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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація: 100 с., 16 рис., 34 табл., 2 дод., 38 джерел за пе-

реліком посилань. 

ЕЛЕКТРОХІРУРГІЯ, ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНА АПАРАТУРА, ВИСОКО-

ЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ ВПЛИВ, ПРОБІЙ БІОТКАНИНИ. 

Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електро-

хірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з ураху-

ванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції 

та розсічення тканин в контактній електрохірургії.  

Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в елект-

рохірургії. 

Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного 

електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини 

під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моде-

лювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину.  

Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії. 

Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високоча-

стотної електрохірургії. 

Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті 

«Comsol Multiphysics». 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична мо-

дель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення 

тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-

впливу апріорі і прогнозувати його результат. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати мо-

жуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА. 
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ABSTRACT 

Master’s thesis: 100 p., 16 fig., 34 tab., 2 app., 38 ref. 

ELECTROSURGERY, ELECTROSURGICAL EQUIPMENT, HIGH-FRE-

QUENCY ELECTROSURGICAL INFLUENCE, CUTTING OF THE BIOLOGI-

CAL TISSUE. 

Relevance of topic. For a significant improvement of the characteristics of elec-

trosurgical equipment (ESE), mathematical modeling taking into account the pecu-

liarities of thermal processes with monopolar electrocoagulation and tissue dissec-

tion in contact electrosurgery is relevant. 

The aim of the research. Clarification of the simulation of thermal processes in 

electrosurgery. 

Tasks of the research. Development of the mathematical model of high-fre-

quency electrosurgical influence on tissue. Simulation of a cutting of a tissue under 

the influence of high-amplitude electric impulses. Mathematical modeling of high-

frequency electrosurgical influence on tissue. 

Object of the research. Processes of the high-frequency electrosurgery. 

Subject of the research. Characteristics and parameters of processes of high-

frequency electrosurgery. 

Research methods. Computer simulation in the software package «Comsol 

Multiphysics». 

Scientific novelty of the obtained results. The mathematical model of thermal 

processes for monopolar electrocoagulation and tissue dissection in contact electro-

surgery allows to calculate the parameters of electrosurgical influence in advance 

and predict its result. 

The practical value of the obtained results. Obtained results can be used for 

design and production of the ESE. 
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

ВЧ — висока частота  

ВЧЕХ — високочастотна електрохірургія 

ВЧЕХВ — високочастотний електрохірургічний вплив  

ГВЧ — генератор високої частоти  

ЕХ — електрохірургія  

ЕХА — електрохірургічна апаратура  

РЧ — радіо частота 

СВЧ — струм високої частоти 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У рамках сьогодення, електрохірур-

гічна апаратура (ЕХА) займає одне з важливих місць серед виробів медичної 

техніки, що застосовуються в хірургії. У сучасній практичній хірургії поши-

рена апаратура для розтину та коагуляції тканин організму струмом високої 

частоти. Завдяки різноманітності можливостей методів електрохірургії, ця 

апаратура застосовується у всіх оснащених операційних відділеннях медичних 

установ. У поняття «електрохірургічна апаратура» входить комплекс техніч-

них засобів, що включають в себе високочастотний генератор, високочастотні 

кабелі, засоби управління і електрохірургічні електроди та інструменти. 

Високочастотна електрохірургія належить до тих медичних технологій, 

без яких сьогодні не можливе виконання хірургічних втручань у більшості клі-

нічних спеціальностей, таких як загальна хірургія, нейрохірургія, онкологія, 

гастроентерологія, урологія, гінекологія та багатьох інших. Так, наприклад, 

без застосування електрохірургічної апаратури важко собі уявити технічне ро-

зсічення м'язових покривів у торакальній хірургії, накладення співустій при 

абдомінальних операціях, резекцію на ренхіматозних органах, видалення пух-

лин в нейрохірургії та виконання багатьох інших втручань. 

Бурхливий розвиток технічних засобів для електрохірургії став стимулом 

до розробки нових технологій електрохірургічних впливів (ЕХВ). З'явилися 

безконтактні методи електрохірургічних впливів, коли замість електрода ви-

користовується електропровідний струмінь іонізованого інертного газу (арго-

ноплазмова коагуляція) або потік електропровідної рідини (технологія холо-

дно-плазмової абляції) в практику хірургічних втручань міцно увійшли ендо-

скопічні та лапороскопічні методи електрохірургії. Все це свідчить про те, що 

медико-технічний потенціал електрохірургії не вичерпаний. 

Актуальність вдосконалення технічних засобів для електрохірургії та ро-

звиток нових технологій в сучасних умовах об'єктивно зростає. Пояснюється 

це низкою причин. Однією з причин є необхідність лікування різноманітних 
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хірургічних захворювань, що з'явилися в результаті техногенного впливу на-

вколишнього середовища на умови життя людини. Зростаючий травматизм, 

сукупність стресових ситуацій, що підвищують ймовірність патологічних про-

цесів в організмі людини як наслідок урбанізації, тягнуть за собою необхід-

ність розширення можливостей оперативного хірургічного втручання різних 

категорій складності, в той же час, поява нових технологій в хірургії, забезпе-

чених відповідними технічними засобами, що дозволяє суттєво підвищити 

ефективність лікування хірургічних хвороб, в тому числі і традиційних. 

Доказом актуальності є й той факт, що спостерігається постійне зростання 

моделей ЕХА, що з'являються на світовому ринку; у виробництво апаратури 

залучається все більше число виробників. Однак затребуване зростання числа 

моделей ЕХА не завжди виправдано. Часто технічні параметри нових моделей 

повторюють недоліки розроблених раніше. Пояснюється це тим, що при про-

ектуванні ЕХА спостерігається емпіричний підхід в оцінці результатів елект-

рохірургічних впливів. Заснований на таких оцінках вибір функціональних па-

раметрів апаратури і методики електрохірургічних впливів не відповідає в по-

вній мірі критеріям ефективності застосовуваної технології. 

Мета та завдання. Метою даної роботи є дослідження особливостей фо-

рмування параметрів процесу високочастотної електрохірургії.  

Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати низку за-

вдань: 

 Розробити математичну модель високочастотного електрохірургічного 

впливу на біотканину; 

 Здійснити дослідження пробою біотканини під впливом високоамплі-

тудних електричних імпульсів; 

 Виконати математичне моделювання високочастотного електрохірур-

гічного впливу на біотканину; 

 Запропонувати клінічну апробацію та практичне застосування резуль-

татів дослідження; 
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 Навести рекомендації по розробці моделей високочастотних електрохі-

рургічних пристроїв для їх використання в медичній практиці. 

Об’єкт та предмет роботи. Об’єктом роботи є процеси високочастот-

ної електрохірургії.  

Предметом виступають характеристики та параметри процесів високоча-

стотної електрохірургії. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань використову-

валися теоретичні методи досліджень. Теоретичні методи застосовувалися при 

дослідженнях ЕХ-впливів на макроскопічному рівні в розробках математич-

них моделей різання та коагуляції тканин організму. Поєднання різних теоре-

тичних методів використано в дослідженнях ЕХ-впливів на мікроскопічному 

рівні розгляду і при вивченні безконтактних технологій ЕХ-впливів.  

При виконанні теоретичних досліджень були використані: методи теорії 

рівнянь математичної фізики, теорії ймовірності та математичної статистики, 

електронний пакет «Comsol Multiphysics». 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна роботи ви-

значається сукупністю результатів теоретичних досліджень фізичних проце-

сів, що протікають при електрохірургічних впливах в системі «біотканина-еле-

ктрод». В роботі сформульовано комплексний підхід до вирішення завдання 

підвищення ефективності формування параметрів процесу високочастотної 

електрохірургії. 

Математична модель теплових процесів для монополярної електрокоагу-

ляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розрахову-

вати параметри ЕХ - впливу апріорі і прогнозувати його результат. 

Практична значимість отриманих результатів. Отримані результати 

можуть бути використані при проектуванні та виробництві ЕХА за умови до-

триманні всіх правил та обмежень, викладених на сторінках роботи.  

Структура роботи. Структуру роботи складають: реферат, перелік ско-

рочень, вступ, п’ять розділів, висновки, список використаної літератури, дода-

тки. Загальний обсяг роботи становить 100 сторінок.  
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В 

ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ 

1.1 Огляд методів електрохірургічних впливів та їх класифікація 

Електрохірургія включає в себе сукупність методів хірургічних впливів 

на біотканини організму з метою їх розсічення (електротомія), цілеспрямова-

ного руйнування, зупинки кровотеч і механічної фіксації (коагуляція), локаль-

ного видалення біотканин (абляція) [1]. 

У сучасній хірургії широко поширена апаратура для коагуляції і розсі-

чення біотканин організму за допомогою тепла, що виділяється в біотканинах 

організму високочастотним струмом. Використовуються зазвичай струми, ча-

стотою понад 200 кГц, так як вони не надають нервово-м'язової стимуляції. 

Відповідно до інформаційних даних на сьогодні різними країнами випуска-

ється понад 100 різних модифікацій апаратів і пристроїв для високочастотної  

електрохірургії (ВЧЕХ). Найважливішими елементами хірургічного втру-

чання є розсічення і коагуляція біотканин організму. 

Коагуляція біотканин здійснюється в результаті локального нагріву біот-

канини високочастотним струмом до температури понад 60 °С. При цьому ві-

дбувається необоротне згортання (денатурація) тканин білків, що призводить 

до коагулювання дрібних кровоносних і лімфатичних судин для забезпечення 

гемостазу. Крім гемостазу електрокоагуляцію застосовують для механічного 

з'єднання фрагментів біотканини: «зварювання» середніх і великих за розмі-

ром судин, альвеол, що відшарувалися при патологічних процесах біотканин, 

для цілеспрямованого руйнування (некротизації) новоутворень у вигляді різ-

них пухлин, гемоангіом, при варикозному розширенні вен і у багатьох інших 

випадках. 

У деяких хірургічних втручаннях потрібна поверхнева спрей-коагуляція. 

Такий вид коагуляційного впливу називається «фульгурацією». При фульгу-
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рації електрод безпосередньо не контактує з біотканиною, а вплив здійсню-

ється безперервним іскровим розрядом, який виникає між електродом і біот-

каниною. 

Розсічення біотканин проводиться також за рахунок тепла, що виділя-

ється в біотканині, але тільки при більш високій щільності струму, ніж це має 

місце при коагуляції. Висока потужність струму призводить до інтенсивного 

локального виділення тепла, під дією якого міжклітинна і внутрішньоклітинна 

рідина миттєво закипає і розриває біотканину поблизу поверхні ріжучого еле-

ктрода [2]. Одночасно тепло, що виникає внаслідок проходження струму через 

біотканину, згортає білок, що забезпечує одночасне коагулювання поверхонь. 

Згідно з дослідженнями процесу термічного впливу на біологічну тканину 

високочастотним струмом, встановлені певні зміни в структурі біотканини в 

залежності від температури нагріву. Ці зміни, які відбуваються в структурі бі-

отканини в залежності від нагрівання, наведені в табл. 1.1 [3]. 

Таблиця 1.1 Зміни, що відбуваються в структурі біотканини в залежності 

від температури нагрівання 

Температурний діапазон, 0С Характер зміни біотканини 

до 40 Немає суттєвих змін. 

40  –  49  

Зворотні зміни клітинної струк-

тури в залежності від тривалості 

впливу 

49  –  70  
Незворотні зміни клітинної стру-

ктури 

70 – 100 
Коагуляція. Виділення глюкози. 

Згортання білків, гемостаз 

100 – 200 

Зневоднення. Перетворення рі-

дини в пар. Клейкий стан глю-

кози після дегідратації. Стис-

нення коагулянту в результаті де-

гідратації 

понад 200 Піроліз (обвуглювання) 
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Розрізняють два основних способи високочастотного електрохірургіч-

ного впливу (ВЧЕХВ): монополярний і біполярний (рис. 1.1) [4]. При монопо-

лярному впливі високочастотний струм з активного електрода поширюється 

по тілу пацієнта і потрапляє на пасивний електрод. Активний електрод має 

малу площу робочої поверхні і тому безпосередньо у цього електрода високо-

частотний струм має найбільшу щільність, викликаючи нагрівання біотка-

нини. Монополярний вплив застосовують як для коагуляції, так і для розсі-

чення біотканин.  

В окремих випадках використовують метод монополярного впливу без 

пасивного електрода. У цьому випадку функцію пасивного електрода виконує 

ємність пацієнта відносно землі. При цьому другий вихід генератора заземлю-

ється, а високочастотний струм від активного електрода проходить через тіло 

пацієнта і, далі, через ємність пацієнта на землю, замикається генератор. 

 

Рисунок 1.1 — Умовна схема моно- / біполярного впливу 

Метод біполярної електрохірургії полягає в тому, що обидва виходи гене-

ратора підключені до двох рівнозначних активних електродів, конструктивно 

об'єднаних в хірургічний інструмент, наприклад, пінцет для біполярної коагу-

ляції. Відстань між цими електродами при елекрохірургічному впливі складає 
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величину порядку лінійного розміру їх робочих поверхонь. Тому струм поши-

рюється у відносно малому об’ємі біотканини, в основному між електродами. 

Для коагуляції і розсічення біотканин успішно застосовують методи еле-

ктрохірургічних впливів, засновані на спеціальних медичних технологіях. Се-

ред цих методів слід виділити високочастотну ендохірургію, яка увійшла в 

практику хірургії в кінці 1970 років, техніка ендохірургічних операцій здійс-

нюється за допомогою лапороскопії і гнучких ендоскопів, що представляють 

собою оптикомеханічні пристрої, що дозволяють здійснювати хірургічні мані-

пуляції під наглядом хірурга [3, 5, 6]. У цих пристроях є інструментальний ка-

нал, через який активний електрод підводиться безпосередньо до оперованих 

біотканин. Найчастіше застосовуються петльові електроди, біопсійні зонди, 

перфораційні катетери. Використовується як монополярна, так і біполярна ме-

тодика електрохірургічних впливів. 

До електрохірургічних методів відноситься технологія аргоноплазмової 

коагуляції. Як джерело високочастотної енергії в цій методиці використову-

ють електрохірургічний генератор, поєднаний з системою подачі аргону до ко-

агулюючої біотканини. Процес коагулювання відбувається завдяки терміч-

ному впливу високочастотного струму, що підводиться до біотканини потоком 

іонізованого струменя аргону. Цей метод є безконтактним. Він ефективно за-

стосовується у відкритій хірургії для зупинки великих кровотеч, а також в ла-

пороскопії і торакоскопії. 

Іншим перспективним видом високочастотної електрохірургії є метод хо-

лодно-плазмової абляції [7]. У цьому методі високочастотна напруга підво-

диться в зону хірургічного впливу за допомогою спеціальних біполярних еле-

ктродів. За допомогою цієї високочастотної напруги створюється електрична 

дуга в рідкому струмопровідному середовищі, безперервно подається в об-

ласть додаткового біполярного електрода. Плазмова дуга, створена струмом, 

призводить до розпаду біотканин, що контактують і, як результат такого 

впливу, відбувається об'ємне видалення прилеглих до електрода біотканин. 
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Метод успішно застосовується в кардіології, оториноларингології, ортопедії; 

розробляється застосування в інших хірургічних спеціальностях. 

З урахуванням принципових і методичних особливостей класифікацію 

методів високочастотної електрохірургії можна зобразити у вигляді схеми на 

рис. 1.2 [2]. 

Рисунок 1.2 — Методи високочастотної електрохірургії 

1.2 Аналіз апаратури для різних технологій електрохірургічного 

впливу 

На сьогоднішній день існує чимале різноманіття апаратів ЕХВ. Залежно 

від призначення апарати мають різні схемотехнічні рішення, широкий спектр 

параметрів і режимів роботи, багатофункціональний набір електродів, інстру-

ментів, допоміжних пристроїв. Практично всі сучасні апарати мають мікроп-

роцесорну систему управління, схему тестування працездатності вузлів і бло-

ків, систему контролю вихідної потужності і т.п. У ряді моделей закладені ал-

горитми, що реалізують управління вихідними параметрами в залежності від 
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результату ЕХ-впливу. Особливості ЕХВ визначаються наступними критері-

ями [8]: 

 технологією ЕХ-впливу; 

 набором функціональних параметрів; 

 робочою частотою і діапазоном вихідної потужності; 

 параметрами електрохірургічних електродів і інструментів; 

 системою вихідних параметрів з навантаженням. 

