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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація складається із пояснювальної записки обсягом 

90 сторінок та включає 17 ілюстрацій, 16 таблиць, 28 посилань, 2 додатки. 

Ключові слова: мікроциркуляція крові, теорія Мі, розсіювання, сферична 

частинка, екстинція. 

Актуальність теми. Сучасна діагностична медицина потребує нових неі-

нвазивних методів дослідження кровотоку. Одним із таких методів є мікро-

циркуляція крові у організмі людини, що дозволяє отримати дані про швид-

кість кров’яного току, а знаючи параметри судин, по яким здійснюється рух 

можна судити про патологічні зміни в них. 

Метою магістерської дисертації є розрахунок параметрів і характеристик 

комп’ютерної моделі мікроциркуляції крові. 

Об’єктом дослідження є модель мікроциркуляції крові в організмі люди-

ни. 

Предметом дослідження є параметри і характеристики мікроциркуляції. 

крові. 

Наукова новизна полягає у використанні теорії Мі для сферичних части-

нок для моделюваня розсіюваного випромінювання від кровотворчих елеме-

нтів. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена модель дозволяє 

у значній мірі пришвидшити діагносування патологічних змін у крові та су-

динах організму людини. 
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ABSTRACT 

The master's dissertation consists of an explanatory note of 90 pages and in-

cludes 17 illustrations, 16 tables, 28 references, 2 datascripts 

Key words: blood microcirculation, Mie theory, scaterring, spherical part, ex-

tinction. 

Actuality of theme. Modern diagnostive medicine desperately needs new non-

invasive methods of blood flow research. One of the most perspective is the micro-

circulation of blood in the human body, which allows you to get data on the rate of 

blood flow, and knowing the parameters of the vessels, which is the movement, 

from that could be judged about pathological changes in them. 

The purpose of the master's thesis is calculation of the parameters and charac-

teristics of the computer model of microcirculation of blood. 

The object of the study is the model of microcirculation in the human body. 

The subject of the study is the parameters and characteristics of the blood mi-

crocirculationtion. 

The scientific novelty is the application of the Mie theory for spherical parts 

to simulate the scattering of radiation from the blood-forming elements. 

The practical value of the results. The developed model allows to greatly ac-

celerate the diagnosis of pathological changes in the blood and blood vessels of the 

human body.  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

СІ — спекл-інтерферометрія; 

ТМ — теорія Мі; 

ДП — дифракційний параметр; 

КЧ — кровотворча частинка; 

СП — стартап-проект; 

ПК — персональний комп’ютер; 

ЕМП — електро-магнітне випромінювання; 

ЕОМ — електронно-обчислювальні машини; 

НС — надзвичайна ситуація; 

СО — системи оповіщення; 
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ВСТУП 

Сучасні задачі медичної діагностики, що постають перед нами, зокрема 

дослідження крові людини, вимагають створення нових підходів і методів до 

створення високоефективних, інформативних та швидкодійних з точки зору 

впровадження їх у різні галузі медицини а також неівазивними і дешевими у 

експлуатації на практиці. 

Лазерна медицина давно відноситься до перспективної через свою порі-

вняно коротку історію впровадження та наявність великої кількості методів, 

яі ще знаходяться тільки на стадії впровадження. Але навіть на даний момент 

немає широкого вибору методів неівазивного дослідження кровотоку в орга-

нізмі людини. Саме через це постає задача створення такого методу, який би 

задовільняв найновіші діагностичні вимоги та був би достатньо точним та 

інформативним для застосуваннях у лабораторних умовах. Основними про-

блемами існуючих методів і приладів, побудованих на їх основі є або конст-

руктивна складність і важкість у настройці та калібруванні або такі, дослі-

дження у яких займає великий проміжок часу, що є  недопустимим для сьо-

годення. 

Тому було прийняте рішення створити такий метод, точність, швидкодія 

та простота користування якого забезпечила б виконання всіх діагностичних 

задач, пов’язаних із неінвазивним дослідженням циркуляції кровотоку в ор-

ганізмі людини. 

Результати досліджень було оприлюднено в наступних конференціях: 

1. Мельник В. П. Комп’ютерне моделювання мікроциркуляції в організ-

мі людини / В. П. Мельник, М. Ф. Богомолов. // Фізичні процеси та 

поля технічних і біологічних об'жктів. – 2018. – №17. – С. 45–46. 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

1.1 Лазерна доплерівська флоуметрія 

Метод лазерної доплерівської флоуметрії підрозуміває собою зондуван-

ня лазером ділянки тканини та подальшу обробку відбитого випромінювання 

направлену на виділення із отриманого сигналу доплерівського зсуву по час-

тоті отриманого сигналу, що є пропорціним до швидкості руху еритрицитів. 

В ході дослідження реєструється зміна потоку крові у мікроциркуляторному 

руслі, звідси і назва методу — флоуметрія [1]. 

Існують оптимальні відношення зондуючого випромінювання до розміру 

досліджуваної частинки — зі зменшенням довжини хвилі зондуючого ви-

промінювання пропорційно зменшується розмір детектуючої частинки. На 

відміну від ультразвукових доплерівських методів дослідження, при застосу-

ванні  короткохвильового зондуючого випромінювання (лазерного) можли-

вим є отримання відбитого сигналу із найбільшою амплітудою від окремих 

сімейств еритроцитів товщина шару яких складає близько 1-2 мм. В залежно-

сті від типу тканини і місця дислокації шар зондування може містити у собі 

артеріоли, капіляри, венули або анастомози. 

При взаємодії лазерного випромінювання із статичною ділянкою ткани-

ни сигнал, що відбивається від неї, буде мати дві складові: постійну і змінну. 

Постійна складова сигналу обумовлена відбиттям від нерухомих структур 

досліджуваної ділянки зондування, тоді як змінний сигнал пов’язаний безпо-

середньо із рухомими частинками (еритроцитами). 

Частота сигналу, створеного відбиттям від статичних ділянок дослі-

дження буде рівна частоті зондування, при взаємодії відбитого сигналу із ча-

стинками в русі виникає доплерівський ефект, який обумовлює відмінність 

частоти відбитого сигналу від частот зондуючого.  
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Зсув по частоті пов’язаний із швидкістю еритроцитів виразом 1.1: 

 2nVf
λ

∆ =  , (1.1) 

де f∆  — доплерівський здвиг частоти, n  — показник заломлення випромі-

нювання у тканині, V  — швидкість руху еритроцитів, λ  — довжина хвилі 

зондуючого випромінювання. 

Приблизні діапазони швидкостей руху еритроцитів у різних типах судин 

представлені на рисунку 1.1. 

 
Рисунок 1.1 — Діапазони швидкостей еритроцитів у різних типах підшкірних 

судин 

Кровоносні судини можуть мати різну орієнтацію відносно фронту хвилі 

зондуючого випромінювання за різних кутів відбиття. Максимум частоти до-

плерівського сдвигу виникає за паралельності векторів розповсюдження 

фронту хвилі та вектору швидкості руху еритроцитів. Такому випадку відпо-

відає частотний здвиг приблизно 4,4 кГц для швидкості еритроцитів 1 мм/с і 

довжини хвилі гелій неонового лазеру 0,638 мкм і величні показника залом-

лення, що дорівнює 1,4. Величина доплерівського зсуву частоти для еритро-
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цитів, що рухаються під кутом до напрямку зондуючого випромінювання є 

пропорційною до значення косинусу цього зсуву.  

Лазерне випромінювання, яким зондується тканина, а також прийом від-

битого випромінювання до приладів, у яких реалізується метод флоуметрії 

здійснюється за допомогою світовода, що, як правило, складається із трьох 

світловодів, один із яких використовується для передачі зондуючого випро-

мінювання, а два інших є прийомними, якими відбите випромінювання дос-

тавляється для подальшої обробки (рис. 1.2) 

 
Рисунок 1.2 — Схема розташування світловодів у зонді 

Потужність лазерного джерела випромінювання залежить від параметрів 

мікроциркуляції крові і приблизно дорівнює 1-2 мВт та випромінює світло в 

діапазоні довжин хвиль від зеленого до ближнього інфрачервоного. Через 

різне поглинання світла окремими біологічними тканинами, такими як мела-

нін, гемоглобін, бетакаротин та білірубін, глибина проникання випроміню-

вання залежить від довжини хвилі: зі зменшенням довжини хвилі зменшуєть-

ся товщина шару. 

При цьому треба розрізняти поняття товщини зондуючого шару та гли-

бини проникнення випромінювання в досліджувану тканину. 
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Товщина зондуючого шару визначається із умови найбільшої величини 

інтенсивності відбитого випромінювання у напрямку до приймача, для цього 

інтенсивність спеціально обирається низькою, щоб не викликати симуляцію 

мікроциркуляції крові. Максимальна інтенсивність відбитого назад проміння 

визначається розсіюванням фотону світла на одиничному еритроциті. 

Глибина проникнення випромінювання в тканину характеризується пог-

линанням і розсіюванням поздовж джерела випромінювання. Тільки мала ча-

стина випромінювання (порядка 3-7%) відбивається від біологічної тканини. 

Більша частина випромінювання поглинається або розсіюється у відповідно-

сті із законом Дебая-Релея. Об’єм зондованої тканини визначається геомет-

ричними параметрами і оптичним середовищем світлового зонду і приблизно 

дорівнює 1 мм3 для червоного випромінювання у видимій області спектру. 

Число активних еритроцитів у даному об’ємі може досягати десятків тисяч. 

В різних типах судин ансамблі еритроцитів рухаються із різними швид-

костями, в різних напрямках та по різному просторово розприділено, тому 

амплітуда відбитого сигналу формується згідно із алгоритмом усереднення, 

що дозволяє отримати середній доплерівський зсув частоти по сукупності 

всіх параметрів на об’ємі, що зондується. Результат флоуметрії може бути 

представлений наступним виразом: 

 ер срПМ К N V= ⋅ ⋅ ,  (1.2) 

де ПМ — показник мікроциркуляції (амплітуда сигналу у вольтах), К — кое-

фіцієнт пропорційності (К=1), ерN  — кількість еритроцитів, срV  — середня 

швидкість еритроцитів у об’ємі що зондується. 

Отримана амплітуда є пропорційною даному рівнянню і вимірюється у 

відносних або перфузних одиницях (пф. од.). Це пов’язується із труднощами 

калібрування методу in vitro та in vivo.  

1.2 Кореляційна спекл-інтерферометрія 

При освітленні дуже шороховатої поверхні високо-когерентним пучком 

світла, наприклад, лазерним випромінюванням, формується нормально роз-
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винута спекл картина (англ. speckle [spekl] плямка, крапинка) [2], статичні 

властивості якої не залежать від характеристик мікрорельєфу досліджуваної 

ділянки поверхні. Отримавши результати відбиття лазерного проміння 

(рис.1.3) від такої поверхні було виявлено, що зображення представляють 

собою заплутану гранулярну структуру, яка до того ж немає ніякого зв’язку 

із властивостями об’єкту що освітлювався. Слід зазначити, що шороховатість 

відбиваючої поверхні набагато більша за довжину хвилі джерела випроміню-

вання. 

 
Рисунок 1.3 — Спекл картина 

Основний вклад в формування спекл картини вносять маленькі ділянки 

поверхні, центри яких знаходяться в дзеркально відбиваючих точках. Збіль-

шення крутизни шороховатості призводить до збільшення дзеркальних то-

чок. 

Розповсюдження відбитого випромінювання, що складається із множини 

відбитих від малих ділянок, які є незалежними областями, призводить до 
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складання всіх розсіяних компонентів, кожного зі своєю затримкою. Інтер-

ференція когерентних дефазованих компонентів призводить до утворення 

спекл картини [3]. 

За шляхом отримання спекли поділяють на об’єктивні і суб’єктивні. 

Об’єктивна спекл картина формується на ньому освіленому просторі, тоді як 

суб’єктивна картина виникає при проектуванні на екран розсіювальної пове-

рхні через оптичну систему. Приклад утворення спекл картини на прикладі 

точкового джерела світла представлено на рисунку 1.4. 

 
Рисунок 1.4 — Зображення точкового джерела світла 

Від точкового джерела світла розповсюджується сферична хвиля, яка 

перетворюється в сферичну хвилю із центром S’ — геометричне зображення 

точкового джерела S. Якщо припустити, що отвір оправи об’єктиву круглий, 

з діаметром 2а і знаючи, що структура плями і вид дифракційної картини за-

лежать від отвору, то в площині π  амплітуда задається перетворенням Фур’є 

для кругової фунцкії і амплітуда в точці Р задається функцією Ейрі (формула 

1.1): 

 12 ( )( ) J uf u
u

= , u kaθ= , 2k π
=
λ

  (1.1) 
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Кутовий радіус першого кільця можна знайти із формули 1.2 

 
1, 22λ

2а
θ = .  (1.2) 

Якщо перевести площину дослідження із 'π  в ''π , що на δλ  відстає від 

попередньої, при умові, що δ `OSλ <<  отримаємо наступну картину (рис. 

1.2) 

 
Рисунок 1.3 — Дефокусування точкового джерела світла 

Хвильова поверхня ∑ заставляє хвилі, дифраговані різними точками 

приходити в площини 'S і ''S  з різними фазами. Максимальну різницю фаз 

можна спостерігати в точці '' '' 'S IS OS∆ = − . Звідси видно, що: 

 
2

2
аδλ∆ = .   

