

 
 . 

Враховуючи те, що ми нехтуємо шумами, які виникають за нульового ста-

ну комутуючої функції при стані 2F  і майже не впливають на вихідне зо-

браження та прирівнюючи 0  , ми отримуємо корисний сигнал у вигля-

ді: 

 0
0

1

21 sin(2 1)
( ) sinω sinω

2 2 1n

I n t
I t I t t

n





 
 


 . (2.3) 

Враховуючи, що в формулі (2.3) найбільшу інформативність ми маємо 

при першій та третій гармоніці, маємо: 

 0
0

21 sin5 sinω
( ) sinω sin sinω

2 5

I t t
I t I t t t



 
    

 
. (2.4) 

Розкривши формулу (2.4), отримуємо: Кр
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0
0

0
0

0

0

1
( ) sinω cos( ω) cos( ω)

2

cos(5 ω) cos(5 ω)
0,5 sinω

5 5

0,32 cos( ω) cos( ω)

0,06 cos(5 ω) cos(5 ω)

I
I t I t t t

I t t
I t

I t t

I t t





       

   
    

 

      

     

 (2.5) 

Як видно з результату обчислення формули (2.5), в спектрі світлового 

потоку крім основної гармоніки присутні також верхня та нижня бічні 

складові частоти модуляції, що зображені на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 — Спектр сигналу та амплітудні співвідношення 

З характеристики видно, що, третя гармоніка значно менша за основ-

ну, то можна знехтувати нею. 

Отже, в результаті модуляції, на виході ми отримуємо почергову зміну 

«логічної одиниці» та «логічного нуля» що відповідає наявності та відсут-

ності напруги на світлодіоді та світлового потоку на ділянці опромінення. 

2.3 Розробка та опис автоматизованої системи 

В даному підрозділі автором представлено опис особливостей розроб-

лення автоматизованої системи для виконання СТ, яка надає можливість 

автоматичного переналаштування (послідовної розгортки) частоти моду-
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ляції в діапазоні, близькому до частот біоритмів людини з синхронним ви-

мірюванням рівня поглинутого світлового потоку БО. 

Функціональна схема дослідження продемонстрована на рис. 2.3 і скла-

дається з елементів формування світлового потоку, його модуляції, опто-

електронного перетворювача, що складається з трьох лінз і вимірювально-

го сенсору (фотоелемента) та блоку управління (АПП). Для обробки ре-

зультатів вимірювань використовується ПК. 

 

Рисунок 2.3 — Схема розробленої системи для визначення розподілу час-

тот поглинання 

Схема пристрою функціонує наступним чином. Напруга живлення чер-

воного світлодіода 1 модулюється частотами біоритмів людини (1-100 Гц) 

з використанням достатньо доступної апаратно-програмної платформи 

(АПП) Arduino Uno 10 [12]. Модульований світловий потік, через систему 

фокусуючих лінз 2, 3 направляється на певну ділянку або БАТ біологічно-

го об’єкта 4. Частина світлового потоку поглинається БО а частина відби-

вається. Відбите світло за допомогою збиральної лінзи 5 надходить до оп-
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тичного сенсора 6. В свою чергу оптичний сенсор 6 з високою частотою 

(кГц) робить знімки поверхні. Оптичний сенсор не тільки робить знімки 

поверхні а й самостійно їх опрацьовує, оскільки містить в собі три основні 

системні блоки: систему передачі даних Serial Port 9, систему отримання 

та опрацювання зображень Image Processor 7, що складається з процесору 

обробки зображень (DSP) і вбудованого приймача світлового сигналу 

(IAS), та систему контролю живлення Voltage Regulator and Power Control 8 

[13]. На базі аналізу отриманих послідовних зображень (що являють собою 

квадратну матрицю пікселів різної яскравості в градаціях сірого, від 0 — 

―complete black‖ до 63 — ―complete white‖) інтегрований DSP процесор (7) 

обраховує результуючі показники, тобто значення яскравості всієї матриці 

в певні моменти часу. Завдяки можливості програмування сенсора ми 

отримуємо (розраховуємо) середні значення результуючих показників при 

необхідних нам частотах перемикання світлодіоду. Далі відбувається пере-

дача результатів роботи із DSP процесору 8, через АПП 10 на ПК 11 по по-

слідовному порту Serial Port 7. 

І як результат, ми отримуємо значення відносної яскравості (міра, що 

показує кількість поглинутого БО світла) при кожній із необхідних частот 

в діапазоні змін 1-100 Гц, що дозволяє визначати найефективніші частоти 

для світлової терапії пацієнта. Схематичне розміщення елементів генеру-

вання світлового потоку зображено на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 — Схематичне зображення системи без АПП 

Розроблений макет автоматизованої системи зображено на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 — Експериментальний макет для досліджень 
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З рисунку видно що макет складається з вимірювального блоку який 

під’єднується дротовим методом до АПП, який в свою чергу під’єднується 

до ПК. 

2.3.1 Схема формування та обробки світлового потоку 

Схема формування світлового потоку зображена на рис. 2.6 і склада-

ється з червоного світлодіоду 1, системи фокусуючих лінз 2, 3, біологічно-

го об’єкту 4 а потім включається приймальна частина. 

 

Рисунок 2.6 — Схема формування світлового потоку 

З ПК (CPU) програмується АПП (MC) що в свою чергу, через перет-

ворювач файлу-лістингу програми в напругу та модулятор прямокутних 

імпульсів, керує червоним світлодіодом. Світло від світлодіоду через сис-

тему збиральних лінз фокусується на БО. 

Схема приймальної частини зображена на рис. 2.7 та складається з 

збиральної лінзи 1, вимірювального сенсору 2, АПП Arduino 3, ПК 4. 
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Рисунок 2.7 — Схема обробки відбитого світлового потоку (приймальна 

частина) 

Вимірювальний сенсор через збиральну лінзу робить знімки частини 

БО і через систему отримання світлового сигналу (IAS) зображення перет-

ворюється в певний код та опрацьовується процесором обробки зображен-

ня (DSP). Потім АПП (MC) проводиться підрахунок середнього значення 

відносної яскравості отриманих зображень на різних частотах та переда-

ються на ПК, де вони приймають вигляд епюр. 

2.4 Особливості функціонування вимірювального сенсора 

В якості оптичного сенсора було використано мікросхему [14] ADNS-

2610 від компанії AVAGO TECHNOLOGIES, яку зображено на рис. 2.8. Він 

має роздільну здатність до 400 cpi (counts per inch), тобто пікселів на дюйм, 

точність отримання значення відносної яскравості ± 2,1 одиниць та частоту 

виконання зображень в 1500 кадрів за секунду. 
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Рисунок 2.8 — Вимірювальний сенсор ADNS-2610 

В якості світлодіоду було обрано червоний світлодіод з довжиною 

хвилі 660 нм. Чутливість матриці на цій довжині хвилі та глибина проник-

нення світлового потоку в БО — максимальні. 

Хоча і сенсор ‖бачить‖ зображення чорно-білим, проте чутливість мат-

риці залежить від довжини хвилі (рис. 2.9), тому і було обрано світлодіод 

із найбільшою довжиною хвилі. 

 

Рисунок 2.9 — Залежність чутливості сенсора від довжини хвилі 
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Як видно з характеристики, найбільшу чутливість сенсор має на дов-

жинах хвиль 600-700 нм. Тому і було обрано світлодіод з цією довжиною 

хвилі (660 нм). У разі застосування світлодіодів іншої довжини хвилі необ-

хідно проводити додаткове підсилення відбитих сигналів або вводити ци-

фрову корекцію нелінійності графіка, оскільки чутливість може зменшува-

тись у 2-3 рази. 

На рис. 2.10 приклад зображення, як «бачить» сенсор поверхню БО, 

яка сканується. 

 

Рисунок 2.10 — Приклад зображення отриманого сенсором (матриця пік-

селів 18х18 у градаціях сірого 

На рис. 2.11 зображено чисельний вигляд зображення поверхні, яку сканує 

вимірювальний сенсор. 
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Рисунок 2.11 — Приклад результатів роботи 

Сенсор підсумовує яскравості всіх 324 пікселів в поточному кадрі. Пі-

драхунок середнього значення яскравості проводиться за формулою [14]: 

 _ _ 128 324Average pixel Summary value  , 

де Average_pixel — середнє значення яскравості пікселів, 

Summary_value — поточне значення регістру (множиться на 128 через при-

сутній зсув числа відносно регістру на 2^7). 

Далі відбувається буферизація даних та передача результатів роботи 

DSP процесору. 

2.5 Розробка програми для сполучення сенсора з 

мікроконтролером 

Програма управління та обробки вимірювальної інформації розробле-

на в середовищі Arduino IDE. Підключення АПП до сенсора відбувається 

шляхом припаювання до його відповідних виводів. Дана процедура зобра-

жена на рисунку: 
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Рисунок 2.12 — Під’єднання до контактів сенсора 

Після підключення до контактів можна приступати до написання про-

грами. Програма функціонує наступним чином. Спочатку відбувається 

введення бібліотеки TimerOne [15]. Ця бібліотека дозволяє використовува-

ти 16-ти розрядний таймер в МК AVR, що встановлені на платах Arduino. 

Вона використовується для ШІМ в функції analogWrite(). Також вводяться 

функції що описують роботу сенсора. Далі оголошуються глобальні змінні 

для представлення масиву із частотами по яким будуть ітеруватись наші 

виміри відносної інтенсивності поглинання світла та резервується місце 

під двовимірний масив для запису результатів вимірювання. 

В основному тілі програми оголошується швидкість роботи серійного 

порту та запускається підпрограма ініціалізації таймера з інтервалом 1 с 

(що дорівнює 1 Гц) та встановлюється ШІМ сигнали на виводі LED з кое-

фіцієнтом заповнення 50%. Визивається підпрограма виміру значень від-

носної яскравості протягом 5 секунд, при заданій частоті, що відбувається 

завдяки зчитуванню інформації з регістру сенсора під номером 0х07 

Pixel_sum (which count average pixel value). Після цього починається пер-

ший цикл, в якому відбувається почергова зміни частоти від 1 до 100 Гц і 

щоразу запускається підпрограма виміру значень при кожній з частот. 