Реалізація цих критеріїв в ЕХВ є необхідною умовою при вирішенні задач 

проектування. 

Технічний аналіз апаратури та інформаційних матеріалів, виходячи з кри-

теріальних характеристик ЕХВ, дозволяє назвати провідних розробників та ви-

робників і відзначити найбільш цікаві моделі ЕХВ. Серед зарубіжних фірм ви-

робників виділяються: ERBE, Berchtold GmbH, Martin, Sering (Німеччина), 

Valleylab, Acmy, ArthroCare, Elman (США), Eschmann (Великобританія) і ін.  

До числа найбільш цікавих вітчизняних моделей ЕХВ відносяться бага-

тофункціональні ЕХА загального призначення «Фотек Е353МВ» і «ФОТЕК 

Е81 МВ», розроблені ТОВ «НІЦ “Сканер”». Апарати забезпечують як контак-

тні, так і безконтактні технології. В обох апаратах висока ефективність конта-

ктних ЕХ-впливів досягається спеціальною характеристикою вихідної на-

пруги, що забезпечує максимальний коагулюючий ефект при мінімальній по-

бічній деструкції оперованих біотканин. Використання результатів математи-

чного моделювання при виборі параметрів впливу та автоматичної корекції 

вихідної потужності, істотно підвищують ефективність ЕХ-впливів відповідно 

до принципу VIO в електрохірургії (V — можливість варіації параметрами 

апаратури відповідно до індивідуальних особливостей хірургічного втру-

чання; IO — можливість умовного графічного відображення розрізу і осередка 

коагуляції).  

Однією з останніх розробок ТОВ «НІЦ “Сканер”» є модель «Фотек 

Е353МВ», що дозволяє здійснювати широкий спектр ЕХ-впливів. Апарат має 
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набір режимів різання з коагуляцією, режими монополярної, біполярної і по-

вітряно-плазмової спрей-коагуляції, режим роботи з ендохірургічною техні-

кою. Основна робоча частота апарату становить 880 кГц; максимальна вихідна 

потужність в режимі «різання» складає 400 Вт на навантаженні 400 Ом; в ре-

жимі «монополярна коагуляція» — 200 Вт на навантаженні 200 Ом; в режимі 

«біполярна коагуляція» — 100 Вт на навантаженні 100 Ом. 

Серед апаратів, що випускаються провідними іноземними фірмами, виді-

ляється модель «Elektrotom 640» фірми Berchtold GmbH (Німеччина) (рис. 1.3) 

[9]. 

 

Рисунок 1.3 — Електрохірургічний апарат «Elektrotom 640» фірми Berchtold 

GmbH (Німеччина) 

Область застосування апарату — загальна хірургія, ендоскопія, гастроен-

терологія, судинна хірургія, гінекологія, кардіологія, урологія, косметологія, 

пульмонологія. Апарат має декілька режимів:  

 різання без коагуляції; 

 різання з м’якою коагуляцією; 

 різання з форсованою коагуляцією; 

 трансуретральна резекція; 

 режим для ендохірургії (чергування різання та коагуляції); 
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 декілька режимів коагуляції, а саме: м'яка коагуляція, посилена коагу-

ляція і фульгурація.  

В апараті реалізовано автоматичне коректування вихідної потужності в 

залежності від виду біологічної тканини і типу застосовуваного електрода, са-

мотестування після включення в разі несправності. Робоча частота 375 кГц, 

максимальна потужність в режимі «різання» — 325 Вт на навантаженні 

600 Ом, цифрова індикація режимів, голосовий або звуковий супровід устано-

вок і стану апарату, порт RS-232, програмування призначених для користувача 

комбінацій режимів роботи, клас захисту I, тип приладу CF (характеризується 

найвищим ступенем захисту від ураження електричним струмом та наявністю 

ізольованої робочої частини). 

Фірма ERBE (Німеччина) випускає цілий ряд електрохірургічних апара-

тів («ICC 50», «ICC 80», «ICC 200», «ICC 300», «ICC 350»), серед яких апарат 

«IСС 350» (рис. 1.4) є провідною моделлю.  

 

Рисунок 1.4 — Електрохірургічний апарат «ICC 350» (фірма ERBE) 

Область застосування — гінекологія, урологія, мінімальна-інвазивна хі-

рургія, ендоскопія, серцево-судинна хірургія, нейрохірургія, артроскопія. Від-

мінною особливістю апарату є використання системи автоматичної настройки 

рівня потужності в залежності від стану біологічної тканини і типу обраного 

інструменту [10]. Апарат має декілька режимів різання: 
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 різання без коагуляції; 

 трансуретральна резекція (HIGT CUT);  

 режим для поліпектомії і папілотомії (ENDO CUT— чергування рі-

зання і коагуляції);  

 режим PPS (англ. «Power Peak System» — формування коротких імпу-

льсів потужності); 

 декілька режимів коагуляції: м'яка коагуляція, посилена коагуляція, 

фульгурація, змінна коагуляція по двох каналах (TWIN COAG, тобто є два ви-

ходи коагуляції з можливістю відповідної оптимальної настройки), біполярна 

коагуляція з можливістю автостарту, тобто включення потужності при тор-

канні пінцетом поверхні біотканини.  

Апарат «ICC 350» має можливість підключення електрокоагуляційного 

апарату «ARGOPLAZMA». Номінальна вихідна потужність в режимі «рі-

зання» становить 300 Вт на навантаженні 500 Ом; в режимі «м'яка коагуля-

ція» — 120 Вт на навантаженні 125 Ом; в режимі «біполярна коагуляція» — 

100 Вт на навантаженні 500 Ом. Робоча частота становить 500 кГц, апарат має 

два виходи AUTO CUT / AUTO COAG, клас захисту І, тип апарату CF. 

В даний час фірма ERBE активно впроваджує в хірургічну практику ви-

сокочастотні електрохірургічні системи ERBE VIO. 

Нова система являє собою удосконалене технічне рішення на базі переві-

реного в практиці клінічного застосування серії апаратів ICC і відрізняється 

більш високою продуктивністю і простотою обслуговування. 

Слід зазначити принципово нову технологію, яка застосовується фірмою 

ValleyLab (США) в апараті для зварювання судин «LigaSure ls 1520» (рис. 1.5). 

Нова технологія дозволяє здійснювати «зварювання» судин діаметром до 

7 мм. Забезпечується це за рахунок використання спеціальних інструментів у 

вигляді затискачів різної конфігурації і спеціального алгоритму роботи апа-

рату, який передбачає безперервний аналіз якості «зварного» шва, регулю-

вання рівня потужності і автоматичне відключення при завершенні коагуляції.  
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Рисунок 1.5 — Апарат для зварювання судин «LigaSure ls 1520» фірми 

ValleyLab 

Переваги технології «LigaSure»: мінімально необхідний нагрів біотка-

нини, надійність і міцність коагуляційного шва, зменшення нагару і прили-

пання біотканини до інструменту. Параметри впливу: робоча частота стано-

вить 470 кГц, максимальна потужність становить 150 Вт [11]. 

Таким чином в сучасних моделях ЕХВ реалізуються як традиційні конта-

ктні, так і нові безконтактні технології ЕХ-впливів, що дозволяють використо-

вувати цю апаратуру в усіх спеціальностях практичної хірургії. З огляду на 

різноманіття моделей ВЧЕХ-апаратів, що відрізняються призначенням, функ-

ціональними параметрами, режимом роботи, набором робочих інструментів, 

конструкцією, сувора класифікація апаратури по всім можливим ознаками не 

є однозначною. Однак, в першу чергу всі апарати слід розбити на дві групи 

відповідно до їх призначення:  

1) апарати, призначені для універсального застосування;  

2) апарати спеціалізовані, призначені для конкретних електрохірургічних 

впливів. 

Універсальні апарати мають такі характеристики, які дозволяють здійс-

нювати більшість хірургічних маніпуляцій, здійснюваних в електрохірургії. 

Во
ро
нч
ак

 А.
 П

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



24 

 

Вони мають багато режимів роботи, велику вихідну потужність, широкий на-

бір робочих інструментів. 

Спеціалізовані апарати містять специфічні для конкретного застосування 

аксесуари, мають прецизійні регулювання, спеціальні навантажувальні харак-

теристики і т.п., та використовуються в конкретних спеціальностях хірургії. 

Спеціалізовані апарати простіші, надійніші і дешевші. До спеціалізованих мо-

жна віднести апарати, що застосовуються в оториноларингології, офтальмоло-

гії, нейрохірургії, кардіології.  

Слід виділити апаратуру, що застосовується в ендохірургії. Спектр елек-

трохірургічних впливів в цій області дуже широкий — від операцій на органах 

черевної порожнини до хірургічних маніпуляцій в урології, проктології, гіне-

кології, артрології, судинній хірургії, гастроентерології та ін.  

Як правило, всі спеціалізовані апарати забезпечують можливість дозова-

ного впливу, що вкрай необхідно в нейрохірургії, в операціях з відшарування 

сітківки ока, при коагуляції осередків аритмії і т. п. Найбільш ефективно дозу-

вати вплив апріорі, орієнтуючись на кінцевий результат впливу, проте, досить 

об'єктивних і надійних апаратних засобів на сьогодні не достатньо. Найчас-

тіше з цією метою використовуються непрямі методи оцінки впливу, засновані 

на зміні імпедансу біотканини, температури, пульсової хвилі.  

1.3 Аналіз існуючих публікацій за темою магістерської дисертації 

На сьогоднішній день питання дослідження особливостей формування 

параметрів процесу високочастотної електрохірургії вивчало чимало як зару-

біжних так і вітчизняних вчених. До їх числа варто віднести: 

1) О.А. Ковальчук, яка вперше встановила патогенетичний механізм ге-

мостазу під час біологічного зварювання біотканин і його принципову відмін-

ність від традиційних методів (біполярна коагуляція і шовний матеріал), який 

полягає в тому, що в основі гемостазу є біотканинна (закупорка судин зсере-
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дини клітинами ендотелію) емболізація судин мікрогемоциркуляторного ру-

сла і в місці зварювання біотканин не виникає термічна загибель клітин, а фо-

рмується біомаса, здатна до регенерації [12]. 

2) Вперше в Україні впроваджений в клінічну практику спосіб електрохі-

рургічного зварювання біотканин (пат. 9910, Україна, МКІ А61В17/00) 

Б. Є. Патона [13] при хірургічному лікуванні онкогінекологічних захворю-

вань, таких як рак тіла, шийки матки та яєчників. Показані переваги операцій 

з використанням електрохірургічного способу Б. Є. Патона в порівнянні з тра-

диційними (біполярна коагуляція і шовний матеріал) за основними клінічними 

параметрами операцій: тривалість, крововтрата, ранні післяопераційні ускла-

днення. 

3) В.І. Стойка [14] встановив переваги використання аргоноплазмової ко-

агуляції в режимі мінінвазивного застосування у вигляді зменшення частоти 

ранніх та пізніх післяопераційних ускладнень у пацієнтів із кістами печінки. У 

роботі, продемонстровано та обґрунтовано, що використання аргоноплазмової 

коагуляції при кістозних ураженнях печінки супроводжується достовірно мен-

шим деструктивним впливом на тканини печінки, дозволяє досягти надійного 

гемостатазу та сприяє максимальному збереженню функціонуючої печінкової 

паренхіми. В експериментальному дослідженні доведено переваги аргонопла-

змової коагуляції, як метода гемостазу, у порівнянні із іншими методами (уль-

тразвукова дисекція, монополярна коагуляція): найменшу глибину некрозу па-

рехіми печінки, відсутність спайок.  

4) М. Ю. Ничитайло, О. М. Литвиненко, О. М. Гулько, А. М. Кваченюк, 

С.Супрун, К. В. Негрієнко, Д. А. Кваченюк провели порівняльний аналіз ефе-

ктивності оперативних втручань, виконаних за стандартним способом з вико-

ристанням технології електрозварювання, в ендокринній хірургії. Порівню-

вали тривалість оперативного втручання, об'єм інтраопераційної крововтрати, 

частоту інтра- та ранніх післяопераційних ускладнень. Встановлено, що засто-

сування технології електрозварювання забезпечувало зменшення тривалості 
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оперативного втручання у середньому на 30%, об'єму крововтрати — на 20–

50%, частоти інтра- та ранніх післяопераційних ускладнень [15]. 

Однак, питання дослідження особливостей формування параметрів про-

цесу високочастотної електрохірургії залишається відкритим та потребує де-

тального вивчення.  

1.4 Висновки до розділу та постановка задач досліджень 

У межах першого розділу здійснено літературний огляд за темою дослі-

дження. Запропоновано теоретичний матеріал щодо особливостей форму-

вання параметрів процесу високочастотної електрохірургії. 

Будь-яке хірургічне втручання включає процедуру розтину за допомогою 

ЕХВ. Сьогодні 90% всіх операцій проводять методами ВЧ електрохірургії, 

причому в ряді випадків електрохірургія є єдиним способом втручання, що га-

рантує успіх операцій. 

При сучасних технологіях електрохірургії, що базуються на емпіричних 

уявленнях, ефективність застосування апаратури забезпечується необґрунто-

ваним її ускладненням через необхідність оперативного аналізу великого об-

сягу інформації, що відображає динаміку ЕХ-впливу і включення різних сис-

тем зворотного зв'язку. 

Поряд з емпіричним підходом для кожної технології ЕХ-впливу ефектив-

ність застосування апаратури може досягатися оптимізацією вихідних параме-

трів ЕХ-генераторів. 

Аналіз інформаційних матеріалів показує, що для вирішення кола за-

вдань, що стосуються раціонального вибору технічних характеристик апара-

тури і науково-обґрунтованого вибору параметрів впливу, потрібні дослі-

дження фізичних процесів, що лежать в основі цих впливів. До числа таких 

процесів відносяться: нагрів біотканини високочастотним струмом, коагуля-

ція біотканин і розсічення під дією струмів високої частоти — при контактних 
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методах; збудження сильно іонізованої холодної плазми в технології ВЧ-холо-

дно-плазмової абляції і процес повітряно-плазмової коагуляції — в технології 

безконтактних впливів. 

До головних завдань даної роботи варто віднести: 

 Розробити математичну модель високочастотного електрохірургі-

чного впливу на біотканину; 

 Здійснити дослідження пробою біотканини під впливом високоа-

мплітудних електричних імпульсів; 

 Виконати математичне моделювання високочастотного електрохі-

рургічного впливу на біотканину; 

 Запропонувати клінічну апробацію та практичне застосування ре-

зультатів дослідження; 

 Навести рекомендації по розробці моделей високочастотних елек-

трохірургічних пристроїв для їх використання в медичній практиці. 
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2 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИСОКОЧАСТОТНОГО 

ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО ВПЛИВУ НА БІОТКАНИНУ 

2.1 Дослідження пробою біотканини під впливом високоамплітудних 

електричних імпульсів 

Дослідження впливу параметрів вихідної напруги електрохірургічної апа-

ратури на коагуляцію і розсічення тканин пов'язано із завданням збільшення 

міцності коагуляційної спайки і забезпечення гемостатичного ефекту при роз-

тині. Відомий різнобій в параметрах вихідної напруги, яку випромінюють 

ЕХА, свідчить про відсутність однозначної відповіді на питання про механізм 

цього впливу. Відомі зарубіжні дослідники в області електрохірургії ( Dobbie 

A., Freidman I, Schenk Н. та ін) відзначають, що механізм впливу параметрів 

ВЧ-струму на коагуляцію тканини не вивчений, однак вказують, що кращі ко-

агуюючі властивості має модульований струм з високим відношенням піко-

вого значення до середньоквадратичного.  

Лише у повідомленні професора Татаринова В. В. у 1938 р. було вислов-

лено припущення про можливий пробій клітинних мембран при коагуляції 

струмом з високим відношенням пікового значення до середньоквадратичного 

[16]. 

Для пояснення механізму впливу параметрів струму на коагуляцію в про-

ведених дослідженнях була прийнята концепція пробою клітинних мембран. 