Для підвищення якості отриманого зображення потрібно, щоб відмін-

ність між дифракційними картинами 'S і ''S була мінімально. Цього можна 

досягнути при умові, що ∆ << λ . 

Пояснити принцип формування спекл-картини можна розглядаючи диф-

ракцію двох отворів, що знаходяться по крам отворів [4]. В такому випадку 

вся енергія дифракції зосереджена на центральній плямі, розмір якої по по-

рядку дорівнює / аε λ  і майже дорівнює розміру найменшого спеклу, 

сформованого об'’ктивом. 
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Кожна спекл структура містить у собі інформацію про параметри дослі-

джуваного об’єкту, таку як мікрорельєф та форма. Статистично аналізуючи 

ділянку структури можна отримати інформацію про переміщення об’єкту у 

полі дослідження, таку як зміщення об’єкту, швидкість руху, амплітуду, час-

тоту, тощо. 

Основною перевагою спекл-інтерферометрії є її здатність до досліджен-

ня ділянок, що є недоступними до безпосереднього огляду для виміру пара-

метрів мікрорельєфу, форми, переміщення, що є співставними із довжиною 

хвилі, на якій проводиться вимірювання при порівненій дешевизні і простоті 

реалізації. 

Основними параметрами мікрорельєфа поверхні є дисперсія 2σ  висот 

шороховатостей на поверхні та радіус кореляції шr  цих висот [5] Випадкові 

фази відбитих від неоднорідностей хвиль прямо пов’язані із висотами шоро-

ховатостей, причому, дисперсію фаз 2
фσ  можна визначити із співвідношення 

представлено формулою 1.3. 

 
2

2 22ф
πσσ
λ

 = ⋅ 
 

.  (1.3) 

Контраст С зображення малошороховатого, в якого 2 1фσ <<  має лінійну 

залежність від величини шороховатості. У випадку, коли дисперсія набагато 

менша одиниці отримаємо формулу контрасту спекл-інтерферованої карти-

ни: 

 
2 2

2
4C

N
π σ
λ

=  ,  

де N – число незалежних вкладів у зображення. 

Якщо зображення формується когерентною оптичною системою, то чис-

ло вкладів може інтерпретуватись як кількість областй кореляції висот шоро-

ховатостей, які розташовані на одному елементі цієї системи. 
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Число областей кореляції, розташованих в одному елементі розширення 

оптичної системи: 

 
1

2 2
0

p шS r
p

π
λ λ

−
 

=  
 

,   

де pS  — площа апертури, шr — радіус кореляції шороховатості на досліджу-

ваній ділянці, 0λ  — відстань від оптичної системи до поверхні   

Звідси можна сказати, що чим гірше розширення має оптична система, 

тим більшим є елемент розширення і тим більше число некорельованих шо-

роховатостей міститься в ньому. 

Найбільший інтерес представляє вимірювання шороховатостей за допо-

могою широкосмугового джерела випромінювання. Якщо освітлювати об’єкт 

монохроматичним корегентним випромінюванням, отримана спекл картина 

буде максимально контрастна [3]. При зменшені часової когерентності при 

сталій просторовій когерентностіконтраст буде зменшуватись, що особливо 

помітно при рівності довжини когерентності та висоті рельєфу, але відно-

шення між контрастом і шороховатістю майже не залежать один від одного. 

1.3 Лазерна дифактометрія еритроцитів 

Запропонований у 1975 році метод лазерної дифрактометрії направлений 

на дослідження зміни форми, розмірів і світності кровотворчих клітин у кро-

вотоці за різних патологічних станів організму досліджуваного. Цим мето-

дом, наприклад, було встановлено залежність широкого спектру порушень 

кровообігу в судинній системі головного мозку від зміни деформованості 

еритроцитів [6]. Для приблизних розрахунків методу застосовувались різні 

методи, одним із найоптимальнішим був метод аномальної дифракції на 

опромінюваних частинках. Потім, проводячи детальні обрахунки було дове-

дено точність дифрактометрії при трьохвимірному комп’ютерному моделю-

ванні еритроцитів як сфероїдних структур. Було виявлено, що максимум ін-
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формації про форму еритроцитів можна одержати із дифракційних макисму-

мах при малих кутових розмірах. 

Головна проблема даного методу полягає у інтерференційній картині, а 

саме у її низькому контрасті при русі в підшкірних кровоносних судинах ор-

ганізму людини. При цьому для прозорих частин сферичної форми дифракція 

лазерного випромінювання контрас може досягати високих значень. Таке 

явище в більшості із випадків пояснюється великим розкидом розмірів і 

форм еритроцитів, що для середньо взятої колонії може складати близь-

ко 10%.  

Для дослідження в арсеналі інструментів потрібен дифрактометр із на-

ступними параметрами: діаметр лазерного пучка А=1 мм, відстань від об’єкту 

досліджування до екрану, що реєструватиме відбите випромінювання z=10 

cм [6]. Схематичне представлення дифрактометра представлено на рисунку 

1.4: 

 
Рисунок 1.4 — Схематичне зображення експериментальної установки по ди-

фрагуванню лазерного випромінювання на еритроцитах у судинах організму 

людини 

Через використання приближення для даного методу дослідження вво-

диться декілька уточнень: 
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Якщо поле дифракції випромінювання, що було створено досліджувани-

ми частинками у певній області простору що не входить у область освітлення 

лазерним випромінюванням, то для такого випадку воно буде обраховано че-

рез інтеграл дифракції через поверхню площі взаємодії із випромінюванням. 

За дифракції лазерного випромінювання на сімействі незалежних части-

нок із випадковими величинами координат, середня інтенсивність визнача-

тиметься через сумування всіх інтенсивностей від одиничних частинок крові 

на будь-якій точці екрану 

Якщо падаюче випромінювання при дифракції потрапляє на частинку, 

що за розмірами є більшою ніж було припущено, тоді інтенсивність такого 

випромінювання буде пропорційною до величини розприділення для частин-

ки середнього розміру. 

Метод осноується на моделюванні частинки як прозорого безкінечного 

циліндру, що дозволяю отримати приближену до сфероїдальної моделі хара-

ктеристики. 

Дослідження, проведені у [7] вказують на те, що розкид по розмірам час-

тинок не повинен мати суттєвого впливу на інтерферометричну картину ди-

фрактометрії. Практично це призводить до калібрації системи перед прове-

денням досліду для позбавлення від паразитних сигналів, що в свою чергу 

збільшує час діагностики. 
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2 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ 

2.1 Математичне моделювання процесів взаємодії випромінення із 

клітинами крові людини 

Основною проблемою дослідження циркуляції кров’яного потоку є те, 

що у русі задіяна велика кількість частинок різних типів, кожен з яких має 

свої властивості та характеристики. Крім того, слід також враховувати різну 

концентрацію частинок, їх форми і зміни кольорового показника та серед-

нього вмісту гемоглобіну. Сучасні методи дослідження гематологічних явищ 

в органзмі людини із неінвазивних методів найбільш поширеними є оптичні, 

через їхню інформативність, точність і дешевизну, а також через повну від-

сутність прямого впливу на об’єкт дослідження. Застосування оптичних ме-

тодів дослідження для аналізу величини заломлення, поглинання, відбивання 

та розсіювання кров’ю, вимірювання кута заломлення та замутнення фізіоло-

гічних розчинів показало доцільним розробку нових методів аналізування 

отриманої інформації за допомогою комп’ютерів. 

Звідси існує потреба пов’язати між собою розміри і форми кров’яних 

елементів із відбитим від них лазерним випромінюванням, що є можливим за 

використання законів взаємодії оптичного (лазерного) випромінювання із 

полідисперсною рідинною системою (кров’ю).  

За нормального кровотворчого процесу кров є гетерогенною системою, 

тобто неоднорідною системою, що складається із однорідних частин. Основ-

ними компонентами є еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, лімфоцити та мо-

ноцити [8]. Осмотичний потік плазми крові, яка є однорідним середовищем і 

сладається із білків, органічних кислот та електролітів служить для транспо-

ртування всіх компонентів крові, залежить від концентрації розчинних речо-

вин. Тому також необхідно враховувати зміну снутрішнього гомеостазу в су-

динах та перерозподіл міжклітинної рідини. 
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Згідно рівнянь Максвела, у сферичній системі координат, лазерне ви-

промінювання можна представити за допомогою поляризації, інтенсивністю, 

фазою та напрямком розповсюдження [9]: 

 
( ) ( )

2

sin1
sinr

rH rH
K E

r
φ θ

λ

 ∂ θ ∂ − ⋅ = − θ ∂θ ∂ϕ  
,  

 
( )1 r
rH HK E

r r
φ

λ ϕ

 ∂ ∂ − ⋅ = − ∂ ∂θ  
, (2.1) 

 
( )

2

sin1
sin

r
rHHK E

r r
ϕ

λ θ

 ∂ θ∂ − ⋅ = − θ ∂ϕ ∂  
, 

де r  — радіус-вектор, λ  — довжина хвилі, θ  — кут розсіювання, ϕ  — ази-

мутний кут, Kλ  — хвильове число розсіяного випромінювання: 2Kλ
π= λ . 

Якщо частнка знаходиться в ізотропному середовищі, то її поверхневі 

граничні умови будуть відповідати неперервним тангенціальним складовим 

при pr r= : 

 ; ; ;I II I II I II I IIE E E E H H H Hθ θ ϕ ϕ θ θ ϕ ϕ= = = =  ,  

де pr  – радіус частинки, індекс І відноситься до біологічного середовища, що 

оточує об’єкт, індекс ІІ – відноситься до самої частинки. 

Використовуючи функції Ханкеля та зв’язні функції Лежандра відносно 

кута розсіювання θ  розв’язок рівнянь (2.1) може бути представлений наступ-

ним чином: 

 0( ) sin exp ( )p
EE iS i t kr
kr⊥ ⊥  = θ ⋅ ϕ ⋅ − ω −  ,  

 0( ) cos exp ( )pII II
EE iS i t kr
kr

 = θ ⋅ ϕ ⋅ − ω −  , (2.2) 

де ( )S⊥ θ  та ( )IIS θ  — залежність амплітуди розсіяного випромінювання від 

кута відбиття, ω  — кутова швидкість. 
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В дальній зоні розсіювання для частинок великого розміру (основні кро-

вотворчі клітини) інтенсивність світла, що розсіялась ( )SІ θ  залежить від пе-

рерізу випромінювання часткою ( , )σ θ ϕ . Врахувавши даний параметр у рів-

няння отримаємо наступне рівняння: 

 0
2

( , )( )S
II

r
σ θ ϕ

θ =  , (2.3) 

де 0І  — інтенсивність падаючого світла. 

Отримані у рівнянні 2.3 результати свідчать про доцільність дослідження 

всього кровоскладного комплексу, який циркулює в судинах організму лю-

дини. Аналізуючи дані проміжні результати математичного моделювання 

представлені вище треба врахувати основні характеристки кровотвочого 

комплексу. 

Відносний розподіл відбитого світла за кутами інтенсивності світла обу-

мовлено індикатрисою розсіювання ( , )f θ ϕ  і може бути визначена через від-

ношення між перерізом розсіювання заданою частинкою ( , )σ θ ϕ  до повного 

перерізу розсіювання цієї частинки: 

 2

0 0

( , )( , )
( , )sin

f
d d

π π

σ θ ϕ
θ ϕ =

σ θ ϕ θ ϕ θ∫ ∫
 . 

В загальному випадку індикатриса задається таблицею, в якій є значення 

відносно кутів розсіяння. Потрібно врахувати, що зі зміною глибини прони-

кання значення розсіювання змінюються, саме тому використання таблиць є 

недоцільним. На заміну табличному методу в більшості випадків можна ви-

користовувати поліном Лежандра, на якому основано ряд методів теорії пе-

реносу випромінювання. Але при вирішенні зворотньої задачі потрібна пара-

метризація індикатриси аналітичною функцією, яка була б корисною для 

оцінювання дисперсних середовищ для опису параметру індикатриси. 

Зважаючи на відомі параметри частинок — розміри, форма, концентра-

ція, поверхні граничних елементів крові, подальший розрахунок слід прово-
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дити згідно методу, який дозволив би побудувати модель, у якій будуть вра-

ховані всі вищеперечислені параметри і яка забезпечить достатю достовір-

ність для подальшого комп’ютерного моделювання мікроциркуляції крові.  

За нормального кровотворчого процесу кров є гетерогенною системою, 

тобто неоднорідною системою, що складається із однорідних частин. Основ-

ними компонентами є еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, лімфоцити та мо-

ноцити [9]. Осмотичний потік плазми крові, яка є однорідним середовищем і 

складається із білків, органічних кислот та електролітів служить для транс-

портування всіх компонентів крові, залежить від концентрації розчинних ре-

човин. Тому також необхідно враховувати зміну снутрішнього гомеостазу в 

судинах та перерозподіл міжклітинної рідини. 

У такому випадку виникає проблема приведення всіх відомих параметрів 

задля подальшого їх об’єднання в одному математичному апараті, так як для 

адекватності моделювання їх потрібно враховувати для обрахунку індекатри-

си розсіювання.  