Процес розгортки частоти зондування в часі зображено на рис. 2.13. 
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Рисунок 2.13 — Розгортка частоти зондування в часі 

Далі починається другий цикл в якому із всіх виміряних значеннях 

при кожній частоті знаходиться середнє значення та відбувається їх вивід. 

Обробка результатів п’яти вимірювань збільшує точність визначення інте-

нсивності на частотній координатній сітці. Хоча можливо і збільшення кі-

лькості вимірів на кожній з частот, але це не є гарною ідеєю, оскільки це 

значно підвищує час для отримання результуючої характеристики та згідно 

теореми [16] Найквіста (Котельникова) — частота дискретизації повинна 

бути, принаймні, вдвічі вищою за частоту оброблюваного сигналу (що не-

можливо буде забезпечити при великій вибірці вимірів). 

Файл лістингу програми наведено в Додатку В. 

Алгоритм програми у вигляді блок-схеми зображено на рис. 2.14. 
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Рисунок 2.14 — Алгоритм роботи програми 

Алгоритм розроблено в середовищі Microsoft Visio. 

Висновки до розділу 2 

1. В розділі представлені основні етапи розробки та опис автома-

тизованої системи для визначення розподілу частот поглинання. При-

ведено процес формування та перетворення світлового сигналу.  

2. Розроблено програму та описано принцип її роботи за допомо-

гою алгоритму у вигляді блок-схеми. 

3. Розроблена система для СТ надає можливість отримати на ПК 

дані, в координатах частота-інтенсивність, рівня поглинання визначеної 

ділянки БО та забезпечує вибір частоти впливу що підвищує ефектив-

ність СТ. 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

В цьому розділі описано процедуру проведення адитивної та мультип-

лікативної корекції, визначено нерівномірність амплітудно-частотної хара-

ктеристики (АЧХ). 

3.1 Адитивна корекція 

Важливою складовою для підвищення точності отриманих результатів 

є використання адитивної корекції (установки нуля системи). Вона вико-

нується наступним чином [17]. В якості досліджуваного зразка обирається 

умовне «абсолютно» чорне тіло (АЧТ), з метою отримання максимуму по-

глинання світлового потоку, в якості яких нами було обрано чорні матеріа-

ли — мінерал озокерит та гофрована (для розсіювання світла) чорна тка-

нина. Досліджувані зразки зображені на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 — Зразки: а – озокерит, б – чорна тканина 

Вимірювання поглинальної здатності матеріалів проводилось шляхом 

оцінки відносної яскравості, оскільки, як відомо, такі матеріали повинні 

мати гарну поглинальну здатність для світлових потоків. В результаті екс-

периментальних досліджень та побудови графіка розподілу отримано на-

ступну характеристику S1, що зображена на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 — Залежність відносної яскравості від частоти (зразок АЧТ) 

Із графіка видно, що запропоновані матеріали не є повним еквівален-

том АЧТ і не було отримано необхідне значення поглинання для установки 

нуля системи. Розкид нерівномірності характеристики установки нуля в 

діапазоні робочих частот складає ≤ 2 одиниць відносної яскравості (відхи-

лення максимального значення від середнього). В той же час, зафіксовані 

відмінності установки нуля системи не є значною перешкодою і математи-

чно програмними методами можна вирахувати ці відмінності і провести 

адитивну корекцію процесу вимірювання, що і проводиться. 

Практично, процедура адитивної корекції в процесі вимірювання, про-

водиться наступним чином. Для врахування нульових значень проведено 

вимірювання реального БО, в якості якого обрано зворотну сторону доло-

ні, що продемонстровано на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 — Залежність відносної яскравості від частоти (S2: зворотна 

сторона долоні, S1: чорне тіло) 

Тепер, врахувавши нульові значення на виміряному зразку, отримує-

мо: 

 3 2 1S S S  , 

де S1 — Значення вимірів при використанні в якості зразку чорне тіло, 

S2 — значення вимірів при використанні в якості зразку зворотну сторону 

долоні. 

Тобто віднімаємо від нашої виміряної характеристики значення вимі-

рів при установці нуля, рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.4 — Залежність відносної яскравості від частоти (S3: характери-

стика з установленим нулем) 

0

10

20

30

40

50

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100В
ід

н
о
с
н
а
 я

с
к
р
а
в
іс

т
ь

Частота, Гц

S1 S2

0

10

20

30

40

50

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100В
ід

н
о
с
н
а
 я

с
к
р
а
в
іс

т
ь

Частота, Гц

S1 S2 S3

Кр
уш
ец
ь, 
О. О

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



40 

 

Для автоматичного врахування адитивної корекції її було додано в 

файл-лістинг програми перед кожним виводом значення відносної яскра-

вості, що зображено на рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 — Алгоритм автоматизованої установки нуля 

Автоматизація цього процесу значно підвищує точність отриманих ре-

зультатів (оскільки максимальне відхилення має значення 6,2 одиниці із 63 

максимальних одиниць відносної яскравості, то підвищення точності від-

бувається на 9,8 %) та економить час роботи. 

3.2 Визначення нерівномірності амплітудно-частотної 

характеристики 

Для визначення нерівномірності характеристики скористаємось графі-

ком «установки нуля» рис. 3.2 і приведений також нижче рис. 3.6 на якому 

результати вимірювань значень за умовного АЧТ [17]. Визначено макси-

мум та мінімум цієї характеристики. Кр
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Рисунок 3.6 — Залежність відносної яскравості від частоти (зразок АЧТ): 

6,5maxI  ; 3,5maxI   

При цьому коефіцієнт нерівномірність дорівнює: 

 max

min

I
n

I
 , (3.1) 

де maxI — найбільше значення яскравості з АЧХ, minI — найменше значен-

ня з АЧХ. 

Підставивши числові значення в формулу (3.1) отримуємо: 

 
6,50

1,86
3,50

n   . 

Визначене значення нерівномірності є достатньо прийнятним для за-

безпечення практичної роботи системи. 

3.3 Мультиплікативна корекція 

Для визначення максимально можливого відбитого значення на виході 

системи знайдемо мінімум поглинання світлового потоку. Добитися бажа-

ного результату можна при використанні «білого» тіла (через особливості 

роботи сенсора), в якості досліджуваного зразка обрано — ситал (склоке-

раміка, практично ідеально білий матеріал), що зображено на рис. 3.7 [17]. 

Згідно з datasheet (ТУ) на вимірювальний сенсор максимальне значення 

дорівнює 63-ом одиницям відносної яскравості. 
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Рисунок 3.7 — Досліджуваний зразок — сітал 

Отриману характеристику наведено на рис. 3.8. 

 

Рисунок 3.8 — Залежність відносної яскравості від частоти (мультипліка-

тивна корекція, калібрування системи) 

З отриманої характеристики видно, що це максимально можливі зна-

чення на виході нашої системи, що відповідають найменшому поглинанню 

світлового потоку. 

При цьому абсолютна похибка дорівнює: 

 0I I I   , (3.2) 

де I  — значення величини, результат вимірювань, 0I  — дійсне значення 

вимірюваної величини. 

Підставивши значення в (3.2): 

0

10

20

30

40

50

60

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100В
ід

н
о
с
н
а
 я

с
к
р
а
в
іс

т
ь

Частота, Гц

Кр
уш
ец
ь, 
О. О

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



43 

 

 35 32,5 2,5I    . 

А відносна похибка рівна: 

 100%
I

I



 , (3.3) 

де I  — абсолютна похибка вимірювань, I  — значення величини, резуль-

тат вимірювань. 

Підставивши значення в (3.3) отримуємо:  

 
2,5

100% 7,1%
35

   . 

Тобто, відносна похибка розробленої системи приблизно дорівнює 7% а 

точність визначення амплітуди на частотах поглинання — 93%, що цілком 

достатньо для практичного використання системи в технологіях СТ. 

Висновки до розділу 3 

1. Отже, провівши адитивну та мультиплікативну корекцію про-

цедури вимірювання амплітуди відбитого сигналу автоматизованої си-

стеми, було визначено діапазон робочих значень амплітуди в процесі 

роботи системи. 

2. Завдяки адитивній корекції було визначено мінімальні значен-

ня характеристики, що відповідає найбільшому поглинанню світлового 

потоку. 

3. Мультиплікативна корекція (калібрування) забезпечує отри-

мання максимальних значень характеристики, що в свою чергу відпові-

дають найменшому поглинанню. 

4. Проведені дослідження адитивної та мультиплікативної похиб-

ки дозволяють в автоматизованому режимі математично програмними 

методами  врахувати ці відмінності (похибки) і проводити корекцію 

процесу вимірювання, що збільшує як точність так і ефективність за-

пропонованої системи в процесі її використання. 
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4 ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

4.1 Проведення експериментальних досліджень і визначення 

поглинальної здатності ділянок тіла людини та зразків біотканин 

Після розробки схеми та макету пристрою автором проведено експе-

риментальні дослідження з різними БО. В якості БО обрано зворотну сто-

рону долоні — рис. 4.1, м’які тканини руки — рис. 4.2, та м’які тканин сте-

гна— рис. 4.3. Досліди проведені при зміні частоти від 1 Гц до 100 Гц, що 

відповідає більшості НЧ біологічним ритмам людського організму. Експе-

риментальні вимірювання проводились на ділянках тіла молодого здорово-

го респондента без жирового прошарку шкіри. 

 

Рисунок 4.1 — Залежність відносної яскравості від частоти (зворотна сто-

рона долоні з малим вмістом м’язової тканини) 

З рисунку видно що максимум поглинання зворотної сторони долоні 

на ділянці 25-45 Гц, а частота 40 Гц найбільш прийнятною. Поглинання на 

цих частотах мінімум в 1,5 рази краще ніж на інших частотах. 
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Рисунок 4.2 — Залежність відносної яскравості від частоти (м’які тканини 

руки) 

З рисунку видно що максимум поглинання м’яких тканин руки на ді-

лянці 45-65 Гц, а частота 60 Гц найбільш прийнятною. 

 

Рисунок 4.3 — Залежність відносної яскравості від частоти (м’які тканини 

стегна) 

З рисунку видно що максимум поглинання для м’яких тканин стегна 

на ділянці 35-55 Гц, а частота 47 Гц найбільш прийнятною. 