Передбачалося, що в результаті впливу на тканини електричних імпульсів ви-

сокої напруженості при коагуляції струмами певної форми, відбувається руй-

нування клітинних мембран. При розгляді біотканини на клітинному рівні по-

казано, що зростання міцності коагуляційної спайки і гемостатичного ефекту 

у разі пробою клітинних мембран, є наслідком гомогенізації структури тка-

нини та подальшої денатурації гомогенізованої білкової структури. 

В рамках цього подання супутнім ефектом має з'явитися падіння пито-

мого опору тканини при руйнуванні клітинних мембран електричними імпу-

льсами. Вимірювання відносного падіння опору тканини проводилося з метою 
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експериментального підтвердження пробою клітинних мембран і раціональ-

ного вибору вихідних параметрів ЕХВ. 

2.2 Математичне моделювання пробою біотканини високочастотним 

електрохірургічним впливом 

Для представлення механізму впливу параметрів високочастотного 

струму на гемостатичний ефект і міцність коагуляційної спайки біологічної 

тканини розглянемо структуру тканини на клітинному рівні. Для зручності мі-

ркувань біологічна тканина в першому наближенні може бути представлена у 

вигляді суспензії клітин в міжклітинній речовині [14, 16, 17]. Внутрішню час-

тину клітини можна представити у вигляді рідкої внутрішньоклітинної білко-

вої структури, відокремленої від міжклітинного простору міцною мембраною. 

Клітинні мембрани різних тканин мають в середньому товщину 50 – 100 А і 

мають високий електричний опір [3, 9, 10, 18]. Як внутрішньоклітинна, так і 

міжклітинна структури складаються з довгих білкових молекул складної фо-

рми. Під час коагуляції відбувається зміна енергетичного стану — термічна 

денатурація білкових молекул: молекулярні ланцюжки укрупнюються і розго-

ртаються з клубків в протяжні гілки, відбувається перебудова молекулярних 

зв'язків [8, 19]. 

Під дією високочастотних електричних коливань в тканині можуть вини-

кати імпульси електричного поля високої напруженості. Прийнявши концеп-

цію пробою клітинних мембран, будемо вважати, що під дією цих імпульсів 

пробиваються клітинні мембрани. Тоді більш високий коагуляційний ефект 

електричних струмів, що призводять до пробою клітинних мембран, порівняно 

зі струмами, які не викликають пробою, легко пояснити наступним чином. У 

разі відсутності пробою клітинних мембран, при нагріванні тканини, згор-

тання білка забезпечує коагуляційний зв'язок у міжклітинному просторі, оскі-

льки мембрани складаються з різних шарів, зокрема з вуглеводневого і ліпід-

ного, які при нагріванні не денатурують [8, 20]. При цьому внутрішньоклітин-
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ний білок коагулюється окремо. При пробої клітинних мембран під час коагу-

ляції відбувається взаємодія білкових молекул внутрішньоклітинного і міжк-

літинного простору з утворенням гомогенної структури. Білкові молекули, де-

натуруючи, прошивають простір коагульованої тканини. Подібне зв'язування 

білкових молекул по всій структурі коагульованої тканини повинно приводити 

до збільшення щільності коагуляту і зростання міцності коагуляційної спайки. 

Іншим ефектом, пов'язаним з пробоєм клітинних мембран, може бути зни-

ження питомого опору тканини. З точки зору електричної провідності розгля-

нута тканина у вигляді суспензії клітин до міжклітинної рідини являє собою 

розчин електроліту. При цьому зручно користуватися найпростішою електри-

чною еквівалентною схемою, наближено справедливою для дуже широкого ді-

апазону частот (рис. 2.1) [21].  

У цій схемі елемент тканини представля-

ється як паралельне електричне з'єднання двох 

ланок ланцюга. Перша ланка — резистор R1 обу-

мовлений опором міжклітинного середовища, і 

друга ланка — послідовно з'єднані резистор R2, 

що дорівнює опору електроліту внутрішньок-

літинного середовища, і розділової ємності С, 

яка є сумарною ємністю клітинних мембран. 

На низьких і середніх частотах провідність тканини має іонний характер 

і струм тече по міжклітинному простору, що має опір R1. У випадку пробою 

клітинних мембран ємність С перестає шунтувати опір R2 і до процесу провід-

ності приєднуються іони внутрішньоклітинного простору. При цьому опір тка-

нини падає. Тому порівняння опору тканини у разі пробою клітинних мембран 

і без нього може служити інструментом, що дозволяє досліджувати ступінь 

руйнування клітин внаслідок впливу імпульсів струму. 

Зміна структури тканини при пробої клітинних мембран менше виникає 

при протіканні через неї високочастотного струму. Це пов'язано з тим, що із 

збільшенням частоти падає ємнісний опір клітинних мембран, і в проведенні 

Рисунок 2.1 — Еквівалентна 

електрична схема біотканини 
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іонного струму починає приймати участь внутрішньоклітинне середовище. 

Тому мембрани клітин перестають чинити вплив на електричні властивості 

тканин при таких частотах, коли ємнісний опір мембран стає малим порівняно 

з опором внутрішньоклітинного середовища. Це відбувається на частотах 

100 МГц і вище [3, 18, 22]. 

Коагуляцію тканин в більшості випадків здійснюють на частотах порядку 

мегагерца, тому руйнування клітинних мембран має спричиняти значний 

вплив на опір тканини. Для того, щоб переконатися в цьому, зробимо набли-

жену оцінку впливу клітинних мембран на величину питомого опору тканини 

на частоті 1 МГц. Згідно з еквівалентною схемою, активний опір тканини до-

рівнює [18]: 

Re(𝑧) = 𝑅1 −
(𝑅1 + 𝑅2)𝑅1

2ω2𝐶2

1 + (𝑅1 + 𝑅2)2ω2𝐶2
 .  

Далі розглянемо одиничний об'єм тканини. Питомий опір p(𝐶), що обу-

мовлює втрати енергії в тканині, дорівнює Re(𝑧). Еквівалентна ємність одини-

чного об’єму може бути представлена, в першому наближенні, як ємність пло-

ского конденсатора: 𝐶 = εε0, 

де ε — відносна діелектрична проникність біотканини; ε0 = 8,85 ∙

10−12 Ф/м — електрична стала. 

Вирішуючи систему: 

ρ(ω)ω→∞ =
𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2

ρ(ω)ω→0 = 𝑅1

} ,  

отримаємо вираз для 𝑅1 та 𝑅2: 

𝑅1 = ρ(0), 𝑅2 =
ρ(0), ρ(∞)

ρ(0) − ρ(∞)
 . (2.1) 

Залежність питомого опору і відносної діелектричної проникності від ча-

стоти для тканин наводиться багатьма авторами [23 – 26]. Згідно цим даним, 

усереднені значення:  

ρ(∞) ≈ ρ(100 МГц) = 1 Ом ∙ м, ρ(0) ≈ 3 Ом ∙ м, ε ≈ 70 при ω = 1,0 МГц. 
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Здійснюючи чисельну оцінку величини Re(𝑧) на частоті 1 МГц, з ураху-

ванням формул (2.1), одержимо: 

Re(𝑧) ≈ 𝑅1. 

Таким чином, провідність тканини обумовлена, в основному, іонами між-

клітинного простору, що свідчить про значний вплив клітинних мембран на 

опір тканини. 

2.3 Математичне моделювання розподілу електричного потенціалу 

внаслідок електрохірургічного впливу та побудова об’ємного графіку та-

кого розподілу 

Вміст рідини в нормальній скелетній м'язовій тканині становить прибли-

зно 80% від об’єму і 60% від її маси. Електропровідність м'язової та інших 

м'яких тканин визначається іонами, розчиненими в тканинній рідині. Наяв-

ність води, розчинених у воді білкових макромолекул і компартменталізація 

(біохімічні процеси в клітині локалізовані в певному просторі, обмеженому 

мембраною) клітинних і макроскопічних структур визначають діелектричні 

властивості біотканини. 

Зазвичай електропровідність σ і діелектрична проникність ε є комплекс-

ними величинами: 

{
σ = σ′′ − jσ′

ε = ε′ − jε′′  , (2.2) 

В формулі (2.2) σ′ та ε′ — не дисипативні, а σ′′ та ε′′— дисипативні скла-

дові електропровідності і діелектричної проникності біологічної тканини. 

Не дисипативні складові визначаються оборотними змінами енергії вна-

слідок осциляції іонів і дипольного моменту молекул в електричному полі. 

Пружні зіткнення іонів, поглинання енергії молекулами і необоротна поляри-

зація обумовлюють наявність дисипативних частин. На частотах, характерних 

для електрохірургії, відношення дисипативної частини електропровідності до 

не дисипативної мале, тому не дисипативною складовою електропровідності 

можна знехтувати. 
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Таким чином, електропровідність м'якої тканини являє собою функцію 

від температури тканини T і вмісту води (об'єму рідини) в тканині W та визна-

чається за формулою: 

σ(𝑇, 𝑊) = σ′′ = σ0𝑊exp(𝑟𝑇(𝑇 − 𝑇0)) ,  

де    σ0 — електропровідність тканини при початковій температурі 𝑇0; 𝑟𝑇 — 

ступінь провідності, зростаюча з температурою. 

Припускаємо, що вміст води в тканині зменшується внаслідок втрати 

маси при поверхневому випаровуванні. Таким чином, отримуємо, що вміст 

води в тканині визначається за формулою: 

𝑊 = 1 − 𝑊𝑚 − 𝑊𝑣 ,  

де    𝑊𝑚 — втрати води в біотканині за рахунок поверхневого випаровування; 

𝑊𝑣 — втрати води в біотканині за рахунок внутрішнього випаровування. 

Електричні характеристики основних біологічних тканин представлені в 

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 Електричні властивості різних біологічних тканин при різ-

ній частоті впливу 

Біологічна тканина 
Частота, 

МГц 

Властивості 

Діелектрична проник-

ність 

Електропровід-

ність, 

См / м 

М'язова 

(Поперечно-смуга-

ста) 

0,44 4,0350 • 103 5,2123 • 10-1 

0,57 3,6982 • 103 5,2995 • 10-1 

0,70 1,8952 • 103 5,7847 • 10-1 

0,88 8,8058 • 102 6,1823 • 10-1 

0,95 5,5585 • 102 6,3488 • 10-1 

1,0 3,6666 • 102 6,4855 • 10-1 
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Продовження таблиці 2.1 Електричні властивості різних біологічних 

тканин при різній частоті впливу 

Серце 

0,44 4,1200 • 103 3,3074 • 10-1 

0,57 3,7010 • 103 3,3595 • 10-1 

0,70 2,2057 • 103 3,7401 • 10-1 

0,88 1,3071 • 103 4,1346 • 10-1 

0,95 9,9246 • 102 4,4144 • 10-1 

1,0 7,4852 • 102 4,7137 • 10-1 

Печінка 

0,44 3,1558 • 103 1,5805 • 10-1 

0,57 2,8626 • 103 1,6412 • 10-1 

0,70 1,7277 • 103 1,9564 • 10-1 

0,88 9,2858 • 102 2,3396 • 10-1 

0,95 6,9224 • 102 2,5397 • 10-1 

1,0 5,7000 • 102 2,7568 • 10-1 

 

Диференціальна форма рівняння безперервності (закону збереження еле-

ктричного заряду) може бути представлена у вигляді формули: 

∇((σ + jωε0εr)∇𝑉) = 0 ,  

де    σ = σ(𝑥, 𝑦, 𝑧) — електропровідність біологічної тканини; ε0 — електрична 

стала (ε0 = 8,85 ∙ 1012 Ф/м); ω — частота сигналу; εr = εr(𝑥, 𝑦, 𝑧) — діелект-

рична проникність біологічної тканини. 

Біологічна тканина в моделі розглядається у вигляді гомогенного однорі-

дного зразка, що має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами, пока-

заними на рис. 2.2. Волокно тканини замінено осередками, які також мають 

форму прямокутного паралелепіпеда, з квадратним поперечним перерізом в 

площині розрізу 50x50 мкм.  
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Рисунок 2.2 — Структурна модель поперечно-смугастої м'язової тканини 

Приймемо такі припущення: 

1. Всі процеси розглядаються з макроскопічних позицій, без урахування 

процесів на молекулярному рівні. 

2. Вплив неоднорідностей тканини поза зоною різання (і протікаючою од-

ночасно коагуляцією) незначний, оскільки електричне поле в тканині при від-

даленні від електрода швидко зменшується пропорційно квадрату відстані.  

3. Перенесенням маси в області електрохірургічного впливу можна знех-

тувати, оскільки при коагуляції, що супроводжує різання, кровотеча блоку-

ється. 

4. Передбачається, що робочі частини електродів розташовуються під час 

впливу на поверхні зразка тканини (межа розділу «скальпель – біотканина»).  

5. Залежність діелектричної проникності біотканини від температури і кі-

лькості міжтканинної рідини при моделюванні буде вважатися постійною. 
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Електричні і температурні характеристики модельованої біологічної тка-

нини, а також інші фізичні величини, що використовуються в моделі, що роз-

робляється, представлені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 Температурні і електричні параметри м'язової тканини  

Параметр 
Позна-

чення 

Одиниця ви-

міру 

Зна-

чення 

Теплопровідність тканини k 
Вт

К ∙ м
 0,6 

Щільність тканини ρ 
кг

м3
 1040 

Теплоємність тканини cp 
Дж

кг ∙ К
 4220 

Електропровідність тканини σ0 
См

м
 0,25 

Діелектрична проникність ε𝑟 1 9300 

Температурний коефіцієнт зміни електроп-

ровідності 
rT 

%

К
 1,5 

Початковий вміст води W % 100 

Щільність крові ρ𝑏  
кг

м3
 1000 

Теплоємність крові cb  
Дж

кг ∙ К
 4180 

Показник перфузії крові ω𝑏 
1

с
 0,0064 

 

У моделі будемо розглядати монополярне розсічення м'язової тканини 

плоским електродом з протяжною площею контакту. Довжини плоскої час-

тини електрода варіюються від 4 до 8 мм в залежності від фірми-виробника і 

специфіки застосування. Поверхня м'язової тканини нерівна, розмір нерівності 

може досягати 1,5 – 2 мм. 

З цієї причини з допущенням відсутності притиску скальпеля до тканини 

під час резекції вважаємо контакт скальпеля і біотканини «точковим» з інтер-Во
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валом 0,5 – 2 мм. Під «точковим» контактом тут розуміється його інтерваль-

ність. Площа контакту відображається на параметрах розподілу потенціалу 

електричного поля на межі розділу «скальпель-біотканина» [27]. 

Таким чином, масив тканини під скальпелем розбивається на однакові мі-

крооб'єми довжиною 12 мм. Поверхню кожного мікрооб’єму вважаємо плос-

кою, тому що моделювання «нерівної» поверхні вкрай несуттєво позначиться 

на чисельній оцінці імпедансу, а лише ускладнить модель і її реалізацію 

(рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 — Структурна модель поперечно-смугастої м'язової тканини  

Розподіл потенціалів в зразку біотканини визначається рівнянням безпе-

рервності (2.2), яке після розкриття оператора Гамільтона в декартових коор-

динатах приймає наступний вигляд: 
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∂(σ + jωε0εr)

𝜕𝑥

𝜕𝑉

𝜕𝑥
+ (σ + jωε0εr)

𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
+

𝜕(σ + jωε0εr)

𝜕𝑦

𝜕𝑉

𝜕𝑦
+ 

+(𝜎 + jωε0εr)
𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
+ 

𝜕(σ + jωε0εr)

𝜕𝑧

𝜕𝑉

𝜕𝑧
+ (σ + jωε0εr)

𝜕2𝑉

𝜕𝑧2
= 0 . 

 

Згідно граничним умовам: 

 щільність струму на зовнішніх межах біотканини зразка дорівнює 

нулю; 

 потенціал на межі розділу «скальпель-біотканина» апроксимується у 

вигляді розподілу Гаусса з максимумом в точці електричного пробою між 

скальпелем і об'єктом, що розсікається (точці контакту).  

Розподіл потенціалу на межі розділу виглядає таким чином [28]: 

V(𝑥, 𝑦) = 𝑉0exp (−
𝑥2

𝑅𝑥
−

𝑦2

𝑅𝑦
) ,  

де    x, y — координати точки контакту; 𝑅𝑥, 𝑅𝑦 — параметри розподілу, що 

характеризують якість контакту скальпеля з біотканиною. 