Амплітуда відбитих хвиль безпосередньо залежить від біологічного се-

редовища із яким взаємодіє та розсіюючими властивостями цих об’єктів. То-

му в розв’язку рівнянь, представених у (2.2) слід врахувати комплексний по-

казник заломлення ' ''m m im= + , де 'm  — дійсна частина, а ''m  — уявна час-

тина показника заломлення. 

Розрахуємо комплексний заломлення за формулами (2.4) [10]: 

 '
2

пл пл ерm
ε + ε + ε

=  ,  

 ''
2 '

плm
m
ε

=  , (2.4) 

де плε  — діелектрична проникність плазми крові, 81плε = ; ерε  — діелектрич-

на проникність еритроцитів, 85ерε = . Знаючи ці величини можна без проблем 

зайти величину комплексного коефіцєнту заломлення. 
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 Для зручності та спрощення подальших математичних розрахунків мо-

делювання кровотоку наведено коефіцієнт, який буде характеризувати диф-

ракцію падаючого лазерного випромінювання на досліджувану частинку, 

враховуючи поздовжні розміри перерізу частинки для можливості застосу-

вання отриманого значення для розрахунку індикатриси розсіювання із вра-

хуванням розміру частинки. 

 Дифракційний параметр має наступний вигляд: 

  2 /pq r= π λ , (2.6) 

де pr  — поперечний  діаметр досліджуваної частинки, λ  – довжина хвилі 

випромінювання. 

 Значення дифракційний параметр є визначальним для вибору теорії і 

моделі, якими будуть використані під час обрахунків параметрів випроміню-

вання (лазерного).  

Підставимо коефіцієнт у рівняння індикатриси розсіювання: 

 2

0 0

( , )( , )
( , )sin

f q
d d

π π

σ θ ϕ
θ ϕ =

σ θ ϕ θ ϕ θ∫ ∫
. 

Для частинок малого розміру r << λ , а для основних елементів кровот-

ворення на робочій довжині хвилі гелій-неонового лазеру ( 320,6λ = мкм) ро-

зраховані дифракційні коефіцієнти: тромбоцити (0,25); лейкоцити (0,63); 

еритроцити (0,98); лімфоцити (0,19); лімфоцити (0,52); моноцити (1,02).  

2.2 Стандартне представлення еритроцита сфероїдальною 

частинкою 

Одною із найважливіших прикладних задач дослідження кровотоку є 

опис випромінювання, що було розсіяне еритроцитом у оточуючому середо-

вищі (плазмі крові). Нормальний еритроцит середніх розмірів, без патологіч-

них відхилень має форму двоопуклого диска червоного кольору із діаметром 

в діапазоні від 6 до 8 мкм та товщиною (у найширших ділянках), що складає 

близько 1-3,3 мкм [9]. Зважаючи на розміри і форму існуючі методики дослі-
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дження випромінювання розсіяного еритроцитами приймають форму ерит-

роцита за сфероїдальну.  

Якщо розмір досліджуваних частинок значно перевищує довжину хвилі, 

на якій ведеться дослідження, то для зручності обрахунків можна скориста-

тись геометричним приближенням. За такого підходу випромінювання, що 

потрапляє на частинку зображується у вигляді пучка парціальних променів, 

кожен із яких падаючи на поверхню відбивається або заломлюється у відпо-

відності із геометричною оптикою.  

Падаючий пучок світла є поляризованим, але його поляризація залежить 

тільки від розміщення частинки відносно площини падаючого випроміню-

вання, тобто відбите або заломлене випромінбвання буде змінювати свою 

поляризацію тільки у випадку, коли жодна із осей симетрії не буде паралель-

на площині випромінювання.  

За такого варіанту в модель також враховується зсув фаз між падаючим і 

відбитим променем, який виникає при переполяризації відбитого або залом-

леного випромінювання і призводить до утворенння інтерференційної карти-

нки. 

Сфероїд — геометрична просторова фігура, що представляє собою еліп-

соїд обертання із параметрами розмірів а і b.  

 
Рисунок 2.1 — Схематичне зображення сфероїда із віссю симетрії, що позна-

чена штриховою лінією 

Важливим фактором є те, що розсіювання світла на ньому залежить від 

орієнтації в просторі відносно джерела випромінювання та його поляризації. 
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Така задача є важкою із точки зору математичних розрахунків, так як ро-

зміщення і форма такої частинки у просторі призводить до виникнення вели-

кої кількості розв’язків для множини усіх можливих варіантів розміщення. 

Саме тому у роботі буде розглянуто три положення сфероїда відносно дже-

рела випромінювання: вісь симетрії паралельно напрямку випромінювання, 

вісь симетрії перпендикулярно. 

Якщо середовище, в якому знаходяться досліджувані частинки є непог-

линаючим, то різниця між випромінюванням отриманим від однорідного се-

редовища і середовищем, у яке було поміщено частинку буде називатися екс-

тинцією падаючого пучка. Тобто величина екстинції характеризується пог-

линутим в ній випромінюванням і залежить від хімічного складу частинки, її 

розміру, форми, орієнтації, зовнішнього середовища і від стану поляризації 

досліджуваного об’єкту і частоти джерела випромінювання. 

Знаючи розміри еритроцитів і зважаючи на той факт, що розміри окре-

мих еритроцитів можуть варіюватись у наведених вище діапазонах можна 

представити залежності екстинції та ефективність розсіювання від дифрак-

ційного параметру.  

Дані залежності були розраховані методом розкладання поля на векторні 

сфероїдальні гармоніки поля із подальшим визначенням коефіцієнтів для ря-

дів розсіяного поля. С. Асано була опублікована робота, що показує графічні 

представлення для взаємодії сфероїдальних частинок широкого набору роз-

мірів із лазерним випромінюванням [11]. Декілька із них, що зображують 

екстинцію частинок, потрібних нам розмірів представлено на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.1 — Графік відношення екстинції випромінювання від дифракцій-

ного параметру (2 аπ λ ) в сфероїдах із різними відношеннями розмірів на-

півосей а і b в залежностів від їх розміщення у просторі (стрілка вказує на-

прямок випромінювання) 

Із графіку видно, що при збільшенні дифракційного параметру, значення 

екстинції зростають як у релеївській області переходячи потім у майже лі-

нійну залежність. Можна бачити брижі, які, по суті, є головним що відрізняє 
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між собою графіки, утворюються на інтерференційних структурах, що є осо-

бливо вираженим для розсіювання поперек головній напіввісі симетрії. Брижі 

зберігаються навіть на великих значеннях відношення двох напівосей симет-

рії. Виникнення самої інтерференційної структури пов’язане із послідовними  

чередуваннями між областями підсиленої та послабленої інтерференційних 

зон, де падаюче випромінювання інтерферує із випромінюванням, що прой-

шло через геометричний центр частинки із фазовим зсувом. Положення пер-

шого максимуму екстинції зі збільшенням відношення між двома напівосями 

сфероїда має тенденцію до зміщення в область більших значень дифракцій-

ного параметру. У першоджерелі [12] це пояснюється краєвими ефектами, 

коли падаюче випромінювання зменшує свою кривизну у точці дотику до ча-

стинки.  

Розглянемо також ефективність розсіювання падаючого випромінюван-

ня, в часності випадок, коли частинка знаходиться під кутом (45°) до площи-

ни випромінювання. За випадку, коли відсутня симетричне розділення части-

нки падаючим випромінюванням потрібно враховувати також поляризацію 

падаючого лазерного пучка світла. Воно поляризовано таким чином, що як-

ийсь один із векторів, магнітний або електричний, має бути перпендикуляр-

ним до пощини падіння. У таких випадках поляризації позначаються як 

ТЕ (transverse electric — поперечна електрична) та ТМ (transverse magnetic —

поперечна магнітна). 
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Залежність ефективності розсіювання представлена на рис. 2.3. 

 
Рисунок 2.2 — Результати обрахунку ефективності розсіювання у сфероїда-

льних частинках для різних випадків розміщення відносно напрямку падаю-

чого випромінювання Напівосі сфероїда а=3,3 мкм, b=1,2 мкм 

Характерною ознакою наведеного вище відношення є те, що криві які 

зображують залежності розсіювання від кута, що не є рівним одиниці, як 

з’єднані прямі лінії, що може свідчити про велику ресурсоємкість процесу 
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обрахунку для випромінювання, що падає на частинку під кутом. Різниця між 

розсіюванням ТМ і ТЕ хвиль пояснюється поляризацією неполяризованого 

падаючого під кутом світла. Широкий максимум екстинції можна спостеріга-

ти на кривій, що показує розсіювання випромінювання вздовж осі симетрії і 

має тенденцію до звуження діапазону та зменшення дифракції при збільшен-

ні кута нахилу частинки. 

Розглянемо також залежність відносної інтенсивності розсіювання в за-

лежності від розміщення частинки у просторі (рис 2.3). 

  
Рисунок 2.3 — Залежність інтенсивності розсіюваного від сфероїда світла в 

залежності від розміщення його у просторі (випадки орієнтації паралель-

но (а) і перпендикулярно (б) головній осі симетрії) 
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Із рисунків видно, що при малих кутах кутах розсіювання ширина мак-

симумів набуває найбільших розбіжностей при зміні орієнтації сфероїдальної 

частинки, що пов’язано із різницею розмірів осей симетрії. В дальній зоні 

розповсюдження кутовий спектр випромінювання визначає розподіл інтен-

сивності, при чому ширина цього спектру є обернено пропорційною величи-

ною до величини поперечного поперечного розміру досліджуваного об’єкту 

[13]. Тому зі збільшенням поперечної довжини сфероїда ширина кутового 

спектру має тенденцію до зменшення, що і видно на графіках. 

Для повноти картини слід розглянути випадок розміщення частинки, ко-

ли жодна із осей симетрії не є паралельною до напрямку випромінювання. 

Розглянемо випадок, коли кут між головною оссю симетрії та площиною ви-

промінювання складає 45° (рис. 3.4). 

 
Рисунок 2.4 — Залежність інтенсивності розсіюваного від сфероїда світла 

при нахилі основної осі під кутом 45° 

Можна побачити, що у цьому випадку зі збільшенням кута розсіювання 

значення інтенсивності спочатку зменшується, а потім не симетрично зрос-

тає, що знову ж пов’язано із розмірами осей сфероїда. 
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Аналізуючи отримані результати можна судити про велику ресурсоєм-

ність і довготривалість обрахунку, зважаючи на той факт, скільки можливих 

комбінацій розмірів, відношень осей симетрії та варіантів розміщення у про-

сторі потрібно опрацювати, при чому, слід враховувати, що тільки відносно 

мала частина із еритроцитів під час дослідження мікроциркуляції буде орієн-

тована осями паралельно до площини лазерного випромінювання, тому необ-

хідні розрахунки ТМ і ТЕ поляризації для побудування адекватної моделі ро-

зсіювання еритроцитами лазерного випромінювання, що є важкою задачою 

навіть для сучасних комп’ютерних систем. Наприклад, автор статті [13] вка-

зує, що для частинки діаметром час моделювання 3 мкм склав 5,5 хв, а для 8 

мкм час склав 8 годин, що є недопустимим для діагностичної моделі. 

Тому, зважаючи на подібність у першому приближенні результатів ви-

промінювання сфероїда до сфери і з відсутністю всіх проблем, пов’язаних із 

орієнтуванням сфероїда у просторі і більшою точністю отриманих результа-

тів можна судити про доцільність побудови моделі, у якій еритроцит буде 

сферично представлений. 

2.3 Застосування теорії Мі для представлення еритроцита сферою 

відбиття  

2.3.1 Основні положення теорії Мі для сферичних частинок 

В теорії поглинання і розсіювання малими частинками являється одною 

із найбільш важливих точно вирішуваних проблем є задача про сферу із дові-

льним радіусом і показником заломлення. У 1908 році Г. Мі була запропоно-

вана теорія, що пояснювала забарвлення колоїдних розчинів золота, що було 

обумовлене поглинаннямі розсіяням малими частками золота.  

Математика в теорії Мі є досить простою, хоча в той же час громіздка, 

але фізика явища покладеного в основу розрахунків є важкою. Можна розпи-

сати вирішення задачі у вигляді незкінченних рядів для електромагнітних 

полів на всьому просторі, але важким є саме розуміння структури електрома-

гнітних полів та класифікація основних модів цих полів всередині і зовні ша-
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ру, як і якісна оцінка поглинання і розсіювання шару із відомими оптичними 

характеристиками. Не дивлячись на обмеження, теорія Мі дозволяє в першо-

му порядку описати оптичні ефекти в несферичних і квазісферичних частин-

ках і правильно передає суть багатьох ефектів, що зв’язані із малими частин-

ками, які важко зрозуміти зважаючи тільки на якісні показники.  