Із рисунків видно, що найбільша поглинальна здатність біотканини 

людського тіла знаходиться в межах 35-65 Гц. Збільшення частоти моду-
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ляції до 100 Гц призводить до плавного зростання відбиваючої компонен-

ти. 

Для порівняння було проведено виміри при відсутності модуляції сві-

тлового потоку та повному освітленні ділянки опромінення. В якості БО 

обрано зворотну сторону долоні (аналогічно рис. 4.1) результат наведений 

на рис. 4.4. Поглинання практично рівномірне в діапазоні змін частоти і 

складає 6-7 одиниць (низька ефективність). 

 

Рисунок 4.4 — Залежність відносної яскравості від частоти (відсутня мо-

дуляція світлового потоку, зворотна сторона долоні) 

При використанні модуляції для цієї ділянки БО максимум поглинан-

ня був на частотах 25-45 Гц. Проте зараз ми не спостерігаємо цю тенден-

цію, а маємо тільки майже монотонну характеристику, що показує дореч-

ність використання модуляції оскільки отриманні значення відносної яск-

равості без модуляції в 1,5 раз гірші ніж при використанні модуляції на пе-

вних проміжках. На вибраній ділянці зафіксовано практично максимальне 

відбиття світлового потоку, а тому, можна прогнозувати мінімальну ко-

ристь від такого режиму опромінення. 

Перевірка поглинальної здатності зразка жирової тканини свині про-

демонстрована на рис. 4.5. 
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Рисунок 4.5 — Залежність відносної яскравості від частоти (жирова ткани-

на свині, сторона шкури) 

Дослідження показали, що окрім першого максимального поглинання 

(резонанса) існує ще аналогічна ділянка поглинання в діапазоні частот 75-

85 Гц, однак є також ділянка частот модуляції в діапазоні 60-75 Гц де ви-

никає максимальне відбиття світлового потоку. 

 

Рисунок 4.6 — Залежність відносної яскравості від частоти (жирова ткани-

на свині, сторона жиру) 

Рис. 4.6 демонструє, що при опроміненні саме жирового прошарку, 

поглинальна здатність покращується та спостерігається вирівнювання ха-

рактеристики. 

Також було вирішено перевірити поглинальну здатність зразка листо-

чка липи, рис. 4.7. 
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Рисунок 4.7 — Залежність відносної яскравості від частоти (листок дерева) 

З рисунку видно, що зразок має гарну поглинальну здатність на всьо-

му проміжку, але є два максимума на частотах 25-45 Гц та 75-85 Гц. 

Висновки до розділу 4 

1. Проведено експерименти з різними ділянками тіла людини та 

різними БО і визначено частоти з максимальним поглинанням світла, 

які підтвердили відмінності в їх поглинанні та можливість такої мето-

дики і системи в технологія СТ. 

2. Розроблена система дозволяє в практично в режимі реального 

часу визначати частоти максимального поглинання вибраної ділянки 

тіла пацієнта. Затрачений час при цьому для вимірювання та побудови 

графіка поглинання складає 2-3 хв. 

3. Експериментальна перевірка показала, що максимальне погли-

нання світлових променів знаходиться на частотах близьких до 30–

60Гц, що відповідає найменшому значенню відносної яскравості (0 — 

повністю чорний, 63 — повністю білий) на сенсорі, оскільки відбиті 

промені при цих частотах найменші. 

4. Експерименти на тваринному зразку біотканини показали, що 

наявність жирового прошарку може призводити до появи та зміщення 

частот максимального поглинання, що необхідно враховувати при про-

веденні СТ. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Основною метою даного розділу є забезпечення комфортних та безпе-

чних умов праці при виконанні науково-дослідної роботи за темою магіс-

терської дисертації — автоматизація процесу СТ з частотним скануванням 

ділянки опромінення. 

Робота проводитися в науково-дослідній лабораторії радіотехнічного 

факультету НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з використанням ПК. Тому до-

цільним є освітити в цьому розділі питання охорони праці інженерів, що 

працюють із ПК. 

У процесі повсякденної діяльності комп'ютерні технології швидко 

поширюються в різноманітних галузях народного господарства, наукових 

досліджень, у домашньому побуті і т.д. [18]. Широке поширення комп'ю-

терної техніки призвело до різкого збільшення кола осіб, що забезпечують 

функціонування обчислювальної техніки і проводять багато часу за відео-

дисплейними терміналами (ВДТ) (в подальшому враховуються вимоги 

ДСанПіН 3.3.2.007 (1998р.) — Державні санітарні правила і норми роботи 

з візуальними дисплейними терміналами електронної обчислювальної тех-

ніки). Одночасно з цим змінився характер праці, її зміст й умови, у яких 

вона здійснюється, виявлений зв'язок між використанням комп'ютерів і за-

хворюваннями. 

У даному розділі визначено основні потенційно небезпечні і шкідливі 

чинники, що виникають при експлуатації ВДТ, джерела і фізику їхнього 

утворення, вплив цих чинників на оператора, принцип нормування, а та-

кож можливі комплексні заходи щодо запобігання впливу цих чинників на 

людину і навколишнє середовище. Також запропоновано відповідні техні-

чні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої 

санітарії а також визначені основні заходи з безпеки надзвичайних ситуа-

цій. 
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5.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів при виконанні науково-дослідної роботи 

Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових до-

сліджень: 

 небезпека ураження електричним струмом; 

 наявність електромагнітного випромінювання; 

 електромагнітне випромінювання ВДТ; 

 незадовільні мікрокліматичні умови; 

 підвищений рівень шуму на робочому місці; 

 наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони. 

ВДТ є пристроєм для візуального відображення інформації, збереже-

ної електронним засобом. Він складається з дисплейного екрану, систем-

ного блоку обробки виведеної інформації і клавіатури. 

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров'я 

базується головним чином на конструктивних особливостях і визначених 

параметрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання багатоко-

льорового, позитивного, негативного зображення).  

З усіх типів ВДТ найбільш небезпечними є ВДТ з електронно-

променевими трубками (ЕПТ). Хоча зараз використовуються переважно 

портативні комп'ютери з рідинно кристалічними дисплеями, менше поши-

рені ВДТ із плазмовими і електролюмінісцентними дисплеями, але при ви-

конанні дослідних робіт, що є невід’ємною частиною магістерської дисер-

тації, часто використовується осцилограф в якості приладу для моніторин-

гу отриманого сигналу (частоти блимання світлодіоду) та перевірки відпо-

відності теоретичним даним, в якому і досі, в більшості випадків, викорис-

товується ЕПТ. Тому розглянемо ВДТ на основі ЕПТ. Принципи дії і конс-

трукція ЕПТ однакові і не залежать від того, чи застосовуються вони в те-

левізорах, ВДТ або інших пристроях. 

Кр
уш
ец
ь, 
О. О

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



51 

 

Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні чинники, що вини-

кають у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. Принцип дії і конструк-

ція ЕПТ дозволяє зробити висновок, що основними такими чинниками бу-

дуть: 

 електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

 невикористовуване рентгенівське випромінювання (НРВ); 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфра-

червоне і випромінювання видимого діапазону); 

 електростатичне поле; 

 акустичне випромінювання; 

 можливість ураження електричним струмом; 

 відблиски на екрані монітора. 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують по-

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

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

тепла, що призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій 

зоні. 

Крім того, праця робітників обчислювальних центрів (ОЦ) і користу-

вачів ПК супроводжується активізацією уваги й інших вищих психічних 

функцій, порушується режим праці і відпочинку і робота може провадить-

ся при недостатній освітленості. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії 

5.2.1 Електробезпека 

Помешкання лабораторії по рівню небезпеки поразки людей електри-

чним струмом згідно ОНТП 24-86 можна віднести, до помешкань без під-

вищеної небезпеки, тому що: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 
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 матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

 температура повітря не досягає значень, більших 35 °С; 

 відсутня можливість одночасного дотику людини до з'єднаних 

з землею металоконструкцій будинка, технологічних апаратів, механіз-

мів і т.п. з одного боку і до металевих частин електроустаткування з 

іншого; 

 відсутні хімічно агресивні середовища. 

Все наявне в лабораторії устаткування можна віднести до класів: 

0I Кл. (вироби, що мають робочу ізоляцію, елемент для заземлення та про-

від без заземленої жили для приєднання до джерела живлення); I Кл. (ви-

роби, що мають робочу ізоляцію та елемент заземлення); II Кл. (вироби, 

що мають подвійну або підсилену ізоляцію і не мати елементів для зазем-

лення) електрозахисту (ГОСТ12.2.007.0-75). Мережа трьохфазна із зазем-

леною нейтраллю, із зануленням і повторним заземленням нульового про-

воду відповідно до ПУЕ (тип TN-S). Мережа обладнана автоматом струмо-

вого захисту, розрахованого на струм 10 А. Час спрацювання автомату 

0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом 

при виникненні аварійних ситуацій необхідно занулити все обладнання, 

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

такими, щоб при замиканні на корпус або нульовий провід виникав струм 

короткого замикання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номіна-

льний струм спрацювання автомата (для автоматів з номінальною силою 

струму до 100 А). 

 
/ 3

0 TR

U
ф

I
кз R R Z

ф


 

, 

де Uф — напруга фази мережі, R0 — опір нульового дроту на ділянці від 

фазного трансформатора до розетки ―Вхід мережі‖ (~3 Ом), Rф — опір фа-
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зного дроту на тій же ділянці (~3 Ом), / 3TRZ  — еквівалентний опір транс-

форматора (0,16 Ом). 

 

220
35,7

3 3 0,16
I A
кз

 
  . 

Струм спрацювання автоматів захисту з електромагнітним розпилю-

вачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання  

( I
кз

 < 100 A). 

Для надійної роботи автоматів необхідне виконання наступної умови: 

1,4
I
кз

I
авт

 (раз). 

Тобто струм короткого замикання при аварійній ситуації повинна пе-

ревищувати номінальний струм спрацювання автомата в 1,4 рази. Автомат 

який використовується в приміщенні має 10I А
авт

 . Отже, дана умова 

виконується. 