Імпеданс біотканини розраховується за формулою: 

𝑍𝑇𝐾 =
𝑉0

𝐼
 ,  

де    𝑉0 — пікове значення напруги в точці контакту; 𝐼 — сумарний струм через 

біотканину. 

При проведенні обчислювального експерименту з вивчення динаміки ім-

педансу м'язової тканини, представленої у вигляді паралелепіпеда розмірами 

5х5х10 мм, в процесі монополярної електрорезекції при різних параметрах 

впливу в середовищі Comsol Multiphysics були отримані результати розподілу 

електричного потенціалу в біологічній тканині (рис. 2.4). 
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а) 

    

б) 

Рисунок 2.4 — Розподіл електричного поля в біологічній тканині, яка підда-

ється електрохірургічному різанню при частоті впливу 1,0 МГц і площі кон-

такту 200 х 200 мкм: а) Центральний перетин; б) Об'ємне зображення розпо-

ділу потенціалу 
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2.4 Математичне моделювання розподілу тепла та побудова теплової 

картини при пробої біотканини високочастотним електрохірургічним 

впливом 

Фізико-математичне моделювання розподілу температури на поверхні і 

всередині біологічного об'єкта дає можливість прогнозувати ефекти терапев-

тичних процедур при різних методиках, дозуванні впливів, будові самого об'-

єкта. Такі результати дозволили б виробити оптимальні умови проведення фі-

зіотерапевтичних заходів. Однак теплові процеси в біотканинах жорстко обу-

мовлені функціонуванням нервової, серцево-судинної, терморегуляційної та 

інших підсистем, у зв'язку з чим їх моделювання відрізняється винятковою 

складністю і не може претендувати на точне відображення реальних процесів, 

що відбуваються в організмі в умовах зовнішніх впливів.  

Моделювання теплових процесів в біологічних об'єктах при дії радіох-

виль відрізняється від такого випромінювання, до якого проявляється незрів-

нянно більший інтерес. В літературі знайдено лише декілька робіт, присвяче-

них моделюванню розподілу енергії електромагнітних хвиль метрового діапа-

зону і температури в тканинах людини [29 – 31]. 

Методика проведення високочастотного електрохірургічного впливу до-

зволяє швидкість повітря поблизу поверхні шкіри вважати рівною нулю, тому 

конвективною складовою теплообміну із зовнішнім середовищем можна нех-

тувати. Випаровуванням вологи з поверхні шкіри також нехтуємо.  

Розглянемо безпосередньо хірургічний вплив у вигляді розтину. 

Розподіл електричного поля розглядається в нижньому напівоб’ємі зразка 

тканини (в нижчих щодо скальпеля шарах), оскільки електричне поле зосере-

джено між активним і пасивним електродом. 

Вважаємо, що електричне поле розподілено згідно із законом Гауса (па-

раметри розподілу задаються константами 𝑅𝑥 та 𝑅𝑦). Електричний потенціал 

максимальний в точці контакту на межі розділу «скальпель – біотканина». 
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Початкову температуру зразка приймаємо рівною 37 0С (310 К). Темпера-

туру на межі зразка в процесі розтину вважаємо незмінною. 

Для нержавіючої сталі при початковій температурі скальпеля 20 ºС і тка-

нини на межі розділу «скальпель – біотканина» 100ºС протягом однієї секунди 

впливу скальпель нагрівається всього на 5 °С. Аналогічний результат вихо-

дить, якщо нагрітий до високої температури скальпель контактує з біоткани-

ною при її фізіологічній температурі [32]. Отримані результати дозволяють 

знехтувати зміною температури скальпеля. 

Згідно з дослідженнями при розмірах наконечника скальпеля 

0,20 – 0,420 мм, що впливає при напрузі 800 – 2000 В і потужністю 10 – 50 Вт, 

руйнування шару тканини відбудеться протягом 1 – 50 мс [33]. 

При хірургічному впливі тепло, що виділяється при розсіюванні енергії 

електричного поля в тканини зразка, призводить до зростання температури 

зразка. Розподіл температури в досліджуваному об'ємі зразка визначається рі-

внянням теплопровідності Фур'є: 

ρ𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∇(−𝑘∇𝑇) = ρ𝑏𝑐𝑏ω𝑏(𝑇𝑏 − 𝑇) + 𝑄 ,  

де    ρ — щільність тканини; ρ𝑏 — щільність крові; 𝑐𝑝 — теплоємність тканини; 

𝑐𝑏 — теплоємність крові; 𝑇 — температура тканини; 𝑘 — теплопровідність 

тканини; ω𝑏 — показник перфузії крові; 𝑇𝑏 — температура артеріальної крові; 

𝑄 — тепловіддача в тканини. 

Розподіл температурного поля в біологічній тканині наведено на рис. 2.5. 
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а) 
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б) 

Рисунок 2.5 — Розподіл температурного поля в біологічній тканині, яка під-

дається електрохірургічному розрізу при частоті впливу 1,0 МГц і площі кон-

такту 200х200 мкм: а) Об'ємне зображення розподілу потенціалу; б) Центра-

льний розтин 

Був проведений розрахунок значення сили струму і електричного імпеда-

нсу для заданих частот. Всі отримані значення були занесені в таблицю 2.3. 
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Таблиця 2.3 Значення температури і електричного імпедансу при постій-

ному часу впливу (t = 2 мс) для заданих частот 

Частота, 

МГц 

Діелектри-

чна проник-

ність 

Електроп-

ровідність, 

См / м 

t, 

мс 
T, °С 

Ком-

плекс. 

знач. I, A 

| I |, A Z, Ом 

0,44 4,0350 • 103 5,2123 • 10-1 2 124,578 
-0,037163-

0,005821i 
0,03761 2658,43 

0,57 3,6982 • 103 5,2995 • 10-1 2 126,308 
-0,037929-

0,005845i 
0,03837 2605,74 

0,70 1,8952 • 103 5,7847 • 10-1 2 136,095 
-0,042302-

0,005749i 
0,04269 2342,42 

0,88 8,8058 • 102 6,1823 • 10-1 2 144,294 
-0,046026-

0,005117i 
0,04630 2159,38 

0,95 4,9423 • 102 6,3770 • 10-1 2 148,377 
-0,047898-

0,004565i 
0,04811 2078,35 

1,0 3,6666 • 102 6,4855 • 10-1 2 150,72 
-0,048959-

0,004471i 
0,04916 2034 

Були розраховані значення сили струму, електричного імпедансу і елект-

ропровідність для різних площ контакту при двох крайніх заданих частотах. 

Отримані результати були занесені в таблицю 2.4. 

Таблиця 2.4 Значення температури, електричного імпедансу, сили 

струму, електропровідності при різних заданих частотах і площах контактів 

200х200 мкм і 400х200 мкм 

№ Початкові дані Отримані значення 

(Rx·Ry),

мкм 

Частота, 

МГЦ 
V0, В t, мс | I |, А Z, Ом T, ° С Y, мСм 

1 200х200 

0,44 

 
2000 

0,4 0,03204 3121,2 54,761 0,3203 

0,8 0,03332 3000,96 71,909 0,3332 

1,2 0,03466 2885,07 89,079 0,3466 

1,6 0,03606 2773,15 106,651 0,3606 

2 0,03761 2658,43 124,578 0,3761 

2,53 0,03986 2508,2 149,856 0,3986 

1,0 2000 

0,32 0,03948 2532,5 54,872 0,3948 

0,64 0,04111 2432,5 72,292 0,4111 

0,96 0,04280 2336,28 89,79 0,428 

1,28 0,04458 2242,7 107,68 0,4458 

1,6 0,04651 2150 126,215 0,4651 

1,98 0,04901 2040,1 149,402 0,4901 

1,99 0,04908 2037,2 150,35 0,4908 
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Продовження таблиці 2.4 Значення температури, електричного імпеда-

нсу, сили струму, електропровідності при різних заданих частотах і площах 

контактів 200х200 мкм і 400х200 мкм 

2 400х200 

0,44 

 
2000 

0,7 0,03358 2977,7 55,028 0,3358 

1,4 0,03575 2 791 71,966 0,3582 

2,1 0,03815 2621 88,69 0,3815 

2,8 0,04086 2447,3 105,634 0,4086 

3,5 0,04395 2274 123,101 0,4397 

4,51 0,04933 2027 149,743 0,4933 

4,52 0,04939 2024,7 150,018 0,4939 

1,0 

 
2000 

0,56 0,04141 2414,87 55,159 0,4141 

1,12 0,04414 2265,26 72,366 0,4414 

1,68 0,04715 2120,7 89,417 0,4715 

2,24 0,05053 1978,82 106,695 0,5053 

2,8 0,05439 1838,27 124,478 0,5439 

3,55 0,06060 1650,1 149,556 0,606 

3,56 0,06069 1647,58 149,903 0,6069 

Для наведеної вище моделі були побудовані наступні залежності: 

1. Залежність електричного імпедансу від робочої частоти при постій-

ному часу впливу (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 — Залежність імпедансу біологічної тканини від частоти при по-

стійному часу дії t = 2 мс 

2. Залежність електричного імпедансу біологічної тканини від темпера-

тури при двох крайніх заданих частотах і площах контактів 200х200 мкм і 

400х200 мкм (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 — Залежність електричного імпедансу біологічної тканини від 

температури в зоні контакту: «Контакт1» — площа контакту 200х200 мкм; 

«Контакт2» — площа контакту 400х200 мкм 

3. Залежність електропровідності біологічної тканини від температури 

при двох крайніх заданих частотах і площах контактів 200 х 200 мкм і 

400 х 200 мкм (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 — Залежність електропровідності біологічної тканини від темпе-

ратури в зоні контакту: «Контакт1» — площа контакту 200х200 мкм; «Кон-

такт2» — площа контакту 400х200 мкм 
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Для встановлення чисельного взаємозв'язку між електричним опором бі-

ологічної тканини, електропровідністю і температурою в зоні контакту був 

проведений лінійний регресійний аналіз експериментальних даних, види: 

1)  𝑇 = 𝑎𝑍 + 𝑏,  

де    Z — модуль електричного імпедансу біологічної тканини; Т — тем-

пература нагріву біологічної тканини в зоні контакту; а та b — коефіціє-

нти (рис. 2.9); 

2) 𝑇 = 𝑐𝑌 + 𝑑, 

де    Y — електропровідність; Т — температура в зоні контакту; c та d — кое-

фіцієнти (рис. 2.10).  

 

Рисунок 2.9 — Залежність експериментально отриманого електричного імпе-

дансу — Z1 і апроксимованого значення електричного імпедансу — f1 (T1), від 

температури для контакту площею 200х200 мкм і частотою впливу 440 кГц. 

T1 — температура в зоні контакту 
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Рисунок 2.10 — Залежність експериментально отриманої електропровідно-

сті — у1 та апроксимованого значення електропровідності — w1 (T1), від тем-

ператури для контакту площею 200х200 мкм і частотою впливу 440 кГц; 

T1 — температура в зоні контакту 

Результати розрахунків коефіцієнтів a, b, c і d занесені в таблицю 2.5.  

Таблиця 2.5 Показники середньоквадратичного відхилення 

 

Для проведення порівняльної оцінки апроксимації електричного імпеда-

нсу біологічної тканини і електропровідності було здійснено нормування екс-

периментальних даних. Результати були занесені в таблицю 2.6. 

№ 

Початкові дані Коефіцієнти 

(Rx·Ry), 

мкм 

Частота, 

МГЦ a b c d 

1 200х200 

0,44 -6,444 · 10-3 3,466 8,225 · 10-4 0,274 

1,0 -5,208 · 10-3 2,81 1,008 · 10 -3 0,338 

2 400х200 

0,44 -0,01 3,517 1,657 · 10 -3 0,239 

1,0 -8,111 · 10-3 2,853 2,027 · 10-3 0,295 
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Таблиця 2.6 Показники середньоквадратичного відхилення 

2.5 Висновки до розділу 

Представлена фізико-математична модель розподілу температури на по-

верхні і всередині біологічного об'єкта (рука людини) при дії на нього високо-

частотного випромінювання в терапевтичних цілях. Очевидно, що дана мо-

дель не є точним відображенням впливу електромагнітного поля в реальних 

умовах, але навіть отримані результати показують доцільність продовження і 

поглиблення досліджень впливу на організм людини. Наведено температурні 

профілі для різних типів біотканин, отримані в результаті чисельного розв'язку 

стаціонарного і нестаціонарного теплових завдань.  

Відзначається підвищення температури як на поверхні, так і всередині 

об'єкта. Найбільш помітний розігрів характерний для глибоко розташованих 

біотканин, що обумовлює застосування зазначеної процедури в тому числі і 

для теплового впливу на м'язову і кісткову тканини в лікувальних цілях. Мо-

жливо, при моделюванні слід врахувати ті зміни шкірного кровотоку, які від-

буваються в шкірі і при настільки значній зміні її температури. 

В результаті проведених теоретичних досліджень встановлено взаємозв'-

язок між модулем електричного імпедансу біологічних тканин і температурою 

в зоні контакту робочої частини інструменту і біологічною тканиною. 

Встановлено, що при зміні температури в зоні контакту робочої частини 

з біотканинами від 54 до 150° С для площі контакту 0,04 мм2 електричний ім-

педанс змінюється від 3121,2 до 2508,2 Ом для робочої частоти 0,44 МГц, та 

від 2532,5 до 2037,2 Ом, для робочої частоти 1,0 МГц; а для площі контакту 

№ Початкові дані Середньоквадратичне відхилення 

(Rx·Ry), 

мкм 

Частота, 

МГЦ 
Z Y 

1 200 х 200 
0,44 0,069 0,069 

1,0 0,068 0,069 

2 400 х 200 
0,44 0,111 0,069 

1,0 0,111 0,069 
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0,08 мм2 електричний імпеданс змінюється від 2977,7 до 2024,7 Ом для робочої 

частоти 0,44 МГц, та від 2414,87 до 1647,58 Ом для робочої частоти 1,0 МГц, 

вихідної напруги 2000 В, щільності біотканини 1040 кг/м³, теплоємності біот-

канини 4220 Дж/(кг·К) і теплопровідності тканини 0,6 Вт/(м·К). 

Показано, що модуль електричного імпедансу м'язових тканин при зміні 

частоти сигналу в діапазоні від 0,44 до 1,0 МГц зменшується від 2658,43  до 

2034 Ом, при вихідній напрузі 2000 В, тривалості впливу 2 мс, щільності біо-

тканини 1040 кг/м³, теплоємності біотканини 4220 Дж/(кг·К) і теплопровідно-

сті тканини 0,6 Вт/(м·К) з урахуванням дисперсії питомої електропровідності 

і діелектричної проникності біологічної тканини.  

 

  

Во
ро
нч
ак

 А.
 П

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



51 

 

3 КЛІНІЧНА АПРОБАЦІЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

3.1 Застосування розробленого методу у медичній практиці 

Клінічний ефект, що досягається за допомогою розроблених методів і за-

собів для підвищення ефективності впливу при монополярній коагуляції, мо-

жливо перевірити нейрохірургічними та офтальмохірургічними операціями  (у 

нейрохірургічних операціях монополярна коагуляція використовується при 

оперативних втручаннях з приводу різних патологічних процесів в різних га-

лузях внутрішньочерепного простору). 

Відзначимо, що у всіх випадках контактних впливів коагуляція повинна 

виконуватись в суворо локалізованому просторі, контроль і управління впли-

вом повинно здійснюватися легко, зокрема вибором параметрів апріорі. Коа-

гуляція за допомогою монополярного пінцета з підвищеною стабільністю те-

мператури робочої частини відрізняється локалізацією осередку в просторі 

між кінчиками робочого електроду з відсутністю некрозу навколишніх біотка-

нин і нагару на кінчиках електроду. 

При відпрацюванні параметрів вихідної напруги генератора для реалізації 

технології безконтактної коагуляції найбільш раціональними виявляються 

такі параметри модулюючих імпульсів:  

 тривалість контакту — 1 мс < Ах < 5 мс;  

 частота повторення 10 кГц < F < 20 кГц (період 0,1 мс < F < 0,2 мс); 

 амплітуда на навантаженні 1 кОм — 1,5 кВ < Um < 2,5 кВ.  