Якщо цікавитись розсіюванням і поглинанням тільки сфероподібними 

об’єктами, то крім теорії Мі нічого і не потрібно, тобто теорія є достатньо 

точною. Але проблемою є той факт, що всі кровотворчі частинки, присутні в 

організмі людини, тільки в другому приближенні можна назвати сферични-

ми. За випадку, коли досліджувана частина має складну геометричну форму, 

то вирішення загальної задачі розсіювання є важким у виконанні або ж взага-

лі неможливим. Часто в лабораторних умовах можуть зустрічатись ситуації, 

коли зіткнувшись із складними формами частинок іх поміщають у середови-

ще, оптичні параметри якого є близькими до параметрів досліджуваних час-

тинок, з подальшим зважуванням. За таких умов можна отримати приближе-

ні результати виразів для елементів матриці розсіювання. Для таких прибли-

жень частинок довільної форми отримані вирази будуть справедливими. 

Надзвичайно важливо знати наскільки теорія Мі підходить для несфери-

чних частинок. Розсіювання на окремо взятій несферичній частинці, або сі-

мействі таких може залежати від азимутального кута, але його вплив можна 

нівелювати підбором параметрів діагностичного устаткування. При малих 

відстанях до досліджуваних об’єктів, поблизу напряму розповсюдження ви-

промінювання квазісферична частинка порівняно велких розмірів (розмір ча-

стинки співставлений із довжиною хвилі, на якій ведеться випромінювання), 

то частинки розсіюються як сферичні.  

Діаграма розсіювання частинок несферичної форми для неполяризовано-

го когерентного випромінювання має більш приглажений вигляд ніж анало-

гічна діаграма для сферичних частинок, якщо кут розсіювання перевищує 

90°. 
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Роблячи висновок із усього вищесказаного, можна сказати, що несфери-

чні частини направлені поблизу напряму розсіювання вперед розсіюють та 

поглинають випромінювання аналогічно зі сферичними, але зі збільшенням 

кута розсіювання відмінності значно зростають. Тому використання моделі 

впромінювання Мі є доцільним для дослідження мікроциркуляції крові в ор-

ганізмі людини. 

2.3.2 Коефіцієнти Мі та функції Бесселя 

Основними параметрами які потрібні для обрахунку Мі випромінювання 

є коефіцієнти для обчислення амплітуди розсіяного поля ( na  та nb ) та внут-

рішнього поля розсіювання ( nc  та nd ) відповідно. Обрахунок даних коефіці-

єнтів відбуватиметься за допомогою сферичних функцій Бесселя.  

Представлені коефіцієнти визначаються наступними функціями (2.7): 

 
'

' '
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

n n n n
n

i i i n

P p P q mP q P pa
P p G q mG q P p

−
=

−
,  

 
' '

' '
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

i i i i
n

i i i i

mP p P q P q P qb
mP p G q G q P p

−
=

−
, (2.7) 

 
'

' '
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

n i n n
n

i i i n

P p G q P q P qc
P p G q G q P p

−
=

−
 ,  

 
' '

' '
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
n i i i

n
i i i i

P p G q mP q P qd
mP p G q G q P p

−
=

−
, 

де m  — показник заломлення досліджуваного об’єкту відносно зовнішнього 

середовища, ' '; , , ,i i i ip mq P G P G=  — функції Рікатті – Беселля та їхні похідні.  

Як видно із (2.6) у коефіцієнтах було враховано дифракційний параметр 

для подальшого спрощення комп’ютерного моделювання через обрахунок 

усіх кровотворчих частинок як квазісферичних або несферичних. Так як для 

різних глибин проникання відсутні табличні данні індикатриси розсіювання 

доцільним є вираження через поліном Лежандра. 

Параметри, які використовуються при випромінені залежать тільки від 

коефіцієнтів na  та nb  тоді як nc  і nd  враховуються, коли є необхідність у пе-
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ревірці проникнення електричного поля всередину частинки, вивчення роз-

поділу тепла по частинці або розрахунку поглинутого випромінювання без 

урахування електричного поля досліджуваної частинки. Проте поглинаюча 

здатність також розраховується із розсієної. 

2.3.3 Ефективність Мі на поперечному перерізі частинки 

Ефективність iQ  взаємодії випромінювання із частинкою радіусом pr  що 

розсіює дане випромінювання визначається перетином розсіювання iσ  нор-

малізованим до повного перерізу ( 2
prπ  ) досліджуваного об’єкту, де індекс 

поперечного розміру i  означає розсіювання ( i sca= ), згасання ( i ext= ), пог-

линання ( i abs= ), зворотнє розсіювання ( i b= ), та тиск, що здійснює випро-

мінювання ( i pr= ), звідси маємо: 

 2
i

iQ
a
σ

=
π

.   

Для закону збереження енергії у загальному випадку (коли немає зворо-

тнього випромінювання і тиск дорівнює нулю) необхідно виконати умову: 

 ext sca absQ Q Q= +  . (2.8) 

Ефективність розповсюдження випромінювання scaG  визначається із рів-

номірного розповсюдження потужності випромінювання у всіх напрямках, а 

ефективність згасання extQ  виведено із Теореми Згасання Евальда–

Осьєна [14], яка підводить до наступного виразів поперечного перерізу, що 

визначаються із як (2.8): 

 2 2
2

1

2 (2 1)( )sca n n
n

Q n a b
k
π ∞

=

= + +∑ ,  

 2
1

2 (2 1)Re( )ext n n
n

Q n a b
k
π ∞

=

= + +∑ . (2.9) 

Тоді поглинання absQ можна знайти із (2.7), застосувати (2.8) знайшовши 

різницю між scaQ  та extQ . Для зручності розрахунків усі безкінчені ряди, які 
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будуть отримані в процесі перетворень, можна скоротити, використавши 

значення maxn , що було запропоновано в [15].  

В даній роботі також буде введено для використання дане число, яке має 

наступний вигляд: 

 1/3
max 4 2n k k= + + .   

Окрім того, потрібно ввести параметр g= θcos , що визначає відношен-

ня середнього косинуса кута розсіювання θ  до потужності.  

Даний параметр використовується у двонаправленій моделі, що була 

введена у 1980 році Міедором і Вівером і пов’язується із тиском випроміню-

вання prQ : 

 pr ext scaQ Q Q θcos  . (2.10) 

Тепер можна переписати формулу (2.9), підставивши в неї дані, отримані 

у виразі (2.8) для знаходження розсіяного випромінювання із урахуванням 

середнього косинуса розсіювання: 

  1 12
1 1

4 2 2 1
1 1sca n n n n n n

n n

n n nQ a a b b a b
k n n n

ϕ ϕ ϕθ
( )cos Re Re( )

( )

 

 
 

      
   

    

Вираз ефективності зворотнього відбиття, що використовується для мо-

ностатичних радарів: 

 
2

2
1

1 2 1 1 n
b n n

n
Q n a b

k
( )( ) ( )




   .   

Знаючи всі вищеперечислені параметри можна перейти до розгляду 

ближнього і дального полів розсіювання. 

2.3.4 Дальнє і ближнє поля розсіювання випромінювання 

Щоб отримати детальну інформацію про форму кутового розсіювання 

треба знайти матрицю фаз або фазову функцію для обрахунків переносу ви-

промінювання потрібні функції розсіювання 1S  та 2S . 
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 Дальнє поле розсіювання наведене у сферичних координатах ( s sЕ Eθ ϕ, ) 

для амплітуди падаючого поля розсіюваного випромінювання, де зміна часу 

exp (i t)ω  була опущена та було представлено виразами для кутової та азиму- 

тальної функцій: 

 2

ikr

s
eE S
ikrθ ϕ θcos (cos ) 


,   

 1

ikr

s
eE S
ikrϕ ϕ θsin (cos )  .  

При заданих значеннях оптичні амплітуди розсіяних хвиль 1( )S θ  та 

2 ( )S θ  будуть визначені як (2.11): 

 [ ]1
1

2 1(cos )
( 1) n n n n

n

nS a b
n n

∞

=

+
θ = π + τ

+∑ ,   

 [ ]2
1

2 1(cos )
( 1) n n n n

n

nS a b
n n

∞

=

+
θ = τ + π

+∑ , (2.11) 

де sЕ θ  — компонент розсіяного дальнього поля у площині розсіювання, ви-

значений у випадкових розсіяних напрямках, а sE ϕ  — ортогональний компо-

нент поля, ϕ  — кут між електричним полем падаючого випромінювання та 

площиною розсіювання.  

Функції nπ θ(cos )  та nτ θ(cos )  описують сферичні гармоніки кутових ро-

зсіювань використовуються для пояснення амплітуди розсіяних хвиль 1( )S θ  

та 2 ( )S θ  і виходять із наступних виразів: 

 1 2
2 1

1 1n n n
n n

n n
π θ π πcos  


  

 
 ,  

 11n n nn nτ θ π πcos ( )      . 

Отже тепер слід представити дальню зону розсіювання лазерного ви-

промінювання, яка знаходиться на відстані r, що є довжиною від джерела ви-

промінювання (в нашому випадку від лазера) до досліджуваної частинки, і 

буде мати вигляд: 
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 ( )0( ) ( , ) exp /SE r F k k ikr r =   , (2.12) 

де k  і 0k  — хвильові вектори розсіяного та первинного світла відповідно, 
( )SE r  — розсіяне поле випромінювання, 0( , )F k k  – амплітудна функція роз-

сіяного від частинки випромінювання, яку можна виразити через: 

 ( )2 3
0

0

1 ( ')( , ) 1 ( ')exp( ') '
4 V

rF k k k E r ikr d rε
π ε

 
= +∇ ⋅∇ − − 

 
∫ ,  

де ( ')rε  – відносна діелектрична проникність частинки, яка розсіює світло, 

∇ ⋅∇  – оператор Лапласа. 

Внутрішнє поле 1E  для випадкового поля розсіювання із одиничною ам-

плітудою виражається (2.11): 

  1 1
1 1 1

1

2 1
1 n o n n e n

n

nE c M d N
n n

( ) ( )( )
( )






 

 , (2.13) 

де гармонічні векторно-хвильові поля приведено у сферичних ( r θ ϕ, , ) коор-

динатах (2.12) визначених для поля розсіювання: 

 1
1

0

o n n n

n n

M j rmk
j rmk

ϕ π θ
ϕ τ θ

( ) cos (cos ) ( )
sin (cos ) ( )

 
 
      

,   

  

 

1
1

1 n
n

n
e n n

n
n

j rmkn n
rmk

rmkj rmk
N

rmk
rmkj rmk

rmk

ϕ θ π θ

ϕ τ θ

ϕ π θ

( )

( )( )cos sin (cos )

( ) '
cos (cos )

( ) '
sin (cos )

 
   

 
 
   
 
 
   
 

 . (2.14) 

Вектор-хвилі N i M є ортогональними у відносно напрямку інтегрування. 

Крім того для різних значень n, N функції також ортогональні і однакові вір-

но для функцій M.  
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Поглинання на перерізі частинки із діелектричними втратами наведені у 

рівнянні (2.13): 

 2
1

n
abs

V

k E dVσ ε  ,  (2.15) 

де nε  — відносна діелектрична проникність частинки, що досліджується із 

урахуванням навколишнього середовища. Завдяки ортогональності сферич-

них вектор-хвиль стає можливим інтегрування функції (2.13) у сферичних 

координатах зважаючи на попереднє інтегрування азимутального кута ϕ  : 

   
1

2 22

1 1 0

pr
n

abs n n r
n

k d r dr c m m d n n nθ ϕ θ ϕσ ε π θ(cos ) ( )


 

       .  

Функції, наведені під інтегралами у (2.14) є абсолютними квадратними 

значеннями компонентів векторних хвиль. 

Абсолютні квадратні значення функцій розсіювання наведені у (2.16): 

   22
n n nm g j zθ π θcos ( )  ,   

   22
n n nm g j zϕ τ θcos ( )  ,  

  
2

2 2 n
r n n

j zn g
z

π θ
( )sin cos  , (2.16) 

  
2

2 n
n n

zj zn g
zθ τ θ

( ( ))'cos ,  

  
2

2 n
n n

zj zn g
zϕ π θ

( ( ))'cos ,  

де z mrk , а значення ng  знаходиться із виразу: 

 
2

2 1
1n

ng
n n( )

     
   

Для лівої частини рівності можна знайти аналітичне вирішення. По-

перше, можна знайти рішення наступного рівняння: 

 
2 21

2 2

1

2 1
2 1n n

n nd
n

π θ τ θ θ
( )( (cos ) (cos )) (cos )
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По-друге, із (2.16) і рівняння Абрамовіца-Штегуна [14] отримуємо: 

    
1 1 22 2 1

1 1

2 1
2 1n n

nd P d
n

θ π θ θ θ θ
( )sin (cos ) (cos ) (cos ) (cos )

 


  

   

Це приводить нас до вирішення двох частин кутових інтегралів із (2.14): 

 
1

2

1

2 2 1n nm m m d n j zθ ϕ θ( ) (cos ) ( ) ( )


    ,   

 
2 21

1

2 2 1 1 n
n r

j z zj zn n n n d n n n
z zθ ϕ θ
( ) ( ( ))'( ) (cos ) ( ) ( )



         
  

  .  

Через перетин площі поглинання береться інтеграл по радіусу відстані r

від центру сферичної частинки із радіусом pr : 

  2 2 2

1 0

pr
n

abs n n n n
n

ke m c n d r drσ π



    .  