Виконано всі заходи щодо електробезпеки відповідно до 

ГОСТ12.3.019-80 та ГОСТ 12.1.030-81. Додаткових заходів по електробез-

пеці впроваджувати не потрібно. 

5.2.2 Електромагнітні випромінювання ВДТ 

ВДТ на основі ЕПТ є джерелом випромінювань і полів різноманітних 

частот. Основними джерелами є блоки кадрової і рядкової розгортки, від-

різок високовольтного проводу й анод. Ця напруга від блоку розгортки до 

анода трубки передається за допомогою неекранованого відрізка високо-

вольтного проводу, розташованого на зворотній стороні кінескопа. З одно-

го боку він через обмотку автотрансформатора заземлений на корпус, а з 

іншого боку – живить анод ЕПТ. Тому його можна уявити в якості коротко 

заземлюючого штиря без ємності на кінці, тобто як антену, що випромі-

нює. Випромінювання від анода ЕПТ, діаграма спрямованості якого має 
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головний максимум, перпендикулярний до площини екрана кінескопа, 

безпосередньо спрямоване на людину, що працює на ВДТ. 

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 

1 м від екрана зазначені в ГОСТ12.1.006-84 і приведені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 — Норми для напруженості електричного поля 

 

 

Частота 

Гранично припустимі 

напруженість елект-

ричного поля, В/м 

щільність потоку енергії, 

Вт/м
2

 

0,3-3 МГц 15  

3-30  МГц 10  

30-300 МГц 3  

300-3000 МГц  0.1 

3-30 ГГц  0.1 

Фактичне значення ЕМВ відповідно до паспортних даних ВДТ задо-

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

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

5.2.3 Рентгенівське випромінювання ВДТ 

Джерелом НРВ у ВДТ є ЕПТ, у якій відбувається бомбардування лю-

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

місце при анодному бомбардуванні та при напрузі 10 кВ і більше. При на-

прузі 5-60 кВ генерується «м'яке» (довгохвильове) рентгенівське випромі-

нювання. Ефективна енергія НРВ залежить від анодної напруги і матеріалу 

колби ЕПТ. Люмінофори, використовувані в ЕПТ, перетворюють підведе-

ну електронним пучком енергію в такі види випромінювань: випроміню-

вання видимого спектру (довжини хвиль 400 — 760 нм); інфрачервоне ви-

промінювання (760 нм — 1 мм); ультрафіолетове випромінювання (400 — 

315 нм); рентгенівське випромінювання (1 – 0,001 нм). Дослідження пока-

зали, що потік квантів рентгенівського випромінювання ЕПТ майже симе-

тричний відносно осі кінескопа і спрямований перпендикулярно до повер-
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хні екрана. Потужність експозиційної дози Х НРВ при відхиленні від осі 

трубки на 27-300 складає 50%. Прошарок скла товщиною 5-8 мм (така то-

вщина екрана ЕПТ) значно послабляє потужність експозиційної дози НРВ, 

особливо якщо до складу скла введені атоми важких елементів. 

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

ва. Вимоги безпеки. Методи іспиту.") потужність експозиційної дози рент-

генівського випромінювання побутової апаратури в будь-якій точці на від-

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

100 мкР/г. 

5.2.4 Розрахунок невикористовуваного рентгенівського 

випромінювання монітора 

Це випромінювання виникає при роботі електровакуумних приладів 

при анодній напрузі більшій 5 кВ. У моніторі SAMSUNG 550b, використо-

вуваному на робочому місці, анодна напруга складає 25 кВ, тобто генеру-

ється "м'яке" (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Потужність 

експозиційної дози НРВ для товстих анодів (коли його товщина дорівнює 

не менше 5 довжин пробігу в речовині, тобто в якій електрони цілком га-

льмуються, що відповідає використовуваному терміналу) визначаються з 

«Санітарних норм роботи з джерелами НРВ» і ГОСТ12.2.006-87 — для ві-

деоконтролюючих пристроїв на відстані 5 см від корпусу апарату на сто-

роні зверненої до оператора не вище 27.8 нР/с (0.1 мР/г). 

Розрахуємо потужність експозиційної дози НРВ від ЕПТ по формулі 

(як для «масивних» анодів): 

 
1 2 еф

710 μ

20,114 4

a aK K U I Z
X

N r
 , 

де 10
7
 — еквівалент Вата, ерг/с; К1=310

-6
 — коефіцієнт пропорційності, 

що характеризує можливість гальмування електронів в електричному полі 

ядра; К2=1 — коефіцієнт при U = const; Uа=25 — анодна напруга, кВ; Iа=0,3 
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— анодний струм, мА; Zеф — ефективний порядковий номер речовини 

анода (люмінофора): 

 

2( )

еф ( )

a Z
i iZ =

a Z
i i




, 

де аі — число атомів речовини з порядковим номером Zi у складній речо-

вині. 

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

=10
-9

 — коефіцієнт поглинання випромінювання в повітрі, залежить від 

енергії квантів, см
-1

; 0.114 — енергетичний еквівалент рентгена, ерг/см
3
; N 

= 50 — ослаблення випромінювання колбою ЕПТ; r = 5 — відстань від 

анода ЕПТ до аналізованої точки робочого простору, см.  

Підставивши значення, визначаємо, що потужність експозиційної дози 

НРВ для монітора SAMTRON 76E складає 3,57 нР/с, що набагато менше 

припустимої. 

5.2.5 Оптичне випромінювання ВДТ 

Як вказувалося раніше, енергія електронного пучка за допомогою лю-

мінофора перетвориться в тому числі й у випромінювання оптичного діа-

пазону, що містить іонізуюче ультрафіолетове (УФВ), видимого діапазону 

й інфрачервоне (ІЧВ) випромінювання. 

УФВ залежить від використовуваного складу люмінофору й в основ-

ному пов'язано з зелено-блакитними видами люмінофору, а не з жовто-

жовтогарячими. Інтенсивність випромінювання видимого діапазону 400-

700 нм залежить від відстані. Яскравість випромінювання від екрана зале-

жить від типу ЕПТ і анодної напруги. 

Не повинна перевищувати значень, зазначених у табл. 5.2, а ІЧВ — у 

табл. 5.3. 

 

 

Кр
уш
ец
ь, 
О. О

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



57 

 

 

 

 

Таблиця 5.2 — Значення допустимих щільностей потоку 

 Область ви-

промінювання 

 

Діапазон довжин 

хвиль, нм 

 

Припустима щіль-

ність потоку, Вт/м
2
 

 А 

 

400 - 315 

 

10 

 В 

 

315 - 280 

 

0,01 

 С 

 

280 - 200 

 

0,001 

  

Таблиця 5.3 — Значення допустимих щільностей потоку 

Джерело випромі-

нювання 

Опромінення пове-

рхні тіла людини, % 

Припустима щіль-

ність потоку ІЧВ,Вт/м
2 

Нагріта поверхня 

 

>50 

 

35 

  25... 50 

 

70 

  <25 

 

100 

 Для використовуваного ВДТ фактичне значення щільності потоку 

УФВ і ближнього ІЧВ по паспортним даним істотно нижче чинних норм 

відповідно до (Санітарних норм мікроклімату і виробничих помешкань 

№4559-88 ) і не мають загрози для користувача. 

5.2.6 Електростатичне поле 

Джерелом електростатичного поля є напруга, підведена до аноду ЕПТ, 

що для різних типів кінескопів лежить у межах 6-30 кВ. На ЕПТ накопичу-

ється електростатичний заряд. Розмір цих зарядів залежить від таких чин-

ників: 

 потенціалу розгону для прискорення руху електронів у напря-

мку до кінескопу; 

 накопичення заряджених часток на поверхні кінескопу (який 

буде зменшувати результуюче поле); 
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 вологості повітря. 

На відстані 0,1-0,5 м від екрана напруженість електричного поля слаб-

ко залежить від відстані і її можна вважати постійної, далі вона зменшу-

ється обернено пропорційно відстані, а на великих відстанях – обернено 

пропорційно квадрату відстані. Максимальна напруженість поля знахо-

диться біля поверхні екрана. 

Для учнів і студентів, відповідно до ―Тимчасової санітарної норми і 

правила устрою устаткування, утримання і режиму роботи на ЕОМ і ВДТ у 

кабінетах обчислювальної техніки і дисплейних класів усіх типів середніх 

навчальних закладів № 5146-89‖ напруженість електростатичного поля при 

роботі на ВДТ повинна бути не більш 15 кВ/м, що й забезпечується у ви-

користаному ВДТ. 

5.2.7 Акустичне випромінювання 

Дослідженнями встановлено, що джерелами шуму є вентилятори, діа-

пазон частот яких лежить у межах 63 Гц до 40 кГц, а також — принтери. 

Необхідні заходи по зниженню рівня шуму будуть розписані в спеціально-

му розділі. 

Рівні звуку й еквівалентні рівні звуку: 

 в помешканнях ОЦ, де працюють математики-програмувачі й 

оператори ВДТ, не повинні перевищувати 50 дБА; 

 в помешканнях, де працюють інженерно-технічні робітники, 

що здійснюють лабораторний, аналітичний і вимірювальний контроль 

— 60 дБА; 

 у помешканнях операторів ЕОМ (без дисплеїв) — 65 дБА; 

 на робочих місцях у помешканнях для розміщення гучних аг-

регатів обчислювальних машин — 75 дБА. 

Відповідно до паспортних даних, витяжні вентилятори мають макси-

мум рівня звукового тиску в смузі 250 Гц і його розмір складає 60 дБА, для 

принтера це значення складає 62 дБА. А відповідно до методичних реко-
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мендацій для навчальних дисплейних класів, припустимий рівень шуму 

складає 50 дБА, а припустимий рівень звукового тиску в смузі 250 Гц дорі-

внює 54 дБА. Необхідні заходи по зниженню рівня шуму. 

5.2.8 Санітарно-гігієнічні вимоги до складу повітря робочої зони 

Під час роботи ВДТ при наявності радіовипромінювань високих час-

тот, сильних електричних полів, а також НРВ в повітрі закритих помеш-

кань створюється підвищене утримання позитивних і негативних легких 

іонів. 