3.2 Рекомендації по розробці моделей високочастотних електро-

хірургічних пристроїв для їх використання в медичній практиці 

Забезпечення сучасних медичних технологій в хірургії відповідними тех-

нічними засобами є головним критерієм в дослідженнях і проектуванні елект-

рохірургічних апаратів. Тому для комплексного вирішення задачі проекту-
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вання потрібна реалізація всіх напрямків, що включають контактні, безконта-

ктні і поєднані методи ЕХ-впливів. Зокрема, серед нових технологій найбіль-

шої уваги, з точки зору медичного використання, представляє технологія хо-

лодно-плазмової абляції та метод комбінованого впливу холодної плазми і ви-

сокочастотного струму [6]. 

Проектування таких установок вже проводиться [34–37]. Передбачається 

створення цілого ряду апаратів, що використовують в якості факторів, що 

впливають, високочастотний електричний струм, потік холодної плазми і їх 

поєднання. Всі апарати даного ряду будуть мати блок формування потоку хо-

лодної плазми (плазматрон), високочастотний генератор потужності, систему 

автоматичного регулювання вихідної потужності в залежності від використо-

вуваного електрода і стану біологічної тканини в області операційного впливу, 

цифрову індикацію, виносні органи управління режимів роботи та рівень ви-

хідної потужності, систему самотестування і контролю вихідних параметрів. 

Адекватний вибір параметрів впливу з урахуванням розмірів робочої ча-

стини забезпечував ефективний коагуляційний вплив, в тому числі дозований 

апріорі. В табл. 3.1 наведено характерні параметри впливу для біотканини з 

усередненими характеристиками [38]. 

Таблиця 3.1 Параметри впливу для тканини з усередненими характерис-

тиками 

Параметри 

дії 

Тип електроду 

Електрод з мінімальною тепло-

ємністю 

Електрод з максимальною темпе-

ратуропровідністю 

Характерний 

розмір час-

тки, мм 

0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Час дії, с 
від 

0,5 

0,5–

1,0 

0,5–

1,0 

1,5–

2,0 

1,5–

2,0 

1,0–

2,0 

2,0–

4,0 

3,0–

5,0 

8,0–

10,0 

10,0–

15,0 

Інтервал ви-

хідної поту-

жності, Вт 

10–

15 

15–

20 

20–

30 

60–

80 

100–

150 
5–7 

10–

15 

15–

20 
30–40 50–80 

 

При монополярній коагуляції вибір параметрів впливу з урахуванням ек-

вівалентного діаметра робочої частини від 0,2 мм до 2,0 мм і часу впливу від 
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2 с до 10 с з дозволяє легко виконувати умови ефективного коагуляційного 

впливу. Використання пінцета з підсвічуванням робочої зони в поляризова-

ному світлі дозволяє одночасно виконувати діагностику біотканин, які підда-

ються коагуляції. 

Переривання високочастотного струму рекомендується використовувати 

у разі роботи термостабілізованих електродів в жорстких теплових умовах. 

Переривання високочастотного струму виявляється досить ефективним при 

використанні мідного пінцета в тих випадках, коли проводиться локальна ко-

агуляція тканини з температурою в центрі осередку коагуляції, що перевищує 

90 °С.  

3.3 Висновки до розділу 

Інтерес до наукових і практичних проблем в області досліджень електро-

хірургічних впливів і створення нових технологій пов'язаний в першу чергу з 

підвищенням ефективності ЕХА, розробкою нових методів ЕХ-впливів і апа-

ратних засобів для їх реалізації. 

В практичній хірургії найбільш поширена апаратура, що реалізує контак-

тні методи ЕХ-впливів завдяки їх доступності та універсальності. Поряд з від-

критою хірургією електрохірургічне розсічення і коагуляція успішно застосо-

вується в ендохірургії: більше 90% операцій проводять з використанням ендо-

скопів та лапороскопів. Контактна коагуляція лежить в основі стереотаксичної 

нейрохірургії при лікуванні хвороби Паркінсона та інших патологій в області 

гіпоталамуса. 

Доцільність даної науково-дослідної роботи полягає в тому, що в даний 

час серед вітчизняної електрохірургічної техніки апарати такого класу відсу-

тні. Це дає можливість, за умови ретельного науково-технічного опрацювання, 

створити вітчизняні зразки апаратури для нових безконтактних технологій 

ЕХ-впливів. 
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4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап про-

екту задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження 

та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

4.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки за-

стосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та відмінності 

від існуючих аналогів та замінників (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Дослідження особливостей 

формування параметрів 

процесу високочастотної 

електрохірургії 

1. Підвищення ефективно-

сті застосування апаратури 

Нові механізми застосу-

вання високочастотної еле-

ктрохірургії 

2. Оптимізація вихідних па-

раметрів ЕХ-генераторів, 

електродів, які впливають, і 

адекватним вибором пара-

метрів впливу 

Продуктивність застосу-

вання високочастотної еле-

ктрохірургії 

3. Раціональний вибір тех-

нічних характеристик апа-

ратури і науково-обґрунто-

ваного вибору параметрів 

впливу 

Зниження вартості застосу-

вання високочастотної еле-

ктрохірургії 

Конкурентами є аналогічні методи та механізми застосування високочас-

тотної електрохірургії. Основною відмінністю є те, що високочастотний елек-

трохірургічний вплив на біотканину виведено на новий перспективний рівень 

зі зменшенням негативного впливу на людину (табл. 4.2). 

Довгостроковими перспективами є: 

 збільшення кількості клієнтів, що будуть використовувати запропоно-

вані методи; 

 додавання новітніх механізмів електрохірургічного впливу на біотка-

нину. 

Потреби в стартовому фінансуванні: 

Стартовий капітал = 5000 ум.од. 
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Таблиця 4.2 Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 

ідеї проекту 

№  

п/п 

Тех-

ніко-

еконо-

мічні 

харак-

терис-

тики 

ідеї 

(потенційні) товари/концепції конку-

рентів 
W  

(сла-

бка 

сто-

рона) 

N  

(нейтра-

льна 

сто-

рона) 

S  

(сильна 

сто-

рона) 

Мій  

проект 

Конку-

рент 1 

Конку-

рент 2 

Конку-

рент 3 

1. 

Бюдже-

тне фі-

нансу-

вання 

розробка 

за раху-

нок роз-

робника 

розро-

бка за 

раху-

нок 

бю-

джет-

них ко-

штів 

розро-

бка ко-

мер-

ційна 

розро-

бка за 

рахунок 

розроб-

ника 

відсут-

ність 

фінан-

сування 

часткова 

бюдже-

тне фі-

нансу-

вання 

бюдже-

тне фі-

нансу-

вання 

2. 

Вико-

рис-

тання 

сучас-

ної тех-

ніки 

викорис-

тову-

ється су-

часна те-

хніка 

вико-

ристо-

вується 

заста-

ріла те-

хніка 

викори-

стову-

ється 

техніка 

застарі-

лої кон-

фігура-

ції 

викори-

стову-

ється 

сучасна 

техніка 

сучасна 

ком-

плекта-

ція тех-

нікою 

часткова 

компле-

ктація 

техні-

кою 

техніка 

застарі-

лої кон-

фігура-

ції 

3. 

Нале-

жна ма-

теріа-

льно-

техні-

чна база 

розробка 

прово-

диться за 

власні 

кошти на 

приват-

ному ПК 

бю-

джетна 

уста-

нова 

інфор-

мацій-

ний 

центр 

інфор-

мацій-

ний 

центр 

інфор-

мацій-

ний 

центр 

бюдже-

тна уста-

нова 

власні 

кошти 

на при-

ватному 

ПК 

4. 

Налаго-

джена 

система 

рек-

лами 

проду-

кту 

продукт 

не рекла-

мується 

є рек-

лама 

продукт 

не рек-

ламу-

ється 

є рек-

лама 

не має 

рек-

лами 

часткова 

реклама 

рекла-

мується 

5. 

Висо-

кий рі-

вень ро-

зробки 

запропо-

новані 

методи 

та алго-

ритми є 

доскона-

лими 

розро-

бко не 

доско-

нала та 

потре-

бує до-

робок 

запро-

поно-

вані ме-

тоди та 

алгори-

тми є 

доско-

налими 

розро-

бко не 

доско-

нала та 

потре-

бує до-

робок 

розро-

бко не 

доско-

нала та 

потре-

бує до-

робок 

розро-

бко є 

майже 

доскона-

лою 

запро-

поно-

вані ме-

тоди та 

алгори-

тми є 

доско-

налими 
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Продовження таблиці 4.2 Визначення сильних, слабких та нейтраль-

них характеристик ідеї проекту 

6. 

Профе-

сіонали 

програ-

місти 

розробка 

проводи-

лася сту-

дентом 

розро-

бка 

прово-

дилася 

групою 

профе-

сіона-

лів 

розро-

бка про-

води-

лася 

профе-

сіона-

лом 

програ-

містом 

розро-

бка про-

води-

лася 

профе-

сіона-

лом 

програ-

містом 

розро-

бка 

прово-

дилася 

студен-

том 

розробка 

прово-

дилася 

професі-

оналом 

програ-

містом 

розро-

бка про-

води-

лася 

групою 

профе-

сіоналів 

 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту. 

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз 

таких складових (табл. 4.3): 

 за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту? 

 чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити? 

 чи доступні такі технології авторам проекту? 

Таблиця 4.3 Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідея проекту 

Технології її реа-

лізації 

Наяв-

ність тех-

нологій 

Доступ-

ність тех-

нологій 

1 

Дослідження особливостей фор-

мування параметрів процесу ви-

сокочастотної електрохірургії 

Технологія 1  

(технологія на-

дання послуги) 

потрібно 

розробити 
доступні 

2 

Технологія 2 

(наявність бази до-

сліджень) 

наявні доступні 

3 

Технологія 3 

(база проведення 

досліджень (випро-

бувань)) 

потрібно 

розробити 
доступні 

4 

Технологія 4 

(оформлення ре-

зультатів дослі-

дження) 

потрібно 

розробити 
доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Технологія 2 
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4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту 

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час рин-

кового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити 

реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із ураху-

ванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропози-

цій проектів-конкурентів (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 Попередня характеристика потенційного ринку стартап-про-

екту 

№ 

п/п 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 2 

2 Загальний обсяг продаж, ум.од 30000 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати ха-

рактер обмежень) 

немає 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сер-

тифікації 

ДСТУ В 7371:2013 

ДСТУ ISO 9000-2007 (ISO 

9000:2005, IDT) 

ДСТУ ITU-T G.957:2010 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або 

по ринку), % 

30 

 

На основі проведеного дослідження є можливість стверджувати про при-

вабливість проекту для входження на ринок за попереднім оцінюванням. 

Визначимо потенційні групи клієнтів (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що фор-

мує ринок 

Цільова аудито-

рія (цільові сег-

менти ринку) 

Відмінності у пове-

дінці різних потен-

ційних цільових 

груп клієнтів 

Вимоги спожи-

вачів до товару 

1 

Дослідження особ-

ливостей форму-

вання параметрів 

процесу високоча-

стотної електрохі-

рургії 

Медичні центрі, 

кафедра хірургії 

Формування параме-

трів процесу високо-

частотної електрохі-

рургії — лікарі-хіру-

рги; 

зниження рівня 

впливу — лікарі-фі-

зіологісти 

відповідність 

ДСТУ В 

7371:2013 

Обов’язкова ная-

вність сертифіка-

тів 
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Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, 

що перешкоджають ринковому впровадженню проекту (табл. 4.6), та факторів, 

що йому сприяють (табл. 4.7). 

Таблиця 4.6 Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 
Агресивність конкурен-

тів  

вплив на сис-

тему 

може порушити налагоджену сис-

тему розповсюдження 

2 
Нестабільність політич-

ної ситуації в світі  

балансування 

курсу 

може порушити надійну систему 

постачальників 

3 
Висока вартість продук-

ції  
підвищення ціни 

підвищить агресивність конкуре-

нтів 

4 Економічні складності  
відсутність фі-

нансування 

порушили фінансове забезпе-

чення компанії 

Таблиця 4.7 Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Тривале існування  
тривале існування на 

ринку 

дає можливість виходу на нові 

ринки 

2 
Моніторинг потреб 

споживачів 

розуміючи потреби 

споживачів, розширю-

вати діапазон продук-

ції, що випускається 

розширення діапазону продук-

ції, що випускається 

3 
Лібералізація торго-

вельних бар'єрів  
робота менеджменту 

призведе до поліпшення нала-

годженої системи розповсю-

дження 

4 

Висока вартість про-

дукції в порівнянні з 

ключовими конкуре-

нтами  

встановлення високої 

ціни 

ускладнення виходу на нові ри-

нки 

5 
Стабілізація бізнес-

середовища 

формування стабіль-

ного середовища 

за рахунок стабілізації бізнес-

середовища можна поліпшити 

фінансове забезпечення компа-

нії 

 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на ри-

нку (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана характери-

стика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспромож-

ною) 

1. Вказати тип 

конкуренції — 

монополія/оліго-

полія/ монополіс-

тична/чиста 

Локальний/національний бізнес. Глоба-

льні сили є не досить вагомими по відно-

шенню до локальних сил, які визнача-

ються наявністю сертифікації, відповід-

ності держ. нормам і стандартам, регу-

люванням медичної галузі державою 

Працює в рамках підви-

щення параметрів про-

цесу високочастотної 

електрохірургії 

2. За рівнем кон-

курентної боро-

тьби — локаль-

ний/національ-

ний/… 

Локальний 

Ведучи конкуренцію на 

локальному рівні, компа-

нії необхідно прикласти 

належні зусилля для охо-

плення всього ринку 

3. За галузевою 

ознакою 

— міжгалузева/ 

внутрішньогалу-

зева 

Внутрішньогалузева. Конкуренція на ри-

нку ведеться в медичній галузі України 

Необхідно зосередити 

зусилля на пошуку кон-

курентних переваг, які 

дозволять компанії 

займати стійкі конкурен-

тні позиції 

4. Конкуренція за 

видами товарів: 

- товарно-родова 

- товарно-видова 

- між бажаннями 

Товарно-родова. Конкуренція на рівні 

технології задоволення потреб. Існує 

конкуренція з іншими моделями, алгори-

тмами 

Водночас веде конкурен-

тну боротьбу з товарами-

субститутами 

5. За характером 

конкурентних пе-

реваг 

 — цінова / неці-

нова 

Нецінова. При виборі алгоритмів та ме-

тодів споживач звертає увагу на ефекти-

вність методів та рівень якості процесу 

високочастотної електрохірургії. 

Цінова. Для значної частки споживачів 

ціна є визначальною при виборі 

Головною конкурентною 

перевагою є унікальність 

позиціонування 

6. За інтенсивні-

стю — маро-

чна/не марочна 

Марочна 

Диференціація методів 

та моделей за мотивом 

задоволення потреб спо-

живачів 

 

Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Скла-

дові ана-

лізу 

Прямі конку-

ренти в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачаль-

ники 
Клієнти 

Товари-за-

мінники 

Навести пере-

лік прямих 

конкурентів 

Визначити 

бар’єри вхо-

дження в ри-

нок 

Визначити 

фактори 

сили поста-

чальників 

Визначити 

фактори 

сили спо-

живачів 

Фактори 

загроз з 

боку замін-

ників 

Висно-

вки: 

На ринку спо-

стерігається 

тенденція до 

скорочення кі-

лькості медич-

них установ і 

посилення 

конкуренції на 

ринку. Вступ 

України до 

СОТ відкрив 

дорогу інозем-

ним виробни-

кам. Великі 

компанії з іно-

земним капіта-

лом постійно 

збільшують 

контрольо-

вану ними час-

тку ринку, по-

глинаючи кон-

курентів  

Бар'єри входу 

на ринок є по-

рівняно незна-

чними. Вар-

тість організа-

ції бізнесу з ви-

робництва су-

часних при-

строїв високо-

частотної елек-

трохірургії ся-

гає 100 тис. 