Інтеграл містить у собі радіальну залежність абсолютних квадратних 

значень функції електричного поля 2Е  від середнього значення інтенсив-

ності поля сферичної частинки (для усіх значень θ  та ϕ  відстань r — конс-

танта): 

  2 22

1

1
4 n n n n

n
Е m c n d




   (2.18) 

Відносно цієї величини поглинання значення поглинання випроміню-

вання набуває такого вигляду: 

 2 2
2

0

4 n k

absQ E k dk
k
ε ' '    (2.19) 

де pk r k z m' /  .  
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Слід зазначити, що величина, представлена у (2.17) є безрозмірною через 

одиничне значення амплітуди випадкового поля. Якщо випромінювання, що 

здійснюється є релеєвським ( 1k  ), то випадкове поле розсіювання –– конс-

танта і відповідне відношення квадрату поля функції (2.17) визначається ви-

разом: 

 2

9
2

k
m

' 


   

Дана залежність буде використовуватись у комп’ютерному моделюванні 

для перевірки точності функції квадрату поля Мі. Рівняння (2.18) може слу-

гувати для перевірки absG  із різниці ext scaG G  (2.9). Також варто зауважити, 

що всі нескінченності в обрахунках можна скоротити, використовуючи maxn . 

2.3.5 Залежність екстинції частинок від їх розподілу за розмірами 

Хоч за використання теорії Мі для сферичних частинок і було досягнуто 

спрощення моделі у порівнянні зі сфероїдами, але слід враховувати той факт, 

що кров є полідисперсною системою, тобто такою, яка в однорідному сере-

довищі містить однорідні частинки різних розмірів. Тому виникає необхід-

ність проаналізувати, як змінюватиметься крива екстинції за відомого розки-

ду у розмірах еритроцитів (5-8 мкм). Не дивлячись на той факт, що в графі-

ках приводиться значеня ефективності від дифракційного параметру, строго 

кажучи, описується залежність екстинції від радіуса сферичної частинки за 

сталого визначення довжини хвилі випромінювання. Приведемо криву [16], 

на якій зображено залежність екстинції від розмірів частинок (рис 2.5). 
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Рисунок 2.5 — Залежність екстинції від радіуса (5-8 мкм) сферичної частин-

ки за сталого визначення довжини хвилі (0,633мкм) випромінювання 

Для графіка характерна наявність брижів майже у всьому діапазоні роз-

мірів частинок, та подібність максимумів екстинції на до відповідних обра-

хованих для сфероїдоїдальної частинки. 

В полідисперсному середовищі особливості представлені на рисунку 2.5 

будуть зменшуватись, а характерні брижі будуть. Для ілюстрації було вико-

ристано розподіл Гауса для діапазону радіусів частинок, за яким ймовірність 

розкиду величин частинок від pr  до pdr  зглажуватись [17] буде визначена за  

формулою: 

 
2

1 1exp
22

p pcep
p

r r
dr

σσ π

 − 
−  
   

   

де pcepr =6,5 мкм  середній радіус частинки, а σ  — дисперсія значень. 

Для наочного представлення залежності екстинції від збільшення розки-

ду параметрів наведено графік на рисунку 2.6. 
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Верхня крива, наведена на графіку є ні чим іншим, як кривою із рисун-

ку 2.5.Так як на графіку для кожної кривої своя точка відрахунку, значення з 

права графіку є справедливими для кривих, біля яких вони знаходяться.  

Зі збільшенням розкиду по розмірам можна побачити прогнозоване зме-

ншення брижів і зглажування інтереференційної структури. 

 

  
Рисунок 2.6 — Графік впливу розподілу частинок по розміру на екстинцію 

світла в сферичних частинках (кожна крива позначена величиною стандарт-

ного відхилення σ ) 

Як видно, отримана в результаті математична модель є порівняно прос-

тою у обрахунках, хоча як недостаток такої інтерпретації теорії розсіювання 

випромінювання на сферичних частинках можна назвати її об’ємність. Також 
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слід зауважити, що хоч дана модель досить просто реалізується за допомо-

гою сучасних прикладних програм, явища, що стоять за моделлю є досить 

важкими у розумінні. Подальше вдосконалення моделі доцільне у випадку 

масового впровадження методу доплерівської флоуметрії у діагностичну ме-

дицину і побудову повноцінних працюючих прототипів.  
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3 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В 

ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

Суть комп’ютерного моделювання полягає у переносі математичної мо-

делі, яка описує відбиття випромінювання, у нашому випадку лазерного, від 

квазісферичних кровотворчих частинок в організмі людини для отримання 

параметрів, які дозволять детектувати і аналізувати відбитий сигнал. 

Модель служить зв’язковою ланкою між випромінювачем і приймачем 

діагностичної системи дослідження мікроциркуляції крові організмі людини.  

При взаємодії лазерного випромінювання із статичною ділянкою ткани-

ни сигнал, що відбивається від неї, буде мати дві складові: постійну і змінну. 

Постійна складова сигналу обумовлена відбиттям від нерухомих структур 

досліджуваної ділянки зондування, тоді як змінний сигнал зв’язаний безпо-

середньо із рухомими частинками (еритроцитами, лімфоцитами, тромбоци-

тами, тощо). 

Частота сигналу, створеного відбиттям від статичних ділянок дослі-

дження буде рівна частоті зондування, при взаємодії відбитого сигналу із ча-

стинками в русі виникає доплерівський ефект, який обумовлює відмінність 

частоти відбитого сигналу від частот зондуючого.  

Задля правильної інтерпретації отриманого сигналу відбиття від частин-

ки існує необхідність впровадження комп’ютерного моделювання параметрів 

розсіювання, поглинання і відбивання кровотворчими елементами лазерного 

випромінювання. 

3.1 Розрахунок коефіцієнтів розсіяного поля для сферичної частинки 

Для математичного моделювання були застосовані методи обрахунку 

сфероїдальної частинки, що наведено у книзі Борена і Хафмена [18] із допов-

неннями у вигляді введення дифракційного коефіцієнту для діапазону діаме-

трів сферичних частинок, наведеного для спрощення подальших обрахунків. 

У створенні комп’ютерної моделі було в частково використані функції, робо-
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та яких детально описана у математичній моделі, створеної Маетзелом [14]. 

Моделювання виконується у середовищі комп’ютерного моделювання 

MATLAB. 

Для моделювання потрібно ввести параметри середовища. Досліджува-

ною частинкою виступає еритроцит (діаметр частинки pr  дорівнює 6-8 мкм, 

для усереднення будемо вважати, що 7pr = мкм), джерелом випромінювання 

–– із довжиною хвилі 0,632λ = мкм (гелій-неоновий лазер). Навколишнім 

середовищем виступає плазма крові, що за оптичними властивостями схожа 

воду і має приблизно однакові коефіцієнти відбиття [13] n=1.03. 

У комп’ютерній моделі представленій параметр магнітної проникності 

частинки відносно середовища серµ  зважаючи на оптичну природу лазерного 

випромінювання буде прирівняно до одиниці ( 1)серµ = . Наведене обмеження 

приводить до того, що електрична проникність середовища розповсюдження 

хвилі буде обраховане як 2'mε = . Максимальне стабільне значення х для ко-

ректного обрахунку Мі випромінювання m’’ буде приблизно лежати у рамках 

між 1–10 для частинок, у яких х лежить у межах від 0 до 100, це означає, що 

prλ << . Також слід додати, що, зважаючи на анізотропність середовища роз-

повсюдження випромінювання лазерне є найоптимальнішим варіантом через 

свою монохроматичність та когерентність. 

Також для обрахунку потрібно знати комплексний показник заломлення 

сфери ( ' ''m m im= + ), що характеризує частинку відносно навколишнього се-

редовища та параметричний розмір px kqr= , де k  – хвильове число. У нашо-

му випадку х=0,98. Із (2.5) розраховуємо коефіцієнт заломлення 

6,85 5,6m і= + . 

Наступним кроком є розрахунок коефіцієнтів для обчислення амплітуди 

розсіяного поля ( na  та nb ) та внутрішнього поля розсіювання ( nc  та nd ) від-

повідно. За обрахунок цих коефіцієнтів у MATLAB відповідає функція 

Mie_abcd(m; x) яка виводить результат моделювання як матрицю із результа-
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тами обрахунків причому, слід зазначити, що автоматично розраховується 

максимальна кількість елементів maxn  які будуть отримані в процесі обрахун-

ків, щоб можна було скоротити їх, використавши значення для приведення до 

кінцевих значень обрахунки усіх безкінчених рядів. Результати представлені 

нижче: 
>> mie_abcd(6.85+5.6i, 0.98) 
ans = 
Columns 1 through 3 
0.3615 - 0.3878i 0.0034 - 0.0291i 0.0000 - 0.0007i 
0.0639 + 0.1528i 0.0049 + 0.0102i 0.0002 + 0.0002i 
0.0017 - 0.0055i -0.0021 - 0.0013i -0.0004 + 0.0004i 
-0.0028 - 0.0080i -0.0012 + 0.0012i 0.0001 + 0.0002i 
>> 

Обрахунок ефективності розсіювання для комплексного коефіцієн-

ту розсіювання був здійснений за допомогою функції Міе(m; x), що обрахо-

вує значення ефективності для кожного порядку n цієї функції. Для обрахун-

ку підключена функція Mie_abcd(m; x) так як за формулою (2.9) у розрахун-

ках беруть участь коефіцієнти обчислення амплітуди поля. В результаті ви-

водяться значення ефективності розсіювання для кожного порядку n: 
>> mie(6.85+5.6i, 0.98) 
ans = 
6.8500 5.6000 0.9800 2.7458 1.9376 0.8082 2.9777 -0.0707 1.5368 

>> 
Функція Mie_S12(m, x, u) дозволяє розрахувати амплітуди розсіюваного 

сигналу використовуючи формули (2.11). Для цього потрібно ввести додат-

ковий аргумент у вигляді косинуса кута розсіювання. Зважаючи на фізичні 

параметри еритроцитів був вибраний кут 180о . Результат представляє собою 

стовбець із двома комплексними числами: 
>> Mie_S12(6.85+5.6i, 0.98, 1) 
ans = 
0.6593 - 0.4015i 
0.6593 - 0.4015i 

>> 
Створені у середовищі комп’ютерного моделювання MATLAB програми 

направлені на пришвидшення проведення обрахунків, при цьому жертвуючи 

ресурсами оперативної пам’яті. Усі необхідні значення обраховуються лише 

раз, а потім зберігаються для подальших розрахунках у вигляді векторів роз-

міром, що встановлений параметром maxn  
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Знаходження всіх коефіцієнтів дозволяє перейти безпосередньо до моде-

лювання розсіювання лазерного випромінювання квазісферичною частинкою 

кровотворчої системи організму людини. 

3.2 Порівняння розсіювання та відбиття лазерного випромінювання 

сферичними та сфероїдальними частинками 

Комп’ютерна модель буде розраховувати і графічно відображати теорію 

Мі розсіювання для квазісферичних частинок. Розв’язок математичної моделі 

показав доцільність використання теорії Мі у першому приближенні для цих 

частинок через відношення довжини хвилі випромінювання до параметрич-

ного розміру частинок. 

Всі попередні методи моделювання мікроциркуляції використовували 

модель із розрахунком несферичних частинок для цих цілей, що основані на 

використанні тільки рядів Бесселя, що робило обрахунки ресурсоємними і 

точними тільки при великих порядках рядів.  

Аналіз задачі показав, що при малих відстанях попереду напряму джере-

ла випромінювання несферичні і квазісферичні частинки поводять себе як 

сферичні, що дає змогу застосовувати модель на практиці. 

Використовуючи функції, описані вище, можна побудувати кутову діаг-

раму розсіювання, що представляє собою залежність косинусу кута розсію-

вання лазерного випромінювання від величини параметричного розміру. Ви-

користовуючи функцію Mie_pt(u, nmax), де u – косинус кутової функції, об-

рахуємо матрицю значень гармоніки кутових розсіювань розсіяних хвиль: 
>> Mie_pt(0.5, 7) 
ans = 
1.0000 1.5000 0.3750 -1.5625 -2.2266 -0.5742 1.9756 
0.5000 -1.5000 -5.4375 -5.0000 3.8086 13.8633 11.5083 

>> 

Для обрхунку значень кутової діаграми, за якими буде побудовано гра-

фік буде використана функція Mie_tetascan(m, x, nsteps). 
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Дана залежність представлена на рисунку 3.1. 

 
Рисунок 3.1 — Кутова діаграма розсіювання випромінювання сферичної та 

сфероїдальної моделі представлення еритроцита 

Із графіку, наведеного у (3.1) можна зробити висновок, ,що наведена на 

рисунку кутові діаграми показують середні оптичні амплітуди розсіяних 

хвиль 2
1S  та 2

2S , при чому верхня половина представляє зображення 2
1S ,  
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а нижня — 2
2S . Розсіювання у передній півкулі набуває більших значень 

ніж у задній, це поясюється формою доліджуваної частинки та обрахованим 

параметром х(х=0,95) для двох моделей представлення еритроцита. 

Для наочного представлення радіальних варіацій розповсюдження внут-

рішнього абсолютного квадрату електричного поля, зосередженого у сфері. 

Графік відношення представлений на рисунку 3.2. 