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим фі-

зичним індикатором забруднення повітря, а головне — безпосередньо 

впливають на здоров'я людини. Негативні іони діють цілюще на організм, 

підвищуючи його опір, у той час як позитивні іони гальмують життєдіяль-

ність організму і сприяють розвитку психічних захворювань. 

Кількість легких аероіонів повинна відповідати вимогам «Санітарно-

гігієнічних норм припустимих рівнів іонізації повітря виробничих і суспі-

льних помешкань» №2152-80, що представлені в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 — Санітарно-гігієнічних норм припустимих рівнів 

В залежності від типів ВДТ, застосовуваних у них електроізоляційних 

матеріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке подається, а також від 

кількості операторів в ОЦ, відбуваються виділення й утворення різномані-

 

Рівні 

Кількість іонів у 1 см
3
 повітря 

позитивних, n
+        

 негативних, n
-
 

Коефіцієнт 

полярності,  

Мінімально 

необхідний 
400 600 -0,2 

Оптималь-

ний 
1000 - 3000 3000 - 5000 - 0,67...  0 

Максималь-

но припустимий 
50000 50000 -0,05... +0,05 
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тних газів і парів, що призводить до зміни хімічного і кількісного складу 

повітря. 

Повітря, що надходить у помешкання ОЦ, повинне бути очищене від 

забруднень, у тому числі від пилюки і мікроорганізмів. Загальна кількість 

колоній у 1 м
3
 повітря в помешканнях ОЦ відповідно вимогам санітарних 

норм не повинно перевищувати 1000. Патогенної мікрофлори не повинно 

бути. 

В усіх помешканнях ОЦ параметри мікроклімату повинні відповідати 

вимогам ГОСТ 12.1.005-88 і дотримуватися оптимальні норми: 

 у холодні періоди року температура повітря, швидкість його 

прямування і відносна вологість повітря повинні відповідно складати: 

22-24°С, 0,1м/с, 60-40%; температура повітря може коливатися в межах 

від 21 до 25°С при зберіганні інших параметрів мікроклімату в зазна-

чених вище межах; 

 у теплі періоди року температура повітря, його рухливість і ві-

дносна вологість, повинні відповідно складати: 23-25 °С, 0,1-0,2м/с, 60-

40%; температура повітря може коливатися від 22 до 26 °С при збері-

ганні інших параметрів мікроклімату в зазначених вище межах. 

5.2.9 Організаційні заходи для покращення умов праці 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-

програмістів можна рекомендувати скоротити час перебування за екраном 

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

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

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхід-

них межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкі-

дливих речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії прово-

диться вентиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-

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

електромережі для усунення мерехтінь світлового потоку (коефіцієнт 

пульсацій менше 10%). 

Для ослаблення шкідливого впливу електростатичних полів у лабора-

торії застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з електропровідним 

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

монітора. 

Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується звуковби-

раюче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити товщиною 

7-9 мм із заповненням із склотканини. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека у надзвичайних ситуаціях (НС) регламентується ПЛАС. Од-

ними з основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та органі-

заційних заходів щодо оповіщення , евакуації та дії виробничого персоналу 

у разі виникнення НС, а також визначення основних заходів з пожежної 

безпеки. 

5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС 

У разі виявлення ознак НС працівник повинен: 

 негайно повідомити про це органи Державної служби з надзви-

чайних ситуацій (ДСНС) та Державну пожежну охорону засобами 

зв’язку, вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце виник-

нення пожежі, наявність людей а також своє прізвище. 

 повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охоро-

ну підприємства; 

 організувати оповіщення людей про НС; 

 вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних ціннос-

тей; 
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 вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням 

наявних засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про ви-

никнення НС, повинні: 

 перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС та підрозділи Дер-

жавної пожежної охорони; 

 вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

 у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію 

та порятунок, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не 

беруть участь у ліквідації наслідків НС; 

 перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

 забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які бе-

руть участь у ліквідації наслідків НС; 

 організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної 

охорони, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації НС. 

Після прибуття підрозділів ДСНС та Державної пожежної охорони 

повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виник-

ла НС. 

5.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи систем 

оповіщення персоналу при надзвичайній ситуації 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

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

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

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

Пожежна безпека об'єктів будівництва". 

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необ-

хідно поділяти на зони оповіщення з урахуванням об’ємно-планувальних 

рішень будинків, шляхів евакуації, ,поділення на протипожежні відсіки 
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тощо, а також з урахуванням вимог що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 

додатка Е до ДБН В.1.1–7–2002. 

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку опові-

щення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечен-

ня безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією: 

 поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

 трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуа-

ції, напрямок руху й інші дії , спрямовані на забезпечення безпеки лю-

дей; 

 трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 

 розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з 

ДСТУ ISO 6309; 

 ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

 ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчи-

ків напрямку евакуації; 

 дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 

 зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) із зонами оповіщення. 

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, 

який формується системою пожежної сигналізації або системою пожежо-

гасіння. Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (ди-

спетчера пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вру-

чну, що забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі , а і у разі ви-

никнення будь-якої іншої НС. Повинен бути забезпечений розподіл пріо-

ритетів щодо повідомлень для виробничого персоналу у такій послідовно-

сті: 
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 I (найвищий) — повідомлення оперативного (чергового) пер-

соналу СО (диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі 

виникнення будь– якої іншої НС; 

 II — повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмика-

ються автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або 

за сигналом оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера по-

жежного поста); 

 III — службові повідомлення, що не стосуються організації та 

управління евакуацією людей. 

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають 

різні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні ав-

томатично блокуватись. СО повинна мати можливість одночасно переда-

вати різні мовленнєві повідомлення в різні зони оповіщення. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1–7–2002 необхідно забезпечити можли-

вість прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування у разі зміни обставин або пору-

шення нормальних умов евакуації виробничого персоналу. 

У разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будівлях, 

СО має спрацьовувати у такій послідовності: 

 в першу чергу, здійснюється оповіщення людей про пожежу на 

поверсі, де виникла пожежа; 

 потім оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розта-

шовані вище поверху, де виникла пожежа; 

 в останню чергу, оповіщення людей про пожежу на поверхах, 

що розташовані нижче поверху, де виникла пожежа. 

Затримку часу оповіщення про НС або пожежу для різних поверхів 

будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на 

шляхах евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. По-

жарная безопасность. Общие требования". 
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У багатоповерхових виробничих будівлях, які поділені на протипоже-

жні відсіки по вертикалі СО повинна вмикатися одразу для всього проти-

пожежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщення про 

НС/пожежу для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід 

передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації від-

повідно до вимог додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004. 

5.3.3 Пожежна безпека 

У помешканні лабораторії знаходяться меблі з ДСП, дверні і віконні 

плетіння, полімерні корпуса дисплеїв, клавіатур та інші матеріали, що мо-

жна віднести до горючих матеріалів. По вибухопожежній і пожежній небе-

зпеці помешкання лабораторії, відповідно до НАПБ Б.03.002–2007, можна 

віднести до категорії В. Відповідно до ПУЕ робочої зони лабораторії по 

пожежній небезпеці можна віднести до класу П-ІІа. 

Так як помешкання лабораторії відноситься до категорії В відповідно 

до класифікації по вибухопожежній небезпеці, то на підставі 

СНиП2.01.02–85 будинок повинен відповідати II ступеню вогнестійкості, 

що вимагає від будівельних конструкцій таких мінімальних меж вогнес-

тійкості: 

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

 сходові площадки, сходи, балки і прольоти в сходових клітинах 

— 1 година; 

 зовнішні стіни з навісних панелей — 0,25 години; 

 внутрішні ненесучі стіни (перегородки) — 0,25 години; 

 плити, настили й інші несучі конструкції між етажних і горищ-

них перекриттів — 0,75 години; 

 плити, настили й інші несучі конструкції покриттів — 0,25 го-

дини. 

Помешкання лабораторії відповідає вимогам ДБН.В.1.1–7–2002 та 

СНиП2.01.02-84, так як несучі стіни виконані зі звичайної цеглини (тов-
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щина стіни 38 см, що забезпечує межу вогнестійкості 11 годин), сходи, ба-

лки і прольоти в сходових клітинах виготовлені з залізобетону (межа вог-

нестійкості — не менше 3 годин), внутрішні не несучі стіни, зроблені з аз-

бестоцементних плит із внутрішнім сталевим каркасом (межа вогнестійко-

сті — 0,25 години), несучі конструкції між етажних і горищних перекрит-

тів — сталеві (межа вогнестійкості — 1,5 години), двері з дерев'яними по-

лотнами, що обшиті по азбестовому картоні товщиною 5 мм покрівельною 

сталлю (товщина дверей 5 см, межа вогнестійкості — 1,5 години). Відпові-

дно до СНиП2.09.02–85 максимально припустима відстань від найбільше 

віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу повин-

но бути не більш 75 м. Лабораторія задовольняє цим вимогам, тому що ві-

дстань від найбільше віддаленого робочого місця складає 20 м. 

Спеціальних протипожежних перепон у будинку немає. Проте, якщо 

взяти до уваги, що несучі стіни мають межу вогнестійкості 2,5 години, то 

можна вважати їх протипожежними, причому несучі стіни утворять пря-

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

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

поверху між протипожежними стінами — 4000 м
2
. 

У помешканні науково-дослідної лабораторії є: 

 вогнегасник ОУБ-3 — 1шт.; 

 вогнегасник ОП-1 «Момент» — 1шт. 

Використовувані засоби пожежогасіння відповідають вимогам ДСТУ 

3675–98 та ГОСТ12.4.009–75 і ISO3941–77. 

Така кількість первинних засобів пожежогасіння відповідає нормам, 

які передбачають обов'язкову наявність двох вогнегасників на 100 м
2
 пло-

щі підлоги для помешкань типу конструкторських бюро. Вибір вогнегаси-

льної речовини ґрунтується на тому, що пожежа, що може виникнути в 

помешканні лабораторії, відноситься до класу Е, тому що об'єктами, що 

горять, є електропристрої, що знаходяться під напругою. Для гасіння по-

жеж цього класу застосовують галоїдовуглеводи, діоксид вуглеводню, по-
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рошки. Вогнегасний склад на основі галоїдованих вуглеводнів (бромістий 

етил — 70%, вуглекислота — 30%) застосовується у вогнегасниках ОУБ-3, 

а у ОП-1 «Момент» використовуються порошкові склади, у які входять ка-

льцинована сода, стеарат алюмінію, стеарат заліза або магнію, стеаринова 

кислота, графіт та інші. У робочому приміщенні виконуються усі вимоги з 

пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001–95. 