дол. Обов’яз-

ковою є серти-

фікація проду-

кції 

Існує чітка за-

лежність від 

постачальни-

ків як якості 

продукції. Та-

кож ціна кін-

цевої продук-

ції залежить 

від рівня сер-

тифікації 

Споживачі 

мають ши-

року геог-

рафію і про-

живають 

переважно 

у містах. 

Покупка 

програмних 

додатків та 

алгоритмів 

реалізації 

параметрів 

процесу ви-

сокочастот-

ної електро-

хірургії ча-

сто носить 

імпульсний 

характер 

Посилилася 

конкурен-

ція зі сто-

рони това-

рів субсти-

тутів — ін-

ших видів 

методів та 

алгоритмів 

підвищення 

рівня пара-

метрів про-

цесу висо-

кочастотної 

електрохі-

рургії, за ра-

хунок збіль-

шення асор-

тименту 

останніх та 

появи но-

вих для ри-

нку катего-

рій 

 

Отже, відповідно до наведеного вище аналізу головними силами, які ді-

ють на конкуренцію в галузі є постачальники та споживачі. Також в силу роз-

витку ринку все більшого значення набуває інтенсивність конкуренції між іс-

нуючими конкурентами та загроза зі сторони товарів-субститутів. 

Таким чином в межах структурного підходу до аналізу конкуренції тип 

конкуренції — монополістична конкуренція. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 
Фактор конкурен-

тоспроможності 
Обґрунтування вибору 

1 Частка ринку 

Враховуючи той факт, що тип родового середовища в галузі 

— консолідований ринок, тобто існує група компаній, які ко-

нтролюють разом понад 40% ринку, а також те, що інтенсив-

ність суперництва між діючими конкурентами при низьких 

темпах зростання ринку є однією з головних сил, які діють на 

конкуренцію в галузі, одним з найважливіших факторів кон-

курентоспроможності виступає частка ринку, яку займає ви-

робник. В таких умовах чим більше частка ринку, тим біль-

шими ринковими можливостями володіє виробник. 

2 Ціна  
Чим вигіднішою є ціна для споживача, тим вірогідніше його 

вибір. 

3 Асортимент 

В умовах збільшення інтенсивності між існуючими конкуре-

нтами завоювання споживачів відбувається за рахунок нових 

методів та алгоритмів. 

4 
Доступ до каналів 

розподілу 

Споживач далеко не завжди проявляє прихильність до певної 

категорії розробників і дуже схильний до експериментів. В 

цьому випадку завоювати лояльність споживача дуже складно 

і ще складніше її утримати. Тому для компаній-виробників 

ключовими чинниками успіху стає сильна дистрибуція, якіс-

ний торговий маркетинг і налагоджена система логістики. 
5 Торговий маркетинг 

6 
Рівень диференціа-

ції ТМ 

В умовах ведення конкурентної боротьби на споживчому ри-

нку, де попит є ірраціональним та існує велика кількість виро-

бників і розробників при фактично відсутній різниці між то-

варами, що пропонуються, ключовим фактором успіху є здат-

ність чітко диференціювати ТМ від ТМ конкурентів, надаючи 

споживачеві унікальну цінність.  

7 
Репутація вироб-

ника 

Якщо компанія має бездоганну репутацію, особливо у сфері 

якості своєї продукції, то рівень довіри до неї зростає. Також 

репутація виробника важлива при виході на ринок з новими 

товарами, або при виході на нові сегменти, що полегшує по-

зитивне сприйняття новинок. 

8 
Рівень лояльності до 

бренду 

Чим вище рівень лояльності, тим більше компанія має прихи-

льних, а значить постійних, споживачів. 

9 
Унікальність пози-

ціонування 

В умовах монополістичної конкуренції, коли фактор дифере-

нціації ТМ є ключовим засобом ведення конкурентної боро-

тьби, важливим є створення та підтримання унікального пози-

ціонування, що створює певний захист від конкурентних зіт-

кнень.  

10 
Маркетинговий бю-

джет 

Від розміру маркетингового бюджету залежить здатність 

здійснювати маркетингову стратегію підприємства. Маркети-

нгові заходи мають забезпечувати інші конкурентні переваги 

такі, як рівень диференціації, лояльності, репутація вироб-

ника, дистрибуція та просування в торгових точках.  

 

Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін стартап-

проекту 

№ 
Фактор конкурентоспро-

можності 

Вагові зна-

чення фак-

тора (1–20) 

Рейтинг конкурентів у порів-

нянні з проектом, що розробля-

ється 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Частка ринку 20        

2 Ціна  10        

3 Асортимент 18        

4 Доступ до каналів розподілу 15        

5 Торговий маркетинг 15        

6 Рівень диференціації ТМ 13        

7 Репутація виробника 12        

8 Рівень лояльності до бренду 14        

9 Унікальність позиціонування 15        

10 Маркетинговий бюджет 10        

 

Умовні позначки позицій конкурентів: 

˗ конкурент 1; 

˗ конкурент 2; 

˗ конкурент 3. 

Отже, відповідно до проведеного аналізу можна сказати, що «Дослі-

дження особливостей формування параметрів процесу високочастотної елект-

рохірургії» має наступну позицію на ринку: 

сильні сторони: 

– унікальне позиціонування; 

– значний рівень диференціації ТМ; 

– позитивна репутація виробника; 

слабкі сторони: 

– вища ціна порівняно з конкурентами; 
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– торговий маркетинг. 

Виділивши найвагоміші сильні та слабкі сторони стартап-проекту «Дос-

лідження особливостей формування параметрів процесу високочастотної еле-

ктрохірургії» у порівнянні з основними конкурентами і з аналізу внутрішніх 

факторів та використовуючи результати аналізу маркетингових загроз та мо-

жливостей, складемо матрицю SWOT-аналізу (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. унікальне позиціонування; 

2. значний рівень диференціації; 

3. позитивна репутація виробника; 

4. приналежність до української 

міжнародної компанії; 

5. налагоджена система дистрибу-

ції товару; 

6. наявність вертикальної інтегра-

ції. 

1. вища ціна порівняно з конкурентами. 

2. залежність маркетингової політики від 

українського власника; 

3. слабке самозабезпечення фінансовими 

ресурсами; 

4. відсутність чітко вираженої маркетин-

гової стратегії, непослідовність в її реалізації. 

Можливості  Загрози 

1. Можливість зміцнення іміджу  

2. Можливість збільшення обсягів 

реалізації  

3. Можливість збільшення обсягів 

продаж за рахунок експансії в регіони 

1. Загроза працювати без прибутку скоро-

чення платоспроможного попиту 

2. Загроза втрати споживачів внаслідок 

підвищення тиску зі сторони товарів-субсти-

тутів 

3. Загроза підвищення цін  

 

З результатів SWOT-аналізу видно, що найбільш негативний вплив на 

створення даного стартап-проекту на ринку чинить ринкове середовище. Це, 

перш за все, пов’язано із наслідками фінансово-економічної кризи в країні. 

В свою чергу, така ситуація супроводжувалася зменшенням темпів при-

росту галузі, виходом з ринку менш сильних дрібних та регіональних вироб-

ників, приходом на ринок транснаціональних компаній, що збільшило інтен-

сивність конкуренції між діючими учасниками ринку України. 

Було визначено, що найбільшою загрозою для даного стартап-проекту є 

загроза падіння прибутковості внаслідок скорочення попиту. Во
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На основі SWOT-аналізу розробимо альтернативи ринкової поведінки 

(перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оп-

тимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкуре-

нтів, що можуть бути виведені на ринок (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива (орієнтовний комплекс 

заходів) ринкової поведінки 

Ймовірність отримання 

ресурсів 

Строки ре-

алізації 

1. 

Використання засобів стимулювання 

збуту та мерчандайзингу в торгових то-

чках для збільшення продаж  

Дозволяє суттєво збіль-

шити обсяги продаж 
до місяця 

2. Розширення асортиментної лінійки  

Можливість залучення 

нових споживачів за ра-

хунок новинки 

до пів року 

3. Збільшення представленості  

Можливість розширення 

охоплення цільової ауди-

торії  

до року 

 

Найоптимальнішою є перша альтернатива. 

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів 

(табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю ці-

льової групи поте-

нційних клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в ме-

жах цільової 

групи (сегме-

нту) 

Інтенсив-

ність конку-

ренції в сег-

менті 

Простота 

входу у сег-

мент 

1 Медичні центри готовий високий мінімальна простий 

2 Кафедра хірургії готовий високий максимальна простий 

Які цільові групи обрано: медичні центри, кафедри хірургії 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) обрано 

стратегію диференційованого маркетингу. 
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Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтер-

натива 

розви-

тку про-

екту 

Стратегія охоплення ринку 

Ключові конкуренто-

спроможні позиції від-

повідно до обраної аль-

тернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 

Стра-

тегія 

дифе-

ренціа-

ційова-

ного 

марке-

тигну  

Передбачає надання товару 

важливих з точки зору спожи-

вача відмітних властивостей, 

які роблять товар відмінним 

від товарів конкурентів. Така 

відмінність може базуватися 

на об’єктивних або суб’єктив-

них, відчутних і невідчутних 

властивостях товару (у шир-

шому розумінні — комплексі 

маркетингу), бути реальною 

або уявною. 

Реалізація цієї стратегії 

вимагає, як правило, 

більш високих витрат. 

Проте успішна диферен-

ціація дозволяє компанії 

домогтись більшої рента-

бельності за рахунок 

того, що ринок готовий 

прийняти більш високу 

ціну (цінову премію бре-

нду). 

 

Інструмен-

том реалі-

зації стра-

тегії дифе-

ренціації є 

ринкове 

позиціону-

вання. 

Виберемо конкурентну поведінку (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохі-

дцем» на ри-

нку? 

Чи буде компанія шу-

кати нових спожива-

чів, або забирати існу-

ючих у конкурентів? 

Чи буде компанія ко-

піювати основні хара-

ктеристики товару 

конкурента, і які? 

Стратегія 

конкурент-

ної поведі-

нки 

1 Ні 

Як залучати нових, так і 

забирати існуючих у 

конкурентів 

Частково 
Насліду-

вання лідеру 

 

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (ста-

ртап-компанії) та до продукту (див. табл. 4.5), а також в залежності від обраної 

базової стратегії розвитку (див. табл. 4.15) та стратегії конкурентної поведінки 

(див. табл. 4.16) розробимо стратегію позиціонування (табл. 4.17), що полягає 

у формуванні ринкової позиції (комплекту асоціацій), за яким споживачі ма-

ють ідентифікувати торгівельну марку / проект.  
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Таблиця 4.17 Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару ці-

льової ауди-

торії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові конкурен-

тоспроможні пози-

ції власного ста-

ртап-проекту 

Вибір асоціацій, які мають 

сформувати комплексну по-

зицію власного проекту (три 

ключових) 

1 

Відповід-

ність чинним 

нормативам 

Насліду-

вання лі-

деру 

Реалізація цієї стра-

тегії вимагає, як пра-

вило, більш високих 

витрат. Проте успі-

шна диференціація 

дозволяє компанії 

домогтись більшої 

рентабельності за 

рахунок того, що ри-

нок готовий 

прийняти більш ви-

соку ціну (цінову 

премію бренду). 

Унікальність 

Доступна ціна 

Реалізація нових методів 

 

4.5 Розроблення маркетингової програми 

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, яку отри-

має споживач. Для цього у табл. 4.18 підсумовуємо результати попереднього 

аналізу конкурентоспроможності товару. 

Таблиця 4.18 Визначення ключових переваг концепції потенційного то-

вару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку пропо-

нує товар 

Ключові переваги пе-

ред конкурентами (іс-

нуючі або такі, що по-

трібно створити 

1. 
Підвищення ефективності засто-

сування апаратури 

Нові механізми за-

стосування високо-

частотної електро-

хірургії 

Високий рівень ефекти-

вності застосування ви-

сокочастотної електро-

хірургії 

2. 

Оптимізація вихідних параметрів 

ЕХ-генераторів, електродів, які 

впливають, і адекватним вибо-

ром параметрів впливу 

Продуктивність за-

стосування високо-

частотної електро-

хірургії 

Високий рівень продук-

тивності застосування 

високочастотної елект-

рохірургії 

3. 

Раціональний вибір технічних 

характеристик апаратури і нау-

ково-обґрунтованого вибору па-

раметрів впливу 

Зниження вартості 

застосування висо-

кочастотної елект-

рохірургії 

Стійкість застосування 

високочастотної елект-

рохірургії 
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Розробимо трирівневу маркетингову модель товару з метою уточнення 

ідеї продукту, його фізичних складових, особливостей його надання 

(табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за задумом Опис базової потреби споживача, яку задовольняє товар (згідно 

концепції), її основної функціональної вигоди 

ІІ. Товар у реаль-

ному виконанні 

Властивості/характеристики 

Нові механізми застосування високочастотної електрохірургії; 

Продуктивність застосування високочастотної електрохірургії; 

Зниження вартості застосування високочастотної електрохірургії 
Марка: Підвищення ефективності застосування апаратури 

ІІІ. Товар із підкріп-

ленням 

До продажу — рівень розробки 

Після продажу — низка методів та алгоритмів 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: 

захист інтелектуальної власності 

 

Варто відзначити, що товар буде захищено від копіювання за рахунок за-

хисту ідеї товару (захист інтелектуальної власності). 

Наступним кроком визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись 

при встановленні ціни на потенційних товар (остаточне визначення ціни від-

бувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає 

аналіз ціни на товари-аналоги або товари-субститути, а також аналіз рівня до-

ходів цільової групи споживачів (табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін 

на товари-

замінники 

Рівень цін 

на товари-

аналоги 

Рівень доходів ці-

льової групи спо-

живачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на то-

вар/послугу 

1 3000 ум. од. 2500 ум.од. 6000 ум.од. 2000–3000 ум.од. 

 

Визначимо оптимальну систему збуту (табл. 4.21). 

Таблиця 4.21 Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупіве-

льної поведінки цільо-

вих клієнтів 

Функції збуту, які має 

виконувати постача-

льник товару 

Глибина ка-

налу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 
Мінімальна кількість 

посередників 

Організовувати широку 

мережу збуту товару 
3 Непряма 
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В якості останньої складової маркетингової програми розробимо концеп-

цію маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу 

для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.22). 

Таблиця 4.22 Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка по-

ведінки цільо-

вих клієнтів 

Канали кому-

нікацій, якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові пози-

ції, обрані для 

позиціонування 

Завдання 

реклам-

ного пові-

домлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 

Підвищення ефе-

ктивності засто-

сування апара-

тури 

Медична сфера 

Нові механізми 

застосування ви-

сокочастотної 

електрохірургії 

Донести 

переваги 

до потен-

ційних ко-

ристувачів 

Основна 

ідея ста-

ртап-прое-

кту 

2 

Оптимізація ви-

хідних парамет-

рів ЕХ-генерато-

рів, електродів, 

які впливають, і  

адекватним ви-

бором парамет-

рів впливу 

Медична сфера 

Продуктивність 

застосування ви-

сокочастотної 

електрохірургії 

Донести 

переваги 

до потен-

ційних ко-

ристувачів 

3 

Раціональний 

вибір технічних 

характеристик 

апаратури і нау-

ково-обґрунтова-

ного вибору па-

раметрів впливу 

Медична сфера 

Зниження варто-

сті застосування 

високочастотної 

електрохірургії 

Донести 

переваги 

до потен-

ційних ко-

ристувачів 

 

4.6 Висновки до розділу 

В даному розділі проведено аналіз та розробку бізнес-проекту до розро-

бки стартап-проекту. На основі проведеного аналізу варто відзначити, що най-

більш негативний вплив на діяльність стартап-проекту на ринку чинить рин-

кове середовище. В свою чергу, така ситуація супроводжувалася зменшенням 

темпів приросту галузі, виходом з ринку менш сильних дрібних та регіональ-

них виробників, приходом на ринок транснаціональних компаній, що збіль-

шило інтенсивність конкуренції між діючими учасниками ринку України. 

Було визначено, що найбільшою загрозою для розробки стартап-проекту 

є загроза падіння прибутковості внаслідок скорочення попиту.  
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Враховуючи той факт, що виконання даної дипломної роботи потребує 

використання засобів обчислювальної техніки, то в цьому розділі запропоно-

вані технічні рішення та практичні заходи, що пов’язані із створенням безпеч-

них умов праці при використанні персональної електронно-обчислювальної 

машини (ПЕОМ). 