 
Рисунок 3.2 — Залежність внутрішнього абсолютного квадрату електричного 

поля в залежності від діаметру сфери 

Як видно із графіку максимальне значення абсолютний квадрат внутрі-

шнього електричного поля набуває біля краю частинки, що пов’язано із ная-

вністю скін-шару, що взаємодіє із зовнішнім електричним полем навколиш-

нього середовища. 

Для кращго уявлення про ефективність розсіювання та поглинання роз-

рахованого згідно теорії Мі для квазісферичних частинок великого розміру 

побудуємо графік залежності величини ефективності в залежності від пара-

метричної довжини частинки, на якому буде відображено ефективность всіх 
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параметрів які беруть участь у комп’ютерному моделюванні. Для обрахунку 

була використана функція Miescan(m, nstep, dx). Отриманий результат пред-

ставлений на рисунку 3.3. 

  

Рисунок 3.3 — Ефективності розраховані за використання комп’ютерного 

моделювання теорії Мі, extQ  – ефективність екстинції (криві 1 та 2),            

scaQ  – розсіювання (криві 3 та 4) (більша напіввісь сфероїдальної частинки 

розташована перпендикулярно до площини випромінювання) 

На рисунку можна побачити, що піки поглинання (1 та 2) і випроміню-

вання (3 та 4) приблизно приходяться на параметричний розмір частин-

ки х=0,98 см-1 як для сфери, так і для сфероїда. Це означає, що комп’ютерна 

модель побудована правильно і обраховані параметри сходяться із результа-

тами, що можна отримати із математичних розрахунків. Так як графік буду-

вався для діапазону розмірів еритроцитів, значення екстинції на графіку яв-

ляє собою супепозицію графіків, представлених на рисунку 2.6. Також отри-

мані значення свідчать про правильність підбору параметрів. Максимального 
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значення набувають параметри extQ , що пояснюється Парадоксом екстинції 

Він пов’язаний із тим фактом, що виникає дифракція світла у оточуючому 

просторі позаду частинки через попереднє розсіювання або поглинання із за-

дньої частини фотонів випромінювання. Кількість світла, підверженого диф-

ракції рівно кількості світла, що було дифрагованим через отвір, площа якого 

рівна площі попереднього перерізу частинки [17]. Хоч для розсіювання мак-

симуми дифракції і збігаються для дифракційного параметру, вони мають 

меншу ефективність. Це можна пояснити із того факту, що дифракція відби-

того випромінювання обернено пропорційна поперчного діаметру частинки, 

на якій розсіюється випромінювання, діаметр сфероїда є більшою ніж діа-

метр сфери. 

Для візуалізації відношення інтенсивності  від кута розсіювання побуду-

ємо графік залежності (рис. 3.4) 

 
Рисунок 3.4 — Залежність інтенсивності розсіювання випромінювання від 

кута розсіювання від сферичної частинки розміром pr  та сфероїдальної із ро-

зміром більшої осі симетрії pr , при розміщенні більшою оссю перпендикуля-

рно площині випромінювання 
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Треба зазначити, що параметр асиметрії для сфери не залежить від вели-

чини поляризації, на відміну від сфероїдальної структури.  

Отримані графіки ефективності розсіювання та відносної інтенсивності 

випромінювання сфери є подібними до відповідних графіків для сфероїда. 

Відмінність графіків обумовлена лише формою досліджуваних структур, при 

чому максимуми дифракційних параметрів для сфероїда дорівнюють макси-

мумам для сфери. Із цього можна зробити висновок, що використання теорії 

Мі для сферичних частинок є можливим для опису екстинції еритроцитів. Це 

дозволяє значно зменшити час і обсяг обрахунків, а відповідно підвищує 

швидкість і ефективність обрахунків, що є одним із найважливіших факторів 

діагностичної медицини.  

Слід зазначити, що при вкористані сфери як моделі для розрахунку 

комп’ютерне моделювання склало всього 15 секунд. 

Проаналізувавши представлену модель, можна зробити висновок про її 

адекватність та відповідність вимогам флоуметрії для оцінки мікроциркуляції 

крові в організмі людини. Вона дозволяє обрахувати розсіювання лазерного 

випромінювання від кровотворчих клітин та на основі отриманого сигналу 

відбиття і доплерівського здвигу частоти сигналу побудувати повну картину 

мікроциркуляції крові. Подальшим кроком у розвитку моделі є доцільним її 

оптимізація у вигляді зменшення ресурсу використання оперативної пам’яті 

для масового впровадження доплерівської флуметрії для діагностичних ці-

лей. 
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4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ  

Продовж останнього десятиліття стартапи стали широкопоширеним 

явищем і майже заполонили нішу венчурного (ризикованого) бізнесу. Це ста-

ло можливим через повсемісне розповсюдження Інтернету як засобу зв’язку 

та обміном ідеями не тільки між групами людей, але і між цілими країнами. 

Також свою, не менш важливу роль зіграла тенденція до зниження входжен-

ня в ринок збуту за рахунок своєї мобільності і гнучкості. 

Як було написано вище, стартап є досить ризокованим міроприємством. 

За різними данними тільки п’ята частина усіх стартапів є успішними і прино-

сить прибуток не тільки авторам ідеї, а й інвесторам що вклали в нього власні 

гроші. Слід зазначити, що сама ідея стартапу як такого нічого із себе не 

представляє. Головним завданням творців цієї ідеї є перетворення її на пра-

цюючу бізнес модель вже на першому етапі зі всіма витікаючими умовами 

аналізу стану ринку та визначення цілевої аудиторії .  

Впровадження стартап-проекту і перетворення його на кінцевй продукт 

або функцію складається із низки кроків, що дозволяють оцінити ситуацію та 

можливості для зацікавлення як найбільшої кількості інвесторів. Узагальнено 

ці етапи можна представити наступним чином [19]: 

1. Маркетинговий аналіз стартап-проекту. 

2. Організація стартап-проекту. 

3. Фінансово-економічний аналіз та оцінка ризиків проекту 

4. Заходи з комерціалізації проекту. 

Проте крім створення самого стартапу та здійснення досліджень по ньо-

му потрібні спеціалісти із знаннями в області маркетингу і економіки, які 

можуть зпланувати і зпрогнозувати тенденції ринку. Часто саме відсутність 

таких людей унеможливлює розвиток ідеї та призводить до того, що рівень 

банкрутств стартап-компаніє є стабільно-високим. 
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4.1 Опис ідеї проекту 

Метою даного розділу є послідовний аналіз ідеї стартапу та його поданн 

у табличному вигляді. 

 

Таблиця 4.1 — Опис ідеї стартапу 

Зміст ідеї Напрямки застосування 
Вигоди для  

користувача 

Головною ідееєю є 

створення діагностич-

ного приладу для моні-

торингу мікроциркуля-

ції крові в організмі 

людини 

1. Діагностичний Профілактична діагно-

стика судин на наяв-

ність новоутворень, що 

спричиняють пришви-

дшення кровотоку на 

певних ділянках або 

майже повне закупо-

рення. 

2. Моніторинговий Використання апарату 

під час операції для 

моніторингу стану ор-

ганізму пацієнта та по-

передження внутрішніх 

кровотеч 

Перевагами приладу на основі запропонованого методу дослідження мі-

кроциркуляції крові є: 

1. Нова модель аналізу відбитого від клітин крові випромінювання. 

2. Низька ціна. 

3. Використання точних і водночас недорогих давачів. 

4. Легкість встановлення та простота користування. 

5. Малі габарити установки 
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До числа конкурентів входять такі компанії, як НМЖД ПК, АЛОК 1, 

BSM 633 (таблиця 4.2). 

 

Таблиця 4.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 

ідеї для стартап проекту 

№  

 

Техніко-

економічні 

характери-

стики ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 
W  

(слабка 

сторо-

на) 

N  

(нейтр

альна 

сторо-

на) 

S  

(силь-

на сто-

рона) 

Мій  

про-

ект 

НМ

ЖД 

ПК 

АЛОК

 1 

BSM 

633 

1 

Нова модель 

аналізу ви-

проміню-

вання 

 — — — — —  

2 

Можливість 

паралельної 

роботи кіль-

кох устано-

вок 

 — —  — —  

3 
Зв’язок з ПК   —  — —  

4 

Можливість 

заміни дже-

рела випро-

мінювання 

—     — — 

5 

Можливість 

підключення 

давачів  

—  —  — —  
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Продовження Таблиці 4.2 

6 

Мобільність 

приладу 
 —  — — —  

7 

Малі габари-

ти 
  —  — —  

8 

Широкий 

діапазон ви-

мірювання 

—   — —  — 

9 

Компакт-

ність прий-

мачів 

— — —   — — 

10 

Наявність 

спеціалізо-

ваного ПО 

Для опрацю-

вання ре-

зультату 

 —   — —  

11 
Ціна  —  — — —  

 

Наведена вище таблиця дає нам уявлення про потенціал майбутнього то-

вару та є вагомим підґрунтям для формування вимог для конкурентоспромо-

жності стартап-проекту. 
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4.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

Для планування напрямків розвитку стартапу потрібно враховувати не 

тільки ситуацію на загальному і локальому ринках, а і потреби потенційних 

клієнтів, пропозиції конкурентів та пересічення функціоналу їх варіантів із 

вашим майбутнім товаром. Необхідна характеристика наведена у табл. 4.3: 

 

Таблиця 4.3 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова ауди-

торія (цільові 

сегменти рин-

ку) 

Фактори, що фор-

мують поведінку клі-

єнта 

Вимоги споживачів 

до товару 

Ринку по-

трібен су-

часний прилад 

для досліджен-

ня мікроцирку-

ляції крові в 

організмі лю-

дини, що за-

довільнятиме 

всі вимоги су-

часної діагно-

стичної меди-

цини 

Цільовою 

аудиторією ро-

зроблюваного 

приладу є ме-

дичні установи 

із діагносични-

ми центрами, 

також  лікарні 

із операційни-

ми відділення-

ми і центри, що 

спеціалізують-

ся на серцево-

судинних за-

хворювань 

1. Низька ціна на 

товар 

2. Зручність корис-

тування пристроєм 

3. Іноваційність рі-

шеннь в галузі до-

слідження мікро-

циркуляції крові 

4. Потреба нових 

діагностичних ме-

тодів 

5. Зацікавленість у 

моментальному 

отрмані діагности-

чної інформацій 

1. Ергономічність 

та зручність 

пристрою 

2. Легкість осво-

єння функціона-

лу 

3. Відсутність по-

милок і збоїв у 

роботі. 

4. Прийнятна ком-

плектація това-

ру. 

5. Підтримка това-

ру компанією-

виробником. 

 

Наступним кроком буде аналіз ринкового середовища. Для цього буде 

складено таблицю факторів, що стимулюють вход продукту на ринок та фак-
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тори, що можуть нашкодити цьому (таблиця 4.4 і 4.5 відповідно). Усі факто-

ри подаються у порядку від найбільшої значущості до найменшої. 

 

Таблиця 4.4 — Фактори можливостей 

№

№ 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 

Ринок зали-

шила компанія-

конкурент 

З’явились дода-

ткові можливості у 

збільшенні обсягу 

виробництва 

Створення нових ро-

бочих місць, грошові вли-

вання 

2 

Товар купу-

ють надто швидко 

Не вистачає ре-

сурсів для виробни-

цтва 

Розширення виробни-

цтва, грошові вливання 

3 

Поява нового 

інвестора 

Збільшення ін-

вестицій в проект 

Вихід на нові сегмен-

ти ринку, розширення 

компанії 

 

Таблиця 4.5 — Фактори загроз 

№ Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 

Відсутність 

належного рівня 

продажів 

Прибутки ком-

панії через це бу-

дуть падати 

Переглянути маркети-

нгову стратегію, залучити 

нові цільові групи користу-

вачів 

2 

Партія товарів 

виявилась брако-

ваною  

Клієнти вима-

гають компенсацію 

за неякісний товар 

Безкоштовно видати 

всім покупцям пристрої на-

лежної якості, зробити 

знижку на наступну покуп-

ку 
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Продовження Таблиці 4.5 

3 

Конкуренти 

витіснили компа-

нію із сегменту 

ринку 

Компанія буде 

триматись на плаву 

лише за рахунок 

грошових вливань  

1) Змінити вектор роз-

витку, почавши випускати 

на обладнанні пристрої ін-

шого призначення; 

2) знайти інвесторів, 

залучити значні кошти, 

спробувати відновити рівні 

продажів. 

 

4.3 Конкуренція в галузі 

Проведемо анліз наявних на даних позицій, які можуть вплинути на на-

прямок конкуренції на ринку, результати представимо в таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 — Ступеневий загальний аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конку-

рентного середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив діяльності 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Тип конкуренції – 

олігополія 

Домінує невелика кіль-

кість конкуруючих 

фірм 

Зменшення прибутку, 

попиту, кількості 

клієнтів, втрата свого 

місця на ринку, якщо не 

вдосконалити свій товар і 

не бути активним грав-

цем на ринку 

2. За рівнем конкурен-

тної боротьби – на-

ціональна 

Даний товар виро-

бляється та постачаєть-

ся в багатьох країнах 

світу 
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Продовження Таблиці 4.6 

3. За галузевою озна-

кою – внутрішньо-

галузева 

Товар може виробляти-

ся в одній галузі 

Зменшення прибутку, 

попиту, кількості 

клієнтів, втрата свого 

місця на ринку, якщо не 

вдосконалити свій товар і 

не бути активним грав-

цем на ринку 

4. За характером кон-

курентних переваг – 

нецінова 

Перевагою даного то-

вару є його особливості 

та функціонал, а не 

якість 

 

Слід заготрити увагу на більш детльному аналізу умов конкуренції в га-

лузі загалом. 