Отже, в розробленому розділі визначено основні потенційно шкідливі 

та небезпечні виробничі фактори при виконанні науково-дослідної роботи, 

запропоновано технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці. Описано методичні рекомендації та дії у разі виникнення надзви-

чайних ситуацій. Запропоновано організаційні заходи для покращення 

умов праці. 
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6 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Цей розділ присвячено реалізації першого етапу розроблення стартап-

проекту, а саме висвітленню маркетингових аспектів створення стартапу: 

відбору ідей, створенню концепції продукту, визначення перспектив рин-

кової реалізації проекту та розроблення маркетингової стратегії [19]. 

В останні кілька років така річ, як IT-стартапи, стала досить популяр-

ною і часто обговорюваною. Однак не завжди і не всіма пояснюється суть 

цього поняття. У даному розділі пояснюється, що таке стартапи, в чому їх 

відмінність від інших типів бізнесу, розробляється стартап-проект по темі 

МД. 

У загальному розумінні, стартапом є будь-який молодий бізнес, і в ан-

гломовних країнах таке слово використовується вже давно. Однак в XXI 

столітті цей термін набув ІТ відтінок — почали в масовому порядку з'явля-

тися IT-стартапи. На даний момент в російськомовних країнах словом 

«стартап» називають нові інформаційні проекти, створені з розрахунком на 

швидкий їх ріст і високу, внаслідок цього, капіталізацію. 

В загальному випадку стартап-проект характеризується відтворювані-

стю та масштабованістю. Відтворюваність — це можливість багаторазово 

продати отримане рішення. Масштабованість — можливість істотного зро-

стання проекту. 

Крім цього, важливою відмінною особливістю стартапів є технологіч-

ність. В основі більшості з них лежать якісь технологічні ноу-хау. 

Стартапи покликані вирішувати проблеми і завдання, які з часом стає 

можливим вирішити завдяки використанню результатів технічного прогре-

су. 

Рухати технічний прогрес вперед не є завданням стартапера. Дійсно, 

коли ми говоримо про стартапи, навряд чи буде згадана нова перспективна 

компанія, яка розробляє свою революційну архітектуру мікропроцесорів 

або фільтруючих нано матеріалів. Однак цілком можливо в рамках однієї 
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невеликої команди створити унікальний програмний продукт, який надає 

його користувачам інноваційні послуги, і який може виявитися різко попу-

лярним і затребуваним в найближчому майбутньому. Так само, не критич-

но складно створити і унікальну комбінацію «заліза» разом з забезпечує 

його роботу програмним комплексом. 

Стартап — це продукт. Відповідно до цього визначення, стартапом 

може бути тільки створення продукції: програмного або поставленого на 

конвеєр фізичного. Адже тільки продукт, на відміну від послуги, можна 

відтворювати багаторазово, при цьому не збільшуючи штат співробітників 

пропорційно кількості продажів. Роздрібна торгівля в чистому вигляді та-

кож не може бути стартапом, в силу складності її масштабування. 

Початком роботи над будь-яким стартапом є створення його прототи-

пу. Далі прототип перетворюється в повноцінний продукт, трансформуєть-

ся і розвивається, багато разів масштабуючись. Протягом усього цього ча-

су стартап кілька разів залучає інвестиції, команда стартапу зростає, а 

складність продукції збільшується. 

В кінцевому рахунку, метою створення стартапу є його продаж вели-

кої корпорації або виведення його акцій на біржу і продовження роботи в 

якості окремої компанії. 

Мета. В умовах високої конкуренції довести можливість виведення на 

ринок автоматизованої системи для СТ з частотним скануванням ділянки 

опромінення. 

Завдання. Полягає в маркетинговому аналізі перспектив реалізації ав-

томатизованої системи для СТ, оцінка можливостей її ринкового впрова-

дження. 

Об’єкт дослідження. Автоматизована система для СТ 

Предмет дослідження. Розробка методології опрацювання даних, мо-

делювання принципу дії, визначення можливостей вимірювання рівня пог-

линання світлового потоку. 
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6.1 Опис ідеї проекту 

За останні кілька років пристрої для СТ почали ширше застосовувати-

ся для лікування різних захворювань шкіри та стимуляції БАТ в медицині, 

а саме лікуванні, діагностиці, терапії, косметології та ін. Експлуатація сис-

тем і пристроїв для СТ стала зрозумілою і добре розробленою. Автомати-

зовані системи — найкращий вибір для СТ, враховуючи їх невеликі розмі-

ри, легку вагу і простоту конструкції, що робить їх доволі популярними 

для навіть домашнього використання на відміну від більшості застарілих 

звичайних пристроїв для СТ. 

Для цілісного уявлення про зміст ідеї стартап-проекту проаналізуємо 

та занесемо інформацію до табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 — Опис ідеї стартап-проекту 

Метод дослідження проекту необхідно проводити за допомогою тео-

ретичних та практичних розрахунків, а також за рахунок створення моде-

лей автоматизованих систем для СТ, які допоможуть дізнатись необхідні 

параметри та характеристики для проведення СТ. 

Продуктом за задумом є автоматизована система для СТ з досить про-

стою реалізацією та доволі великою точністю (з малою похибкою). 

Цільова група — категорія покупців, на яку переважно орієнтується 

медичні заклади, виробник товару, наприклад люди середнього віку, лю-

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Ідеєю даного 

проекту є дослі-

дження можливо-

сті створення ав-

томатизованої 

системи для СТ 

1. Лікування Користувач отримує вели-

ку надійність, точність, 

технологічність, своєчас-

ність, простоту та можли-

вість використовувати си-

стему як для діагностики 

так і для лікування в тех-

нологіях СТ 

2. Діагностика 

3. Терапія 

4. Косметологія 
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бителі здорового образу життя і активного відпочинку, власники автомобі-

лів, сім'ї з маленькими дітьми, люди з високими доходами, власники дач і 

заміських будинків. 

Серед груп споживачів, які будуть зацікавлені в отриманні автомати-

зованої системи для СТ необхідно виділити: покупців товарів фірми, поку-

пців товарів фірми-конкурента та індивідуальних покупців.  

Проведемо аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим 

відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиці-

ями конкурентів, який занесено до табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характе-

ристик ідеї проекту 

Техніко-

економічні 

характерис-

тики ідеї 

Склад показників товару 

W  

(слабка 

сторона) 

N  

(нейтральна 

сторона) 

S  

(сильна 

сторона) 
Мій проект 

 

Конку-

ренти 

 

Надійність 
Безвідмовність, довговіч-

ність, ремонтопридатність 
— 

Ремонто-

придатність 

Безвідмо-

вність, до-

вговіч-

ність, ста-

більність 

Економіч-

ність 

 

Вартість обслуговування, 

експлуатація, утилізація, 

ремонт, знижки Ремонт, 

знижки, 

експлуа-

тація 

Ремонто-

придатність, 

витратні ма-

теріали, 

утилізація 

Безвідмо-

вність, до-

вговіч-

ність, ста-

більність 

Трудомісткість 

виготовлення, 

технологічна 

собівартість  

 

Вартість 

сервісу 

Технологіч- Гігієнічні, антропометри- Витратні Ремонт, Витратні 
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ність чні, фізіологічні, психоло-

гічні 

матеріа-

ли, тех-

нологічна 

собівар-

тість 

знижки, екс-

плуатація, 

трудоміст-

кість, виго-

товлення 

матеріали, 

утилізація 

Інформаційна 

виразність, ці-

лісність ком-

позиції, доско-

налість вироб-

ничого вико-

нання, стабіль-

ність товарно-

го вигляду 

— 

Ергономіч-

ність 

Відповідність моді, відпо-

відність стилю 
— 

Антропоме-

тричні 

Гігієнічні, 

фізіологі-

чні, пси-

хологічні 

Естетич-

ність 

Ізоляція, електрична міц-

ність 

Раціона-

льність 

форми 

Інформацій-

на вираз-

ність, ціліс-

ність компо-

зиції 

Відповід-

ність моді, 

відповід-

ність сти-

лю 

Безпека 

Збереження, аварійна си-

гналізація, експлуатація 

Раціона-

льність 

форми, 

ізоляція, 

електри-

чна міц-

ність, си-

гналізація  

Інформацій-

на вираз-

ність, ціліс-

ність компо-

зиції 

– 

Відповід-

ність моді, 

відповід-

ність сти-

лю 

— — 

Екологіч-

ність 
— — 

Збереження, 

експлуатація 
— 
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Таким чином, визначений перелік слабких, сильних та нейтральних 

характеристик та властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для 

формування його конкурентоспроможності. 

6.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку 

передбачає аналіз ринкових можливостей, перспектив розвитку попиту на 

товар, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі сторони, які відкри-

ваються перед продажом товару. Визначення ринкових можливостей, які 

можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових 

загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати 

напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, 

потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Розпочнемо аналіз ринку для продажу автоматизованих систем для СТ 

з визначення загальних рис конкуренції на ринку, які занесено до табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурент-

ного середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність підп-

риємства (можливі дії 

компанії, щоб бути кон-

курентоспроможною) 

1. Тип конкуренції – 

олігополія  

Домінує невелика кіль-

кість конкуруючих 

фірм 
Зменшення прибутку, по-

питу, клієнтів, та втрата 

свого місця на ринку та 

багато чого іншого, якщо 

не вдосконалювати свій 

товар і не бути активним 

на ринку 

2. За рівнем конкуре-

нтної боротьби — націо-

нальна та локальна 

Даний товар виробля-

ється і постачається в 

нашій державі та за її 

межами 

3. За галузевою озна-

кою — внутрішньогалузе-

ва 

Товар може виробля-

ється в одній галузі 
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4. За характером кон-

курентних переваг — ці-

нова 

Перевагою даного 

товару є не тільки його 

якість, надійність та 

безпечність але і його 

відносно низька ціна 

Після ступеневого аналізу конкуренції на ринку проведемо більш де-

тальний аналіз умов конкуренції в галузі, який занесено до табл. 6.4. 