В першу чергу, передбачається, з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9241-

6:2004, ДСанПіН 3.3.2.007 та ДНАОП 0.00-1.31-99, визначити потенційно не-

безпечні і шкідливі фактори, що виникають при експлуатації відеодисплейних 

терміналів (ВДТ) ПЕОМ, вплив цих факторів на користувачів ВДТ, розгля-

нути принципи їх нормування, а також розробки комплексних заходів щодо 

запобігання шкідливого впливу цих факторів на людину. Також цьому розділі 

запропоновано технічні рішення та організаційні заходи з безпеки в надзви-

чайних ситуаціях (НС). 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих ви-

робничих факторів 

Основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які 

пов’язані з використанням ПЕОМ, є такі фактори: 

 електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

 наявність іонізуючого рентгенівське випромінювання (НРВ); 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне 

і випромінювання видимого діапазону); 

 електростатичне поле; 

 недостатня освітленість робочої зони; 

 підвищений рівень шуму; 

 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення кори-

стувача ПЕОМ; 
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 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні захво-

рювання; 

 тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, що 

викликає застійні явища в організмі людини; 

 відблиски на екрані монітора 

 можливість ураження електричним струмом; 

 можливість виникнення пожежі. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

5.2.1 Організація робочих місць обладнаних ВТД ПЕОМ 

Комп'ютерна техніка, встановлена в даному приміщенні, є сучасною тех-

нікою, яка виконана з урахуванням усіх вимог щодо охорони праці. Зокрема, 

відеомонітори мають тип LR/NI (Low Radiation), який характеризується низь-

ким рівнем випромінювання екрана монітору. Тип NI (Non-Interlaced) має по-

слідовне розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботі з ВДТ. 

ВДТ ПЕОМ є джерелом як електромагнітних випромінювань (м’якого ре-

нтгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного та радіочастотного діапа-

зону) так і електростатичного поля. 

ВДТ ПЕОМ є пристроєм для візуального зображення інформації, збере-

женої електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, систем-

ного блока обробки виведеної інформації, і клавіатури. 

У разі тривалої роботи за комп'ютером при неправильному, з фізіологіч-

ної точки зору, положенні тіла може викликати в організмі людини такі види 

захворювань, як сколіоз — дугоподібне викривлення хребта, чи остеохондроз 

— дистрофічний процес у кістковій та хрящовій тканині. 

Частіше всього користувачі комп’ютерної техніки скаржаться на біль у 

руках, плечових суглобах, шиї, у верхній частині ніг та у спині. Основні сим-

птоми захворювань, що пов’язані з постійним інтенсивним використанням 
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клавіатури, це больові відчуття у суглобах та м'язах кистей рук, оніміння та 

дуже повільна рухливість пальців, судоми м'язів кистей рук, поява ниючого 

болю в ділянках зап'ястка. 

Саме праця за клавіатурою потребує найбільш інтенсивної динамічної ро-

боти кістково-м’язового апарату кистей рук і одночасно статичного напру-

ження м'язів передпліччя і плеча. Виконання однотипних, фізично неважких 

рухів кистей, що здаються зовсім необтяжливими для людини, можуть приз-

вести навіть до функціональних змін в її організмі, при цьому розвиватися 

вони можуть непомітно протягом кількох років. 

Слід зауважити, що не тільки робота за клавіатурою призводить до вини-

кнення порушень у кістково-м'язовому апараті рук. Як вже було сказано вище, 

використання в роботі такого пристрою як ”миша”, також несприятливо впли-

ває на організм користувача комп'ютерної техніки. Маніпулюючи ”мишею” 

людина здійснює велику кількість дрібних однотипних рухів, що призводить 

до постійного навантаження на кисть руки, передпліччя та плече. Все це обу-

мовлює появу неприємних, а згодом і болісних відчуттів у ділянці зап'ястка, у 

ліктьовому і особливо плечовому суглобах. 

Таким чином, можна констатувати, що основне перенапруження опорно-

рухової системи людини при роботі з комп’ютерною технікою спричиняється, 

в першу чергу, багатогодинною напруженою роботою в одноманітному поло-

женні сидячи, а значить і обмеженою загальною руховою активністю (гіподи-

намією), а також однотипними інтенсивними циклічними навантаженнями, які 

мають місце при роботі з клавіатурою та з пристроєм типу "миша". 

Крім того, праця користувачів персональних комп'ютерів супроводжу-

ється активізацією уваги й інших вищих психічних функцій, а також може су-

проводитися порушеннями режиму праці і відпочинку. 

5.2.2 Електробезпека 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в ро-

бочому приміщені, можна віднести до 0І, І, II та III класів за електрозахистом: 
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 0І клас — обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлення та 

провід без заземлюючої жили; 

 І клас — обладнання, що приєднується до ланцюга живлення трьох 

контактними вилками, один з цих контактів при цьому з'єднується з заземле-

ним контактом розетки 

 II клас — обладнання, що має всі доступні до дотику частини відділені 

від струмопровідних частин подвійною або підсиленою ізоляцією та не має 

контакту (затискача) для приєднання захисних провідників 

 III клас — обладнання, що має робочу напругу не вище 42 В змінного 

струму або 120 В постійного струму.  

Згідно з ПУЕ (Правила Улаштування Електроустановок) робоче примі-

щення за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом можна 

віднести до приміщень без підвищеної небезпеки з наступних причин: 

 відносна вологість повітря приміщення не перевищує 75%; 

 відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів мета-

локонструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що мають з'єдна-

ння з землею, з одного боку та до металевих корпусів електрообладнання — з 

іншого; 

 матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

 температура повітря не досягає значень, що перевищують 35 ˚С. 

В робочому приміщенні передбачене захисне відключення напруги жив-

лення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення зна-

чення напруги дотику та відповідних їй величин струмів при нормальному і 

аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повторне 

захисне заземлення нульового дроту. 

5.2.3 Розрахунок електромережі на здатність відключення при ава-

рійному режимі роботи електрообладнання 

Струм короткого замикання визначається за формулою: 
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𝐼к.з. =
𝑈ф

(𝑅ф + 𝑅н + 𝑍т)
, (5.1) 

де    Uф — фазова напруга мережі, становить 220 В; Rф — опір фазового про-

воду, становить ≈ 1,6 Ом; Rн — опір нульового проводу, становить ≈ 1,6 Ом; 

Zт — розрахунковий опір трансформатора, становить 0,1 Ом; 

Підставимо значення у формулу (5.1), остаточно отримаємо: 

𝐼к.з. =
220

(1,6 + 1,6 + 0,12)
≈ 66,26 А,  

Для надійного спрацювання автоматів струмового захисту необхідно, 

щоб виконувалась умова:  

𝐼к.з. ≥ 1,4 · 𝐼авт.макс.  

Відповідно, струм відключення автомату Іавт. повинен бути не більше: 

𝐼авт.макс. =
𝐼к.з.

1,4
=

66,26

1,4
≈ 47,32 А.  

Мережа в робочому приміщенні обладнана автоматом струмового захи-

сту, розрахованого на струм 𝐼авт. = 15 А. Таким чином, струм короткого зами-

кання при виникненні аварійної ситуації в (Ік.з. / Іавт. = 66,26 / 15 ≈ 4,42) рази 

перевищує номінальний струм спрацювання автомату, що задовольняє вста-

новленим нормам. 

Напругу дотику до зануленого обладнання визначають за формулою: 

𝑈дот = 𝐼к.з. · 𝑅н = 66,26 ∙ 1,6 ≈ 106,01 В  

Напруга дотику (𝑈дот < 𝑈доп = 500 В) за час спрацювання автоматів 

струмового захисту (𝑡 < 0,1 с) не перевищує допустимого значення, що відпо-

відає вимогам ГОСТ 12.1.038-88. 

Підключення обладнання виконано у відповідності з вимогами ПБЕ та 

ПУЕ. Додаткових заходів щодо підвищення рівня електробезпеки в робочому 

приміщені впроваджувати не потрібно. 

5.2.4 Вимоги до приміщень, в яких розміщені ПЕОМ 

Облаштування робочих місць, обладнаних ПЕОМ, ВДТ, повинно забез-

печувати: 
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 належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 

відблисків; 

 оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, 

швидкість руху, рівень іонізації повітря); 

 належні ергономічні характеристики основних елементів робочого 

місця (ДСТУ ISO 9241-6:2004). 

Будівлі та приміщення, в яких експлуатуються ПЕОМ та виконуються їх 

обслуговування, налагодження і ремонт, повинні відповідати вимогам: СНиП 

2.09.02-85 “Производственные здания”, СНиП 2.09.04-87 “Административные 

и бытовые здания”, “Правил устройства электроустановок”, затверджених Го-

ловдерженергонаглядом СРСР 1984 р. (ПВЕ), “Правил технической эксплуа-

тации электроустановок потребителей”, затверджених Головдерженергонагля-

дом СРСР 21.12.84 (ПТЕ, СНиП 2.08.02-89 “Общественные здания и сооруже-

ния” з доповненнями, затвердженими наказом Держкоммістобудування Укра-

їни від 29.12.94 № 106, СН 512-78 “Инструкция по проектированию зданий и 

помещений для электронно- вычислительных машин”, затверджених Держбу-

дом СРСР, ДСанПіН 3.3.2.-007-98 ‘‘Державні санітарні правила і норми ро-

боти з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних 

машин‘‘, затверджених МОЗ України 10.12.98. 

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ПЕОМ у підвальних примі-

щеннях, на цокольних поверхах, поряд з приміщеннями, в яких рівні шуму та 

вібрації перевищують допустимі значення (поряд з механічними цехами, 

майстернями тощо), з вибухопожежонебезпечними приміщеннями категорій 

А і Б, а також над такими приміщеннями або під ними. 

Приміщення мають бути обладнані системами водяного опалення, конди-

ціонування або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 

2.04.05-91. 

Згідно з ДНАОП 0.00-1.31-99 площу приміщень визначають із розраху-

нку, що на одне робоче місце вона має становити не менше ніж 6 м
2
, а об'єм не 

менше ніж 20 м
3 

з урахуванням максимальної кількості осіб, які одночасно 
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працюють у зміні. Приміщення являє собою кімнату довжиною 𝑎 = 12 м та 

шириною 𝑏 = 6 м. Висота кімнати становить ℎ = 4 м. Розмір дверного про-

різу становить 𝑑 = 1,5 м. 

Площу та об’єм приміщення знайдемо за формулами: 

𝑆 = 𝑎 ∙ 𝑏, (5.2) 

𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ, (5.3) 

де    a — довжина приміщення; b — ширина приміщення; h — висота примі-

щення. 

Підставивши значення в формули (5.2) та (5.3), отримаємо: 

𝑆 = 12 ∙ 6 = 72 м2,  

𝑉 = 72 ∙ 4 = 288 м3,  

Зведемо нормативні та фактичні дані приміщення в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 Параметри приміщення 

Назва характеристики Нормативне значення Фактичне значення 

Площа приміщення з 

розрахунку на 1 особу 
> 6 м2 72 м2 

Об’єм приміщення з ро-

зрахунку на 1 особу 
> 20 м3 288 м3 

Висота приміщення 3,5 – 4 м 4 м 

Розміри дверей (Ш х В) 1,1 х 1,8 м 1,5 х 2 м 

Відстань від стіни зі 

світловими прорізами 

до ВДТ 

1 м 1,5 м 

 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що геомет-

ричні розміри приміщення цілком відповідають нормативним вимогам. 

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які дозволені 

органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Заборонено засто-

совувати полімерні матеріали (деревостружкові плити, шпалери, що можна 
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мити, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик, тощо), що 

виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини. За розміщенням робочих місць 

з ВДТ, ПЕОМ потрібно витримувати такі відстані: від стін зі світловими про-

різами не менше 1 м; між бічними поверхнями ВДТ не менше 1,2 м; між тиль-

ною поверхнею одного ВДТ та екраном іншого не менше 2,5 м; прохід між 

рядами робочих місць не менше 1 м. Робочі місця з ВДТ щодо світлових про-

різів розміщують так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. Ек-

ран ВДТ і клавіатура мають розміщуватися на оптимальний відстані від очей 

користувача, але не ближче 600 мм з урахуванням розміру алфавітно-цифро-

вих знаків і символів. Розміщення екрана ВДТ має забезпечувати зручність зо-

рового спостереження у вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору 

працівника. 

Усі вище перераховані вимоги відповідають робочому приміщенню, де 

проводяться дослідження. 

5.2.5 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітар-

ним нормам 

Для підвищення працездатності і збереження здоров’я важливо створити 

для людини стабільні метеорологічні умови — мікроклімат повітряного сере-

довища, у поняття якого входять температура, відносна вологість, швидкість 

руху повітря та інтенсивність теплового опромінення. 

Стан повітряного середовища визначається метеорологічними умовами 

в лабораторії, виробничим мікрокліматом, а також запиленістю повітря і його 

загазованістю. 

Мікроклімат виробничого приміщення визначається поєднаннями темпе-

ратури, вологості, швидкості руху повітря та інтенсивності теплового випро-

мінювання, що впливають на організм людини. 

Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини протікали норма-

льно, температура його тіла повинна бути постійною. Надлишкова теплота по-
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винна виділятися в навколишнє середовище. Відповідність між цією тепло-

тою та охолоджувальною здатністю навколишнього середовища визначає 

комфортні умови. 

При відхиленні параметрів мікроклімату від комфортних в організмі лю-

дини відбуваються процеси, спрямовані на терморегулювання. Розрізняють хі-

мічну і фізичну терморегуляцію організму. Хімічна відбувається зниженням 

рівня обміну речовин, а фізична — за допомогою теплопровідності, конвекції, 

випромінювання і випаровування. 

Робочою зоною вважається простір, обмежений конструкціями виробни-

чих приміщень, що мають висоту 2 м над рівнем підлоги чи площадки, на яких 

знаходяться місця постійного чи непостійного перебування працюючих. Склад 

повітря робочої зони залежить від складу атмосферного повітря і впливу на 

нього виробничих факторів, що утворюються в процесі трудової діяльності 

людини. 

Для нормальної життєдіяльності людини важливий парціальний тиск ки-

сню — 21331 Па (160 мм рт. ст.) і необхідно, щоб у повітрі приміщень місти-

лось не менш 19,5 – 20% кисню. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не має перевищувати 

ГДК. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону — не більше 0,1 мг/м
3
, 

вміст оксидів азоту — не більше 5 мг/м
3
, вміст пилу — не більше 4 мг/м

3
. 

Важливо, щоб повітря мало визначений іонний склад. У повітрі містяться 

негативні і позитивні іони, що по рухливості розділяють на легкі, середні і ва-

жкі. На життєдіяльність організму людини благотворно впливають негативні 

іони кисню. Вміст легких іонів у повітрі виробничих і громадських приміщень, 

повітряне середовище яких піддається спеціальній обробці в системах конди-

ціонування, приведено в табл. 5.2. Іонний склад повітря має відповідати вимо-

гам СН 2152-80. 

Метеорологічні умови повітря робочої зони регламентує ГОСТ 12.1.005-

88 та ДСН 3.3.6.042-99. 
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Таблиця 5.2 Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень 
Кількість іонів у 1 см3 повітря Коефіцієнт по-

лярності, π 
Позитивних, n+ Негативних, n- 

Мінімальний 400 600 -0,2 

Оптимальний 1000 – 3000 3000 – 5000 -0,67 – 0 

Максимально припустимий 50000 50000 -0,05 – +0,05 

Норми визначаються категорією тяжкості праці, періодом року. Роботи 

ведуться в лабораторії, виконуються в сидячому положенні та не потребу-

ються значного фізичного напруження, тому вони відносяться до категорії Іа 

(споживання енергії до 138 Дж/год., або 120 ккал/год.). 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99 метеорологічні умови в да-

ній лабораторії повинні знаходитися у межах, вказаних у табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 Параметри мікроклімату в робочій зоні розробника 
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Опти-

мальна 

 

 

 

Допус-

тима 

Холо- 

дний 
Іа 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0,1 

не бі-

льше 0,1 

Теплий Іа 23-25 22-28 20-30 40-60 
55 при 

28 ˚С 
0,1 0,1-0,2 

 

Температура в приміщенні, де проводять роботу, може перевищувати гра-

ничну припустиму температуру через джерела тепла. Для видалення над-

лишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий період 
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року використовується природна вентиляція через віконні прорізи. Це дозво-

ляє знизити температуру до оптимального значення. У холодний період року 

може застосовуватись система центрального опалення у відповідності з вимо-

гами СНиП 2.04.05-91 та ГОСТ 12.4.021-75. 