Умовно конкуренцію можна поділити на пряму та непряму. Прямими 

конкурентами є підприємства із товарами або послугам, що є аналогічними 

до розроблюваних за ідеєю нашого стартап проекту. Непрямими — компанії, 

що проронують різні види товарів одим і тим же категоріям споживачів. 

Але слід зауважити, що всі описані вище аналоги для дослідження мік-

роциркуляції в організмі людини є університетськми розробками, що вигото-

вені у кількох екземплярах та не пройшли сертифікацію, тому конкурентами 

не вважаються. Крім того, сама методика, що покладена в основу приладу є 

принципово новою, саме тому прилад буде мати попит серед певних катего-

рій споживачів на ринку. 

4.4 Аналіз факторів конкурентоспроможності 

Аналізуючи конкурентні спроможності приладу на ринку збуту, врахо-

вуючи при цьому характер ідеї стартапу визначимо основні фактори конку-

рентоспроможності (табл. 4.7) 
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Таблиця 4.7 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

Фактор конкурентоспро-

можності 

Обґрунтування чинників, що роблять фак-

тор для порівняння конкурентних проектів 

значущим 

1 Якість 

Товар має хороші технічні характери-

стики, технічний рівень проектування, 

фізичні властивості, конструкцію, функціо-

нальні характеристики, високу надійність, 

стабільність, швидкодію, а також безпеку. 

2 Ціна 

Продукт має невелику ціну, низьку 

собівартість, невеликий рівень затрат на 

технічне обслуговування і ремонт. 

3 Естетичність 
Пристрій виконано в компактному есте-

тичному корпусі з високоякісних матеріалів.  

4 Безпека 

Товар виготовлено з високоякісного 

пластику він є безпечним і нешкідливим для 

користування. 

5 Суб’єктивний 

Продукт є якісним та надійним через 

високу якість компонентів, які використо-

вуються під час виробництва та високий рі-

вень кваліфікації кадрів 

 

Враховуючи всі вищенаписані фактори можна зробити висновок про ви-

соку конкурентоспроможність продукту. 

4.5 SWOT-аналіз стартап-проекту 

Після ринкового аналізу можливостей впровадження проекту потрібно 

провести SWOT-аналіз, для чого небхідно скласти матрицю аналізу сильних 

(Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей 
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(Opportunities) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та силь-

них і слабких сторін і занесемо до таблиці 4.8 

 

Таблиця 4.8 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони:  

1. Інноваційна ідея 

2. Висока надійність 

3. Висока якість 

4. Доступна ціна 

5. Зручність у використанні 

6. Відмінні характеристики 

7. Невисока собівартість 

8. Задоволення клієнтів 

9. Висока кваліфікація робітників 

10. Якісне обладнання 

Слабкі сторони: 

1. Невідома компанія 

2. Нова продукція 

3. Невеликий стартовий капітал  

4. Слабкий маркетинг 

 

Можливості: 

1. Розширення функціоналу 

2. Нові технології 

3. Підвищення ціни 

4. Залучення спонсорів 

5. Додаткові послуги 

Загрози: 

1. Товари-замінники 

2. Нові товари на ринку 

3. Зміна тенденції попиту 

4. Активність конкурентів 

5. Економічний спад 

 

4.6 Маркетингова програма стартап-проекту 

Після проведення SWOT-аналізу необхідна розробка маркетингової про-

грами стартапу. Вона включає: 

1. Визначення ключових переваг стартап-проекту. 

2. Визначення меж встановлення ціни. 

3. Формування системи збуту. 
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4. Концепція маркетингових комунікацій. 

У таблиці 4.8 наведені основні переваги стартап-проекту над конкурую-

чими продуктами та компаніями. 

 

Таблиця 4.9 — Визначення ключових переваг стартап проекту 

№ Потреба 
Вигода, яку пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі 

або такі, що потрібно 

створити) 

1 

Потреба у 

своєчасній, актуа-

льній та точній ін-

формації мікро-

цркуляцію крові в 

організмі людини 

Актуальна та точна 

інформації тік крові та 

стан судин 

1. Швидкість дослі-

дження. 

2. Низька ціна 

3. Наявність цілодо-

бової служби підт-

римки. 

 

 

Після цього слід визначити приблизний ціновий діапазон для встанов-

лення вартості нашого приладу. 

 

Таблиця 4.10 — Визначення рівня ціни на товар 

Рівень цін 
на това-

ри-
замінники 

Рівень цін на 
товари-
аналоги 

Рівень доходів ці-
льової групи спожи-

вачів 

Верхня та нижня межі 
встановлення ціни на то-

вар/послугу 

107$ 

462$ 

328$ 

107$ 

462$ 

328$ 

Від 400 

$/місяць 
50$-100$ 
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Слід вказати, що ціни вказані у таблиці є приблизними малосерійність 

приладів-аналогів то відсутність інформації про їхні компонентні складові. 

Для приладу, що буде розроблений згідно стартап-ідеї на початковому 

етапі продаж буде встановлена низька ціна для заохочення інтересу зі сторо-

ни цілевої аудиторії. 

Визначимо оптимальну систему для збуту продукції за наступними рі-

шеннями: 

1. проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередни-

ків (власна або залучена система збуту); 

2. вибір та обґрунтування оптимальної глибини; 

3. вибір та обґрунтування виду посередників. 

 

Таблиця 4.11 — Система збуту товару 

Специфіка заку-
півельної поведі-
нки цільових клі-

єнтів 

Форма збуту Глибина каналу 
збуту 

Оптимальна систе-
ма збуту 

Цільові клі-

єнти здійснюють 

свої покупки че-

рез інтернет 

Форма збу-

ту продукції – 

власна, тобто 

компанія повні-

стю займається 

збутом товару 

Глибина каналу 

є мінімальною, 

адже у збуті 

продукції не 

задіяні посере-

дники 

Інтернет-магазин 
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Після визначення системи збуту товару необхідно розробити концепцію мар-

кетингових комунікацій (таблиця 4.9). 

 

Таблиця 4.12 — Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 
поведінки 
цільових 
клієнтів 

Канали кому-
нікацій, яки-
ми користу-

ються цільові 
клієнти 

Ключові позиції, 
обрані для пози-

ціонування 

Завдання 
рекламного 
повідомлен-

ня 

Концепція 
рекламного 
звернення 

Цільові 

клієнти 

здійсню-

ють свої 

покупки 

через інте-

рнет 

B2C – бізнес 

прямо конта-

ктує із поте-

нційними 

споживачами 

1. Іновацій-

ність 

ріешння 

2. Низька ціна 

3. Можливість 

стежити за 

екологією 

середовища 

Схилити 

потенцій-

них клієнтів 

до покупки 

метеостан-

ції 

Неагресивне 

рекламне 

повідомлен-

ня, що міс-

тить інфор-

мацію про 

продукт 

 

4.7 Висновки 

Досліджуючи товар із точки зору ринкової комерціалізації було виявле-

но переспектвність впроваждення даного продукту. Так як технологія є до-

сить новою конкуренція серед аналогів не є суттєвою, поріг входження на 

ринок є довволі низькм, що дозволить на початкових етапах продаж зробити 

мінімальною ціну на прилад для заохочення більшої аудиторії. 

Альтернативним варіантом впровадження продукції є поступовий вихід 

на ринок збуту. Через пів року після початку рекламної кампанії клієнти ма-

тимуть змогу зробити передзамовлення. Подальша імплементація товару є 

доцільною через високий рівень комерціалізації проекту. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Враховуючи тему диплому, у даному розділі проводиться визначення 

основних потенційно шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що ви-

никають при роботі з електронними та обчислювальними пристроями в нау-

ково-дослідній лабораторії, та їх відповідність санітарним нормам і вимогам 

техніки безпеки.  

Також у цьому розділі запропоновані технічні рішення та організаційні 

заходи  з безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів 

Процес діагностики патологій організму проводиться за допомогою ра-

діометричної системи та персонального комп’ютера (ПК).  

При діагностиці патологій організму можливий шкідливий вплив елект-

ромагнітного випромінювання (ЕМВ) радіочастотного діапазону. При екс-

плуатації та розробці вимірювальних приладів завжди існує небезпека ура-

ження струмом. Існує небезпека виникнення пожежі, насамперед з причин 

електричного характеру.  

При проведенні повного циклу дослідницьких робіт потенційно – небез-

печними та шкідливими факторами є: 

– можливість ураження електричним струмом; 

– наявність  електромагнітного випромінювання радіо діапазону; 

– підвищений рівень шуму; 

– невідповідність освітлення санітарним нормам; 

– несприятливі мікрокліматичні умови; 

– можливість виникнення НС. 

 

Ме
ль
ни
к, 
В.

 П
. Р
І-7

1м
п, 

20
18



67 
 
5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки, гігієни праці 

та виробничої санітарії  

5.2.1 Електробезпека 

Згідно ОНТП24-86 та ПУЕ медчно-дослідницька лабораторія відносить-

ся до приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування живиться від 

мережі напругою до 1000 В. Пристрої, що використовується, належать до 

класів 0І, І та II за електрозахистом (ГОСТ 12.2.025-76 та ГОСТ 12.2.007.075) 

[20–21]. Радіометрична система для дослідження патологій організму відно-

ситься згідно ДСТУ 3798-98 до II класу, типу В за електрозахистом, як такий 

що має подвійну ізоляцію та не має елементів заземлення [22]. 

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався  

персональний комп'ютер, що живиться від 5-ти провідної електромережі із 

зануленням напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів 

та заходів захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допу-

стимі значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло люди-

ни. 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – 

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл.5.1 та 5.2). 

 

Таблиця 6.1 — Гранично-допустимі значення напруги доторкання  та сили 

струму IL, що проходить через тіло людини при нормальному режимі елект-

роустановки 

Вид струму TU , В(не більше) LI , мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 

Змінний, 400 Гц 3 0,4 

Постійний 8 1,0 
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Гранично-допустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

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

роговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, доторк-

нувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно звільни-

тися від дії електричного струму. 

 

Таблиця 6.2 — гранично допустимі значення напруги доторкання  та  , що 

проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид струму Нормоване значення 
Тривалість дії струму t, с 

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

Змінний, 50 Гц 
TU , В (не більше) 500 250 100 70 50 36 

LI , мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
TU , В (не більше) 500 400 250 230 200 40 

LI , мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 

 

Основними причинами ураження людей електричним струмом є дотор-

кання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних елементів 

обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції. 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згід-

но ПУЕ-2017, ГОСТ 12.1.009-76 [23]) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі 

трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у 

науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна 

ізоляція струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 

12.1.009-76 і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебу-

вають під напругою, із глухо-заземленою нейтраллю). Крім того, для зазем-

лення переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання. 
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6.2.1.1 Розрахунок захисного відключення електромережі при ава-

рійному режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

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

 
0 / 3kz

TR

U
I

R R Z
φ

φ

=
+ +

, (6.1) 

де Uφ  = 220 В - напруга фазного проводу, 0R = 3 Ом - опір нульового про-

воду, Rφ  = 7 Ом - опір фазного проводу, / 3TRZ  = 0,1 Ом - еквівалентний опір 

трансформатора. 

Підставивши відповідні значення, отримаємо, що 21,78Iφ = A. 

Для безпечної роботи номінальний струм спрацьовування автоматів 

струмового захисту з електромагнітним розпилювачем повинен бути в 1,4 

рази менше струму короткого замикання при струмі короткого замикання до 

100 А. 

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при корот-

кому замиканні ( KZI  ): 

 0дот кзU I R= . (6.2) 

Підставивши значення отримаємо, що дотU =65 В. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 5.1) для напруги дотику 65 В час 

спрацьовування автомату струмового захисту повинний бути менше 0,8с.  

Автомати струмового захисту зі струмом спрацювання 10 А та часом 

спрацювання менше 0,1 с.  

5.2.2 Електромагнітне випромінювання оптичного діапазону 

Нормативні документи ГОСТ 12.1.006-84, ДСНіП№478, ДСНіП№239 

та ДСанПіН 3.3.6.096-2002 встановлюють гранично допустимі рівні ЕМП на 

робочих місцях виходячи з допустимого значення енергетичного наванта-

ження на організм і часу перебування у зоні опромінення. Згідно з технічним 
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завданням рівні випромінювання лабораторних вимірювальних установок на 

кілька порядків менші.  

5.2.3 Основні вимоги щодо забезпечення комфортних та безпечних 

умов праці для робочих місць  користувачів ПК 

Нормативні документи ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні нор-

ми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) елект-

ронно-обчислювальних машин" та ДМАО.00-1.31-94 встановлють норми що-

до забезпечення вимог охорони праці для користувачів ПК [24].  Дотримання 

вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на праців-

ників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з ві-

деодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-

емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. 

 Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення мо-

нітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу впе-

ред до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура розмі-

щена на поверхні столу на відстані 100...300 мм від його краю. Кут нахилу 

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

рук розташовуються горизонтально до площини столу. Таке положення кла-

віатури зручне для праці обома руками. 

Робочі місця з ПК  розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані 

не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не 

менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно 

зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та 

відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачаються сонцезахисні жалю-

зі. 
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Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється сис-

темою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення 

мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

– освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової 

роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - най-

меншим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який ха-

рактеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону; 

– необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості 

на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору; 

– на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

– в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості повер-

хонь, які світяться та викликають осліплення); 

– величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи . 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доці-

льно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які пе-

редбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98.  

5.2.4 Освітлення робочої зони 

 Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами  ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення належить до І групи – приміщення, у яких розрізнення об'єктів 

зорової  роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору працюю-

чих на робочу поверхню. 
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Зорові роботи, які проводяться в робочому приміщенні, належать до 

робіт середньої точності, IV розряд зорової роботи з найменшим розміром 

об'єкта розрізнення від 0,5 до 1 мм, підрозряд зорової роботи «г». 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН 

В.2.5-28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином 

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

 
EKSZ

NC
φ = , (6.3) 

де  φ  — світловий потік; E — нормована освітленість, К — коефіцієнт запа-

су; S — освітлювана площа, Z — коефіцієнт нерівності освітлення, С — кое-

фіцієнт використання випромінюваного світильниками світлового потоку на 

розрахунковій площі, N — число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості: 

E = 300 лк; K = 1,5; S = 5∙4 = 20 м2; Z = 1,2. 

Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

 EKSZN
C

=
φ

. (6.4) 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи денно-

го світла потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40 дорів-

нює φ =2340 (лм).  

Величиною i, індексом приміщення можна встановити залежність від 

площі приміщення й висоти підвісу: 

 
( )

ABi
h A B

=
+

, (6.5) 

де A=5м — довжина приміщення, B=4м – ширина приміщення, h – висота пі-

двісу. 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі  

C=0,3. У підсумку число світильників буде дорівнювати 2. 
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Для штучного освітлення  в робочому приміщенні достатньо викорис-

тати 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим потоком 

φ  = 2340 лм  кожна.  

Для зменшення мерехтіння штучного освітлення використовується 

схема підключення джерел освітлення зі зсувом фаз. 

5.2.5 Виробничий шум 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99 [25].  

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є пе-

рсональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д. 

Присутні шуми: 

– постійний тональний від ПК; 

– непостійний імпульсний від телефонів; 

– постійний широкосмуговий від кондиціонера. 

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку 

на робочих місцях нормуються відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 та ДСН 

3.3.6.037-99. Загальний рівень звуку в лабораторі не перевищує   50 дБА . 

 

Таблиця 6.3 – допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рі-

вні звуку на робочих місцях 

  
Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з сере-

дньогеометричними частотами, Гц 

 11,5 63 25 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівні звуку, дБА 86 71 61 54 49 45 42 40 38 

 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99  захист від шуму в приміщенні, ство-

реного на робочих місцях внутрішніми джерелами здійснюється наступними 

методами: зменшенням шуму в джерелі, раціональним плануванням і облад-
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нанням робочого приміщення звукоізоляційними матеріалами. Таким чином 

рівень шуму не перевищує гранично - допустимий рівень, а це відповідає по-

ставленим вимогам. 

5.2.6 Мікроклімат робочої зони 

 Мікроклімат приміщеннях для роботи визначається наступними пара-

метрами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю 

руху повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, 

температурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлю-

ють оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від 

періоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й припустимі 

значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа»  ( робо-

ти, виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії 

не більше 120 ккал/година). 

 

Таблиця 6.4 — Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочого 

місця) мікроклімату в приміщенні. 

 

Параметри 

Холодний період Теплий період 

оптимльні оптимальні оптимальні допустимі 

Температура 0С 22-24 22-24 23-25 22-28 

Відносна во-

логість, % 
40-60 40-60 40-60 75 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

  

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея центра-

льного опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну 
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пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури в при-

міщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні викорис-

товується природна  вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна відкрива-

ти, якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в холодний 

період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не використову-

ються. 

Фактичні параметри мікроклімату  в робочій зоні відповідають приве-

деним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99 [26]. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях  

5.3.1 Основи безпеки   

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими ПЛАС є розробки технічних рішень та організаційних заходів 

щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу в надзвичайних ситуаціях, а та- 

кож визначення основних заходів із пожежної безпеки. 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу в разі виникнення НС, наприклад 

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

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється од- 

ним із наступних способів або їх комбінацією: 

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

міщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

· трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

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

дей; 

· трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на за- 

побігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 
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· ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

· ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації; 

· дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 
 
Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також із приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що за- 

безпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а йу разі виникнення 

будь-якої іншої НС. 

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

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікро- 

фон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нор- мальних умов евакуації виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою 

світлових та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі виробничі при- 

міщення. 

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не піз- 

ніше трьох секунд із моменту отримання сигналу про НС. 

Пульти управління СО необхідно розміщувати в приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його ная- 

вності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів ДБН В.2.5-56- 

2014. Пожежна автоматика будинків і споруд". 

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та по- 

тужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях пос- 

тійного або тимчасового перебування виробничого персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках: 

· у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному споря- 
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дженні; 
· у приміщеннях із рівнем шуму понад 95 дБ. 

 
Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що ав-

томатично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення ро- 

бочого освітлення. 

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

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

штучне освітлення". 

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхід- 

ного для евакуації людей із будинку, але не менше 15 хвилин. 

Вихід із ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведен- 

ня з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні. 

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного 

струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо. 

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зво- 

ротному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання 

повинен бути автоматичним. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії в черговому ре- 

жимі має бути не менш 24 годин. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії в режимі "Триво- 

га" має бути не менше 15 хвилин. 

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

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

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та роз- 

ташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 
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5.3.2 Обов’язки та дії персоналу в разі виникнення надзвичайної си- 

туації 

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

· негайно повідомити про це засобами зв’язку органиДержавної 

Служби з НС (ДСНС), вказати при цьому адресу, кількість по-

верхів, місце виникнення 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 цінностей; 

· вжити заходів щодо ліквідацій наслідків НС із використанням наяв-

них засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виник- 

нення пожежі, повинні: 

· перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

· вимкнути в разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

· у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які 

не беруть участь у ліквідації НС; 

· перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

· забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС ; 

· організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, на- 

дати їм допомогу в локалізації й ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 
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5.3.3 Пожежна безпека 

У медично-дослідній лабораторії знаходиться значна кількість твердих 

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума) Згі-

дно НАПБ Б.03.002-2007 [27] «Визначення категорій приміщень та споруд з 

вибухопожежної та пожежної безпеки», науково-дослідницька лабораторя 

відноситься до пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й 

важкогорючі речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при взаємодії з 

водою, киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти). 

Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення пожежі. 

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

• негайно повідомити про це  Державну пожежну охорону за телефоном 

101, вказати при цьому адресу кількість поверхів, місце  виникнення пожежі, 

наявність людей, а також своє прізвище; 

• повідомити про пожежу керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

• організувати оповіщення людей про пожежу; 

• вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

• вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням наявних вогнегас-

ників та інших засобів пожежогасіння. 

Після прибуття на пожежу підрозділів Державної пожежної охорони по-

винен бути забезпечений  безперешкодний доступ їх до місця, де виникла 

пожежа. 

Згідно з класифікацією робочих зон за вибухопожежною небезпекою 

(відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01) науково-дослідницька лабораторія від-

носиться до зон класу П-ІІа – пожежо-небезчна, так як в приміщенні  міс-

тятся тверді горючі речовини, нездатні переходити у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в примі-

щенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-
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профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах, 

використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а також 

проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ГОСТ 12.4.009-75, ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 «Пер-

винні засоби пожежегасіння» у науково-дослідницькій лабораторії (клас по-

жежонебезпеки «Е» — гасіння електроприладів, що знаходяться під напру-

гою) знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу «ОУ-5» і порошко-

вий «ОП-2». «ОУ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із вихі-

дними дверима. 

Передбачаються такі заходи з метою забезпечення пожежної безпеки: 

• постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

• контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

• заборонено паління в приміщенні; 

• неприпустимість знаходження у приміщенні горючих і вибухонебезпе-

чних речовин; 

• допуск до роботи осіб, які в установленому порядку пройшли навчання, 

інструктаж і перевірку знань з пожежної безпеки; 

• протягом року по можливих аварійних ситуаціях, передбачених ПЛАС, 

проведення навчально-тренувальних занять і навчальної тривоги. 

У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004  «Правил поже-

жної безпеки України». [28] 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються тех-

нічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

1. З проведеного аналізу випливає, що існуючі методи дослідження мік-

роциркуляції крові є ресурсоємними, важкими у реалізації та займають 

багато часу (1 год. – 2 год.), з метою зменшення обчислювальних ресу-

рсів необхідна модифікація методу моделювання мікроциркуляції крові 

в організмі людини. 

2. У результаті огляду представлення форми еритроцита з’ясувалося, що 

стандартоню моделлю для опису є сфероїд. Дана модель є залежною 

від розміщення у просторі через хаотичний рух клітин крові при мікро-

циркуляції, що призводить до значного підвищення об’єму розрахунків 

і не дозволяє моментально отримати результати дослідження. 

3. Запропонована модифікація у вигляді представлення кровотворчих 

елементів сферичними частинками дозволяє спростити розрахунки та 

зменшити у 10 разів час розрахунку, не враховуючи обчислення поля-

ризації відбитого проміння та положення частинки у просторі. Із ре-

зультатів видно, що залежності стандартної та модифікованої моделей 

близькі, характерні дифракційні параметри стандартної моделі (х=0,97) 

при модифікації зберігаються (х=0,98), із чого можна судити про при-

йнятність модифікованої моделі. 
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1. Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання роботи є: завдання видане кафедрою радіокон-

струювання та виробництва радіоапаратури. 

2. Мета і призначення магістерської дисертації 

Метою магістерської дисертації є розрахунок параметрів і характеристик 

комп’ютерної моделі мікроциркуляції крові. 

Об’єктом дослідження є модель мікроциркуляції крові в організмі люди-

ни. 

Предметом дослідження є параметри і характеристики мікроциркуляції. 

крові. 

3. Вихідні дані для проведення магістерської дисертації 

1. Приезжаев А. В. Лучевое приближение для расчета лазерного 

излучения прозрачной диэлектрической сфероидальной части-

цей / А. В. Приезжаев, С. Ю. Никитин, А. Е. Луговцов. // Кван-

товая электроника. – 2008. – №6. – С. 606–611. 

2. Matzler C. Function for MIe Scattering and Absorption / Christian 

Matzler. – Bern: Institut fur Angewandte Physik, 2002. – С. 5-17. 

3. Борен К. Поглощение и рассеяние света маліми частицами. Пе-

ревод из англ. / К. Борен, Д. Хаффман. – Москва: Мир, 1986. – 

С. 178-186 

4. Вимоги до виконання магістерської дисертації 

1. Виконати аналітичний огляд існуючих методів дослідження мікроци-

ркуляції крові в організмі людини. 

2. Описати математичну модель [3] яка представляє еритроцити сферич-

ними частинками . 

3. Розробити комп’ютерну модель в середовищі Matlab. 

4. Проаналізувати результати комп’ютерного моделювання. 
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4. Етапи виконання магістерської дисертації  

 

Таблиця 1 – Етапи роботи і терміни їх виконання 

№ Назва етапів Термін виконання Результат 

1. Пошук джерел інформації 10.9.17 –  
15.11.17 

Аналіз дослідже-
ної літератури 

2. Виконання аналітичного огляду  16.7.18 –  
15.8.18 

Розділ 1 

3 Математичне моделювання еритроцитів 
як сферичних частинок 

17.8.18 –  
15.9.18 

Розділ 2 

4. Розробка комп’ютерної моделі мікроцир-

куляції та аналіз результатів 

15.10.18 –  
15.11.18 

Розділ 3 

5. Розробка пояснювальної записки та пре-
зентації 

16.11.18 Магістерська ди-
сертація, презен-
тація 

 

5. Очікувані результати 

1. Огляд методів дослідження мікроциркуляції крові. 

2. Математична модель. 

3. Комп’ютерна модель та її результати. 

6. Матеріали, що подаються після закінчення магістерської дисерта-

ції та її етапів 

1) Завдання на магістерську дисертацію. 

2) Технічне завдання. 

3) Пояснювальна записка. 

4) Презентація. 

7.  Порядок приймання магістерської дисертації 

1. Результати етапів узгоджуються з науковим керівником. 

2. Представлення кафедрі завершеної дисертації. 

3. Попередній захист дисертації. 

4. Захист дисертації на засіданні екземенаційної комісії. 
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8. Приблизний зміст магістерської дисертації 

Вступ 

1. Аналітичний огляд методів дослідження мікроциркуляції крові в ор-

ганізмі людини 

2. Математична модель мікроциркуляції крові 

3. Комп’ютерна модель мікроциркуляції крові. Результати моделювання 

Висновки  

 

 

 

 

 

 

                                 Виконавець  ________ Мельник В.П. 
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