Таблиця 6.4 — Аналіз конкуренції в галузі 

Складо-

ві аналі-

зу 

Прямі конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачаль-

ники 
Клієнти 

1. Біоптрон 

2. luminette 

 

Отримання 

ліцензії на 

випуск, ко-

нтроль, не-

обхідний 

рівень точ-

ності сис-

теми 

Сервісне об-

слуговуван-

ня, ціна 

Особисті 

фактори 

споживача, 

емоції, дого-

вір 

Виснов-

ки: 

Прямі конкуренти 

мають високу попу-

лярність на ринку, 

якісний товар, по-

пит. Тому, необхідно 

якомога краще пред-

ставити свій товар 

для конкурентосп-

роможності 

Якщо всі 

вищезазна-

чені умови 

будуть ви-

конані, то 

можуть 

з’явитися 

потенційні 

конкуренти 

Постачаль-

ники встано-

влюють ціну, 

терміни та 

місце поста-

чання товару 

Клієнти мо-

жуть спере-

чатися з 

приводу ці-

ни товару, 

його якості, 

гарантії та 

іншого, а 

також невід-

повідності 

його пара-

метрів 
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Таким чином, враховуючи цю конкурентну ситуацію, а саме її перева-

ги та недоліки можна сказати, що товар можна сміливо представляти на 

ринку. 

Даний товар має багато сильних сторін, а саме: високу надійність, 

якість, точність, недорогу ціну, простоту у використанні та найкращі хара-

ктеристики, які роблять товар конкурентоспроможним на ринку. 

На основі аналізу конкуренції, проведеного в табл. 6.4, а також із ура-

хуванням характеристик ідеї проекту в табл. 6.1, визначимо та обґрунтуємо 

перелік факторів конкурентоспроможності, які занесено до табл. 6.5. 

Таблиця 6.5 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 
Фактор конкурентос-

проможності 

Чинники, що роблять фактор для 

порівняння конкурентних проектів 

вагомим 

1 2 3 

1 Якісний Надійність 

Товар має найкращі технічні характе-

ристики, технічний рівень проекту-

вання, фізичні властивості, конструк-

цію, безвідмовність, довговічність, 

ремонтопридатність, стабільність та 

швидкодію. 

2 Якісний Суб’єктивний 

Товар є якісним та надійним через те, 

що професійна підготовка робітника, 

його фізіологічні та емоційні можли-

вості є на високому рівні 

3 — Естетичність 

Товар має відмінний технологічний 

дизайн, який є приємним для очей і 

для дотику 

4 — Безпека 

Оскільки товар зроблений з безпечних 

пластмас, то він є безпечним і нешкі-

дливим для користування  
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5  Ціна купівлі  
Товар має невелику ціну та низьку со-

бівартість 

6 Вартісний 
Ціна викорис-

тання 

Товар має невеликий рівень витрат на 

технічне обслуговування та ремонт 

Таким чином, як видно з табл. 6.5 розроблений товар є найякіснішим, 

найдешевшим, найбезпечнішим, суб’єктивний фактор на найвищому рівні, 

а за естетичністю не поступається товарам-конкурентам. 

Отже, враховуючи всі вищезазначені фактори конкурентоспроможно-

сті, які роблять товар лідером серед конкурентів можна сказати, що товар 

можна представляти на ринку.  

Після ринкового аналізу можливостей впровадження проекту прове-

демо SWOT-аналіз, тобто, складемо: матрицю аналізу сильних сторін 

(Strength), слабких сторін (Weak), загроз (Troubles) та можливостей 

(Opportunities). На основі виділених ринкових загроз та можливостей, та 

сильних і слабких сторін ідеї з табл. 6.2 складемо SWOT-аналіз стартапу і 

занесено до табл. 6.6. 

Таблиця 6.6. — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони:  

1. Висока надійність товару 

2. Висока якість товару 

3. Недорога ціна на товар 

4. Простота у використанні то-

вару 

5. Відмінні характеристики си-

стеми 

6. Задоволення клієнтів 

7. Висока кваліфікація робітни-

ків 

8. Якісне обладнання 

Слабкі сторони: 

1. Слабкий імідж продукції 

2. Низька репутація компанії 

3. Невідомий товар 

4. Мало додаткових послуг 

5. Мало оборотних коштів 

6. Слабкий маркетинг 
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Можливості: 

1. Нові види товару 

2. Нові технології створення 

3. Підвищення ціни на товар 

4. Додаткові послуги 

5. Співпраця з іншими компа-

ніями 

6. Збільшення реклами 

Загрози: 

1. Товари-замінники 

2. Нові гравці на ринку 

3. Зміна тенденції попиту 

4. Активність конкурентів 

5. Економічний спад 

Таким чином, як видно зі SWOT-аналізу, товар може успішно бути ви-

веденим на ринок. 

6.3 Фінансування проекту 

Фінансування — забезпечення проекту ресурсами, до складу яких 

входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті 

інші інвестиції, в тому числі основні та обігові кошти, майнові права і не-

матеріальні активи тощо. В даному проекті пошук фінансів будемо прово-

дити через онлайн-платформи для збору коштів Kickstarter і Ukrainian 

Angel та через венчурні фонди. 

Kickstarter — це сайт фінансування творчих проектів за схемою крау-

дфандингу. Kickstarter фінансує різноманітні проекти, у 13-ти категоріях: 

мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоігри, му-

зика, фотографія, видавництво, технологія, театр. За 3 роки існування 

більш ніж 1 800 000 людей своїми пожертвами повністю успішно профіна-

нсували понад 20 000 проектів, зібравши більше $200 000 000. 

Фінансування за допомогою Kickstarter є перспективним через те, що 

його спеціалізація є широкою, він підтримує амбітні, інноваційні та творчі 

проекти, які втілюються в життя через пряму підтримку інших проектів. 

Фінансування відбувається за принципом "все або нічого". Автор проекту 

сам встановлює суму, цілі і терміни. Якщо проект зібрав необхідне фінан-
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сування, після закінчення терміну з карток всіх спонсорів стягується плата. 

Якщо проект не зібрав необхідну суму, гроші не стягуються. 

Таким чином, Kickstarter є молодим і досить перспективним варіантом 

для фінансування мого проекту. 

Бізнес-ангел — це приватний інвестор, який вкладає власні кошти у 

незвичайні та перспективні проекти на етапі створення компанії в обмін на 

частку в її капіталі. Це, як правило, високоосвічені професіонали середньо-

го та старшого віку, головним чином в сфері ділового адміністрування, 

консалтингу або технічних секторах. Більшість з них має багаторічний до-

свід бізнес-діяльності та володіє значними фінансовими ресурсами, нако-

пиченими завдяки власній праці. На сьогодні у світі працюють близько 500 

000 бізнес-ангелів. 

В Україні ангельське інвестування розвинене тільки в області малого 

бізнесу і робляться перші кроки з формування цієї галузі. Ангели ще дуже 

слабо розуміють що таке технологічний бізнес і особливості інвестування 

в цій галузі, але вже є інтерес до такого роду вкладень. 

Про українських бізнес-ангелів можна сказати те, що в нашій країні 

розвиток приватних інвесторів є найбільш актуальним і перспективним, 

оскільки вирішує проблеми розвитку не тільки підприємницького сектору, 

але й активізує інвестиційну діяльність держави. 

Оскільки українські бізнес-ангели тільки починають розвиватися, на-

бирають популярність і ще не є перспективними, то я не надаю їм перева-

гу, але якщо не буде іншого варіанту, то скористаюся ним. 

Венчурний фонд — це інвестиційний фонд, що орієнтований на робо-

ту з інноваційними підприємствами та стартапами. Венчурні фонди здійс-

нюють інвестиції в цінні папери або частки підприємств з високим або від-

носно високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого прибу-

тку. Зазвичай, 70-80 % проектів не приносять віддачі, але прибуток від тих, 

що залишилися на 20-30 % окупає всі збитки. 
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Особливістю даного виду фондів є законодавчий дозвіл проводити 

більш ризиковану діяльність: відсутня або різко знижена необхідність ди-

версифікації ризиків, їм дозволено не тільки купувати корпоративні права, 

але і кредитувати компанії (наприклад, через купівлю векселів). Єдине, що 

їм заборонено, — вкладати кошти в банківську, страхову, інвестиційну га-

лузі. 

Фінансування через венчурні фонди є перспективним через: можли-

вість використання податкової пільги та мінімізація розмірів податків до 

сплати, відсутність обмежень щодо структури активів, високу ліквідність 

та конфіденційність 

Таким чином, фінансування за допомогою венчурних фондів також є 

перспективним для мого стартапу. 

Отже, проведено аналіз розробки стаптап-проекту автоматизованої си-

стеми для СТ з частотним скануванням ділянки опромінення та визначено 

що є досить гарна можливість ринкової комерціалізації проекту, при чому 

наявний попит на розроблену продукцію та присутня рентабельність робо-

ти на ринку. Є перспективи впровадження продукту виходячи з огляду на 

потенційні групи клієнтів, бар’єри входження, стан конкуренції, конкурен-

тоспроможність проекту. Є доволі гарні джерела для фінансування проек-

ту. Подальша імплементація проекту є доцільною. 
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ВИСНОВКИ 

1. У результаті проведеного огляду існуючих пристроїв і їх техні-

чного виконання можна зробити такі висновки: недоліками є відсут-

ність можливості вибору частоти модуляції світлового потоку, недоста-

тність автоматизації пристроїв та систем, складність виконання апара-

тури, висока вартість, відсутність можливості контролю рівнем випро-

мінювання та поглинання енергії світлового потоку об'єктом опромі-

нення в процесі СТ; тобто розроблена система в якій відсутні вищепе-

рераховані недоліки є актуальною. 

2. За результатами моделювання комутаційно-модуляційного пе-

ретворення світлового потоку отримано процес формування сигналів і 

розроблено принцип роботи та структурну схему автоматизованої сис-

теми для СТ. 

3. Розроблено макет автоматизованої системи, який дозволив ви-

конати експериментальні дослідження, в результаті було визначено ча-

стоти модуляції світлового потоку, на яких відбувається максимальне 

поглинання світлової енергії для роботи на цих частотах. Діапазон мак-

симального поглинання знаходиться проміжку 30–60 Гц, що відповідає 

найменшому значенню відносної яскравості. 

4. Проведено метрологічну оцінку деяких параметрів автоматизо-

ваної системи та отримані значення відносної похибки системи на рівні 

7 %. Запропоновано проводити врахування похибок і корекцію процесу 

вимірювання в автоматизованому режимі програмним методом, що 

збільшує ефективність запропонованої системи в процесі її викорис-

тання. 

5. Перспективним представляється збільшення точності результа-

ту вимірювання, автоматизована побудови графіка розподілу частот 

поглинання, збільшити частотний діапазон опромінення і сканування 

об’єкту. 
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1 ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Підставою для виконання є завдання на магістерську дисертацію 

(МД). 

2 ВИКОНАВЦІ 

Керівник — д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович. 

Виконавець — студент групи РІ-71мп Крушець Олександр 

Олександрович. 

3 МЕТА ВИКОНАННЯ МД І ПРИЗНАЧЕННЯ 

Метою МД є визначення частоти модуляції світлового потоку, на якій 

відбувається максимальне поглинання світлової енергії, для роботи на цих 

частотах, що забезпечує підвищення ефективності процесу світлотерапії. 

Автоматизована система призначена оптимального використання 

впливу світлотерапії на біологічно активні точки і зони певних ділянок тіла 

пацієнта. 

4 ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Процес взаємодії світлового потоку із біологічними об’єктами. 

5 ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Автоматизована мікропроцесорна система для визначення параметрів 

та характеристики процесу взаємодії світлового сигналу, модульованого 

частотами біоритмів зі шкірою організму людини. Встановлення оптима-

льного співвідношення між частотою модуляції світлового потоку та ефек-

тивністю процесу світлотерапії. 

6 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МД 

МД із зазначеної теми проводиться вперше. Дослідження проводяться 

за допомогою сучасних методів накопичення експериментальних даних. 

При виконанні роботи можуть використовуватись результати попередніх 

досліджень, що викладені у статтях за темою МД. 

Основні публікації: 
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в технологіях світлотерапії / О. О. Крушець, В. О. Адаменко, В. В. Чухов, 

ІI-га Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: 

інновації, проблеми, рішення – 17-19 жовтня 2017», м. Житомир.: с. 181-

182. 

2. Крушець О. О. Автоматизована система для світлотерапії з оптимі-

зацією частот модуляції / О. О. Крушець, О. П. Яненко, В. О. Адаменко 

Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, 

апарати та системи – 19-23 березня 2018», м. Київ.: с. 235-237. 

3. Крушець О. О. Автоматизована система для світлотерапії з частот-

ним скануванням ділянки опромінення / О. Крушець, В. Кузь, О. Яненко 

Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та моло-

дих вчених «Комп'ютерні науки, інформаційні технології та системи 

управління – 28-30 листопада 2018», м.Івано-Франківськ.: с. 199-202. 

7 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ МД 

Оформлення документації оформлюється згідно ДСТУ 3008-2015. 

1. Розробити принцип роботи автоматизованої системи для світлоте-

рапії з оптимізацією частот модуляції. 

2. Довжина хвилі світлового потоку: 660 нм. 

3. Діапазон частот модуляції світлового потоку: 1-100 Гц. 

4. Конструктивне виконання: друкована плата, закріплена в овально-

му корпусі із заокругленими гранями. 

5. Розробка програмного забезпечення для взаємодії розробленого 

блоку з ПК. 

6. За допомогою розробленої системи дослідити параметри та харак-

теристики процесу взаємодії світлового випромінення, модульова-

ного частотами біоритмів із шкірою організму людини, встановити 

оптимальні параметри роботи системи. 

7. Розробити стартап-проект автоматизованої системи для світлотера-

пії. 
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МД має ґрунтуватись на принципах дослідження поглинання світла 

біологічними об’єктами. Дослідження за темою мають бути на достатньо-

му науковому рівні. 

8 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

- Матеріали розробки та аналізу автоматизованої системи дослі-

дження впливу світла на біооб’єкт. 

- Графіки, що ілюструють результати взаємодії частоти модуляції 

світлового потоку на біооб’єкт, що можуть бути використані для 

побудови пристроїв світлотерапії. 

- Програмне забезпечення, яке реалізує математичну модель. 

- Макет вимірювального блоку. 

9 ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ МД: 

Завдання на магістерську дисертацію. 

Анотація двома мовах. 

Зміст. 

Вступ. 

1. Огляд та аналіз існуючих рішень. 

2. Моделювання взаємодії світла з біотканиною. 

3. Розробка автоматизованої системи. 

3.1 Конструювання автоматизованої системи. 

3.2 Опис роботи схем. 

3.3 Зовнішній вигляд. 

4. Проведення дослідження. Результати. 

5. Опис конструкції. 

6. Охорона праці. 

Висновки. 

Перелік джерел посилань. 

Додатки 

10 МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ПІД ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ МД 

- Завдання. 
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- Технічне завдання. 

- Пояснювальна записка. 

- Мультимедійна презентація. 

11 ЕТАПИ МД І ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

Робота виконується в 6 етапів, що представлено в таблиці. 

Таблиця. Етапи розробки МД 

№ Назва етапу 
Термін виконан-

ня 
Форма звітності 

1 

Підбір науково-

технічних джерел. 

Огляд попередніх рі-

шень та їх недоліки. 

10 – 12.2017 Розділ 1 

2 

Розробка власної ав-

томатизованої систе-

ми з урахуванням не-

доліків попередніх 

розробок 

01 – 05.2018 Розділ 2 

3 Проведення експери-

менту. Апробація. 

05 – 09. 2018 Розділ 3 

Публікація 

4 Оформлення ПЗ та 

представлення ре-

зультатів 

09 – 12. 2018 Захист 

12 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ПРИЙМАННЯ МД 

Визначають порядок приймання МД: 

- Представлення поточних результатів науковому керівнику. 

- Представлення завершеної МД кафедрі. 

- Попередній захист МД. 

- Захист МД на засіданні ЕК. 

Виконавець 

____________________ 

Керівник 

____________________ 
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ДОДАТОК Б. ПУБЛІКАЦІЇ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ 
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ДОДАТОК В. ФАЙЛ-ЛІСТИНГ ПРОГРАМИ 

#include <TimerOne.h> 

#define LED 9 

#define SDIO 11 

#define SCLK 12 

byte DriverRead(byte address) 

{pinMode (SDIO, OUTPUT); 

  for (byte i=128; i >0 ; i >>= 1) 

  { 

    digitalWrite (SCLK, LOW); 

    delayMicroseconds(10); 

    digitalWrite (SDIO, (address 

& i) != 0 ? HIGH : LOW); 

    delayMicroseconds(10); 

    digitalWrite (SCLK, HIGH); 

    delayMicroseconds(10);} 

  delayMicroseconds(120); 

  pinMode (SDIO, INPUT); 

  byte res = 0; 

for (byte i=128; i >0 ; i >>= 1){ 

    digitalWrite (SCLK, LOW); 

    delayMicroseconds(10); 

    digitalWrite (SCLK, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 

    if( digitalRead (SDIO) == 

HIGH ){ 

      res |= i; 

    } 

  } 

  delayMicroseconds(100); 

  return res; 

} 

void DriverWrite(byte address, 

byte data) 

{ 

  address |= 0x80; 

  pinMode (SDIO, OUTPUT); 

  for (byte i = 128; i > 0 ; i >>= 

1) 

  { 

    digitalWrite (SCLK, LOW); 

    delayMicroseconds(10); 

    digitalWrite (SDIO, (address 

& i) != 0 ? HIGH : LOW); 

    delayMicroseconds(10);     

    digitalWrite (SCLK, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 

  } 

  delayMicroseconds(120); 

for (byte i = 128; i>0 ; i>>=1){ 

    digitalWrite (SCLK, LOW); 

    delayMicroseconds(10); 

    digitalWrite (SDIO, (data & 

i) != 0 ? HIGH : LOW); 

    delayMicroseconds(10); 

    digitalWrite (SCLK, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 
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  } 

  delayMicroseconds(100); 

} 

void DriverInit() 

{pinMode(SCLK, OUTPUT); 

  pinMode(SDIO, OUTPUT); 

  digitalWrite(SCLK, HIGH); 

  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(SCLK, LOW); 

  delayMicroseconds(1); 

  digitalWrite(SCLK, HIGH); 

  delay(1025); 

  DriverWrite(0x00, 0x01); 

  delay(3000);} 

long myFreqz[]  = {777, 

100000, 50000, 33000, 25000, 

20000, 16666, 14286, 12500, 11111, 

1000}; 

long myZero[] = {5, 4, 6, 3, 5, 

6, 3, 2, 3, 4}; 

float myRes[11][5]; // резерву-

вання масиву під результат 

void measure(long i) // ф-ція 

для виконання вимірів 

{for (int j = 0; j < 5; j++) { 

    int z = DriverRead(0x07); // 

регіст Pixel_sum (avarage pixel 

value) from datasheet* 

    myRes[i][j] = z * 0.395;  

    delay(1000); 

  } 

} 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600);          // 

швидкість порту (бод) 

  pinMode(LED,OUTPUT); 

  digitalWrite(LED, HIGH); 

    measure(0); //провести ви-

мір на частоті 1 Гц 

  for (int i = 1; i < 11; i++) {  // 

цикл для проведення вимірів на 

необхідних частотах 

   measure(i);} 

  Serial.println("Finished"); 

  Serial.println("Results:"); 

  for (int i = 0; i < 11; i++) {   

   float mid = 0; 

   for (int j = 0; j < 5; j++) 

    mid += myRes[i][j]; 

   mid = mid / 5.0; 

   mid = mid - myZero[i]  

   Serial.println(mid); 

  } 

} 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(LED, LOW); 

  delay(5000); 

} 
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