5.2.6 Відповідність освітлення на робочих місцях санітарним нор-

мам 

Перевіримо освітленість, що забезпечується загальним штучним освіт-

ленням. Для визначення освітленості застосовується метод коефіцієнта вико-

ристання світлового потоку. Загальне штучне освітлення в робочому примі-

щенні забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп ЛБ-80 потужністю 

80 Вт, а місцеве — за допомогою світильників з лампами накалювання потуж-

ністю 60 Вт. 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

за формулою: 

𝐸ф =
𝑁 · 𝑛 · Ф

𝑆 · 𝐾 · 𝑍
· 𝜂, (5.4) 

де    N — кількість світильників, N = 8; n — кількість ламп у світильнику, n = 2; 

η — коефіцієнт використання світлового потоку; S — площа приміщення, 

S = 72 м2; K — коефіцієнт запасу, K = 1,5; Z — коефіцієнт нерівномірності осві-

тлення; Ф — світловий потік світильника, Ф = 5200 Лм. 

Для визначення коефіцієнту використання світлового потоку визначимо 

індекс приміщення i та коефіцієнт відбиття стелі ρ1, стін ρ2 та робочої поверхні 

ρ3: 

𝑖 =
𝑎 · 𝑏

ℎ𝑎 · (𝑎 + 𝑏)
,  

де    a — довжина приміщення, м; b — ширина приміщення, м; ha — висота 

підвісу світильника, м. 

𝑖 =
12 · 6

4 · (12 + 6)
= 1  

Во
ро
нч
ак

 А.
 П

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



80 

 

Відповідно до індексу приміщення, коефіцієнт відбиття побіленої стелі 

становить ρ1 = 0,7; побілених стін — ρ2 = 0,6; середніх робочих повер-

хонь — ρ3 = 0,1. Тоді, коефіцієнт використання світлового потоку становить 

η = 0,5. 

Підставивши отримані результати в формулу (5.4), отримаємо: 

𝐸ф =
8 · 2 · 5200

72 · 1,5 · 1,1
· 0,5 = 350 лк  

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами ДБН В.2.5-

28-2006. Для зорової роботи категорії 3в (середній контраст розрізнення об'є-

кту, фон - середній, робота високої точності) при загальному освітленні норма 

становить 300 лк. Оскільки фактичне значення освітленості робочого місця Еф 

більше норми, то вимоги ДБН В.2.5-28-2006 виконуються. 

5.2.7 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-програміс-

тів можна рекомендувати скоротити час перебування за екраном дисплея до 4 

годин у зміну, причому після 2 годин безупинної роботи радиться 30-хви-

линна перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

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

речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії провадиться вен-

тиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і щоденне 

вологе прибирання. 

Світильники розташовані в два ряди і під’єднані до різних фаз електро-

мережі для усунення мерехтіння світлового потоку (коефіцієнт пульсацій 

менше 10%). 

Для ослаблення шкідливого впливу електростатичних полів у лабораторії 

застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з електропровідним покрит-

тям, що має відвід для заземлення, що прикріплюються на екран монітора. 
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Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується шумопоглина-

юче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити товщиною 7-9 мм 

із заповненням із склотканини. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в НС регламентується ПЛАС (План Ліквідації Аварійних Ситуа-

цій). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та 

організація заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу при виник-

ненні НС, а також визначення основних заходів з пожежної безпеки. 

5.3.1 Вимоги до ефективності роботи систем оповіщення персоналу 

у разі виникнення надзвичайної ситуації 

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку опові-

щення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення 

безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією: 

 подання звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі примі-

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

 трансляція текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напря-

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

 трансляція спеціально розроблених текстів, спрямованих на за-

побігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 

 розміщення знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309; 

 ввімкнення евакуаційних знаків «Вихід»; 

 ввімкнення евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 
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Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечу-

вати необхідну чутність у всіх місцях постійного чи тимчасового перебування 

людей. 

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, повинен 

бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності оповіщувачів. 

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих приміщеннях 

повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного розподілу 

звуку. 

Оповіщувачі повинні підключатися до мережі без роз'ємних пристроїв і 

не мати регуляторів гучності. Сигнали оповіщення про пожежу повинні від-

різнятися від сигналів іншого призначення. Комунікації системи оповіщення 

людей про пожежу можуть проектуватися суміщеними з радіотрансляційної 

мережею будівлі. 

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж 

оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної сигналізації 

за ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту». 

Управління системою оповіщення слід передбачати з приміщення поже-

жного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення. Вимоги до 

такого приміщення приймаються за аналогією з вимогами до приміщень чер-

гового персоналу з ДБН В.2.5-56-2010. 

5.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситу-

ації 

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

 повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

 організувати оповіщення людей про НС; 

 вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

 вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 
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Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виник-

нення пожежі, повинні: 

 перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

 вимкнути у 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 ДСНС та Державної пожежної охо-

рони, надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС та пожежної охорони повинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.3.3 Пожежна безпека 

В лабораторії знаходиться значна кількість твердих горючих речовин та 

матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір). Згідно НАПБ 

Б.03.002-2007 норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, науково-дослідни-

цька лабораторія відноситься до пожежонебезпечних приміщень категорії В 

(тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, речовини і матеріали, які 

при взаємодії з водою, киснем, повітрям або один з одним здатні тільки го-

ріти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 

науково-дослідницька лабораторія відносяться до зон класу П-ІІа — пожежо-

небезпечні, що містять тверді горючі речовини, які нездатні переходити у зва-

жений стан. 
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Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в примі-

щенні. Тому, для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-про-

філактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах, вико-

ристання пилонепроникних сполучних та розподільних коробок, а також, про-

водиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 в лабораторії знаходяться 

два вогнегасники: вуглекислотний типу ВВ-5 та порошковий типу ВП-2. Вог-

негасник ВВ-5 розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із виходом з 

приміщення. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходяться пожежний кран і ру-

кав, а також знаходиться вогнегасник типу ВВ-5. 

Окрім цього, в лабораторії є план евакуації у випадку виникнення пожежі. 

Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів та ширина 

евакуаційних проходів відповідають вимогам СНиП 2.02.02-85, СНиП 2.01.02-

85 та ДБН В.1.1.7-2002. 

У робочому приміщенні виконані всі вимоги «Правил пожежної безпеки 

України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються тех-

нічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

1. В результаті аналізу джерел за темою дисертації встановлено, що для 

вирішення кола завдань, що стосуються раціонального вибору технічних ха-

рактеристик апаратури та науково-обґрунтованого вибору параметрів впливу, 

потрібні дослідження фізичних процесів, що лежать в основі цих впливів. 

2. В результаті проведених теоретичних досліджень встановлений взає-

мозв'язок між модулем електричного імпедансу біологічних тканин і темпера-

турою в зоні контакту робочої частини інструменту і біологічною тканиною 

показує, що електричний імпеданс біотканини обернено пропорційний до те-

мператури в зоні контакту. 

3. В результаті моделювань було встановлено, що при зміні температури 

в зоні контакту робочої частини з біотканинами від 54 до 150° С для площі 

контакту 0,04 мм2 електричний імпеданс біотканини змінюється від 3121,2 до 

2508,2 Ом для робочої частоти 0,44 МГц, та від 2532,5 до 2037,2 Ом, для робо-

чої частоти 1,0 МГц; а для площі контакту 0,08 мм2 електричний імпеданс змі-

нюється від 2977,7 до 2024,7 Ом для робочої частоти 0,44 МГц, та від 2414,87 

до 1647,58 Ом для робочої частоти 1,0 МГц, вихідної напруги 2000 В, щільно-

сті біотканини 1040 кг/м³, теплоємності біотканини 4220 Дж/(кг·К) і теплопро-

відності тканини 0,6 Вт/(м·К). 

4. На основі результатів моделювання було виявлено, що модуль елект-

ричного імпедансу м'язових тканин при зміні частоти сигналу в діапазоні від 

0,44 до 1,0 МГц зменшується від 2658,43  до 2034 Ом, при вихідній напрузі 

2000 В, тривалості впливу 2 мс, щільності біотканини 1040 кг/м³, теплоємності 

біотканини 4220 Дж/(кг·К) і теплопровідності тканини 0,6 Вт/(м·К) з урахуван-

ням дисперсії питомої електропровідності і діелектричної проникності біоло-

гічної тканини. 
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 Підстава для виконання дисертації 

1.1 Назва: Дослідження особливостей формування параметрів процесу 

високочастотної електрохірургії. 

1.2 Підстава для виконання: Підставою для виконання магістерської ди-

сертації є завдання, видане кафедрою радіоконструювання та виробництва ра-

діоапаратури радіотехнічного факультету Національного технічного універси-

тету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та затвер-

джене наказом №____ від «___»_________ 2018р. 

1.3 Терміни виконання: початок______________ 

      закінчення ___________ 

 

 Мета, предмет, об’єкт, призначення та актуальність дисертації 

2.1 Мета дисертації: уточнення моделювання теплових процесів в елек-

трохірургії. 

2.2 Призначення дисертації: на основі результатів досліджень за темою 

електрохірургії, що викладені у науково-технічних звітах та дисертаційних ро-

ботах, проведено дослідження, призначене для спрощення ряду задач в меди-

чній практиці. 

2.3 Предмет дисертації: характеристики та параметри процесів високо-

частотної електрохірургії. 

2.4 Об’єкт дисертації: процеси високочастотної електрохірургії. 

2.5 Актуальність роботи: актуальність вдосконалення технічних засобів 

для електрохірургії та розвиток нових технологій в сучасних умовах об'єкти-

вно зростає. Однією з причин цього є необхідність лікування різних хірургіч-

них захворювань, що з'явилися в результаті техногенного впливу навколиш-

нього середовища на умови життя людини. Зростаючий травматизм, сукуп-

ність стресових ситуацій, що підвищують ймовірність патологічних процесів 

в організмі людини як наслідок урбанізації, тягнуть за собою необхідність ро-

зширення можливостей оперативного хірургічного втручання різних категорій 
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складності, в той же час, поява нових технологій в хірургії, забезпечених від-

повідними технічними засобами, дозволяє суттєво підвищити ефективність лі-

кування хірургічних хвороб.  

Окрім цього, на сьогоднішній день спостерігається постійне зростання 

моделей електрохірургічної апаратури, що з'являються на світовому ринку. 

Однак це зростання не завжди виправдане. Часто технічні параметри нових 

моделей повторюють недоліки раніше розроблених. Пояснюється це тим, що 

при проектуванні електрохірургічної апаратури спостерігається емпіричний 

підхід в оцінці результатів електрохірургічних впливів. Заснований на таких 

оцінках вибір функціональних параметрів апаратури та методики електрохіру-

ргічних впливів не відповідає в повній мірі критеріям ефективності застосову-

ваної технології. Дослідженню принципів електрохірургічного впливу і прис-

вячена дана дисертація. 

 

 Вихідні дані для виконання дисертації 

3.1 Технічне завдання. 

3.2 Дорошенко С.І., Електрофульгуратор / Дорошенко С. І., Москаленко 

В. С., Дідула М. В. Кульгінський Є. А., Дорошенко К. В. : [опис до патенту 

на корисну модель]. – UA 51989 U, МПК (2009), А61С 1/00. 

3.3 Яненко О.П., Пристрій для електрофульгурації / Яненко О. П., Каль-

нюк В. О., Головчанська О. Д., Антоненко М. Ю. : [опис до патенту на кори-

сну модель]. – UA 107792 U, МПК, А61В 17/34 (2006.01). 

3.4 Досягнення та дослідження інших авторів по застосуванню електро-

фульгурації в стоматологічній практиці. 

 

 Вимоги до виконання дисертації 

4.1 Проаналізувати існуючі дослідження по застосуванню високочастот-

ної електрохірургії як в стоматологічній практиці, так і в медицині загалом. 

4.2 На основі результатів аналізу провести моделювання високочастот-

ного електрохірургічного впливу на біотканину. 
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4.3  Розроблена методика повинна бути придатною для використання в 

майбутньому при розробці корисної моделі пристрою для високочастотної 

електрохірургії. 

 

 Етапи магістерської дисертації і терміни їх виконання 

Етапи виконання магістерської дисертації приведені в табл. А1. 

Таблиця А1 Етапи дисертаційної роботи та терміни їх виконання 

Шифр 

етапів 

Назва етапів виконуваного за-

вдання 

Терміни виконання Результат 

етапу початок кінець 

1 
Збір необхідних матеріалів для ви-

конання магістерської дисертації 
01.09.2016 01.09.2017 

Структура та 

порядок вико-

нання роботи 

2 
Підбір та аналітичний огляд літера-

турних джерел за темою дисертації 
01.09.2017 01.02.2018 Розділ 1 

3 

Визначення підходів для моделю-

вання та їх розрахунку та розробка 

моделі процесу взаємодії іскрової 

напруги з біотканиною 

01.02.2018 01.04.2018 Розділ 2 

4 
Перевірка адекватності моделю-

вання та теоретичного аналізу 
01.04.2018 22.04.2018 Розділ 3 

5 Розробка стартап проекту 22.04.2018 29.04.2018 Розділ 4 

6 
Охорона праці та безпека в надзви-

чайних ситуаціях 
29.04.2018 06.05.2018 Розділ 5 

7 

Остаточне оформлення магістерсь-

кої дисертації та супровідних мате-

ріалів 

06.05.2018 13.05.2018 

Пояснювальна 

записка, пре-

зентація 
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 Очікувані результати 

На основі проведеного моделювання будуть створені рекомендації для 

побудови пристроїв електрохірургічного впливу для використання його в 

практичній медицині. 

 

 Матеріали, які надаються після закінчення магістерської дисертації 

7.1 Завдання на магістерську дисертацію 

7.2 Технічне завдання 

7.3 Пояснювальна записка 

7.4 Графічна документація 

Презентація за результатами роботи 

7.5 Орієнтовний зміст роботи: 

Реферат 

Зміст 

Вступ 

1 Аналітичний огляд методів та технічних засобів в електрохірургії 

2 Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургіч-

ного впливу на біотканину 

3 Клінічна апробація та практичне застосування результатів дослі-

дження 

4 Розробка стартап проекту 

5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

Висновок 

Перелік посилань 

 

 Порядок приймання магістерської дисертації та її етапів 

8.1 Проміжні результати магістерської дисертації у вигляді її розділів по-

даються на перевірку керівникові. 

8.2 Подання окремих розділів дипломної роботи на перевірку на кафедру. 

8.3 Магістерська дисертація попередньо захищається на кафедрі. 
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8.4 По закінченню виконання, магістерська дисертація захищається перед 

екзаменаційною комісією. 

 

Виконавець роботи 

 

________________ Ворончак А. П. 

Науковий керівник 

 

_________________ Яненко О. П. 
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ДОДАТОК Б 

Перелік публікацій за темою магістерської дисертації 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОЛЯ СИСТЕМИ ІСКРОВОГО РОЗРЯДУ 

«ПРОДУКУЮЧИЙ ЕЛЕКТРОД — КОНТАКТНА ПЛОЩИНА» 

Ворончак А. П. 

(науковий керівник: д.т.н., професор кафедри КіВРА Яненко О.П.) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний ін-

ститут імені Ігоря Сікорського», Радіотехнічний факультет 

Використання системи високої напруги, продукуючого електроду та іск-

рового розряду достатньо широко застосовується в пристроях дарсонвалізації, 

ультратонтерапії, франклінізації, електрохірургії та аероіонізації [1]. В залеж-

ності від типу апаратури використовують різну конфігурацію електродів по-

чинаючи  від вакуумних до набору електродів голок в електрохірургії та аеро-

іонізаторах. Тому задачу дослідження можна сформулювати таким чином: не-

обхідно провести моделювання поля, створеного електродом-голкою і зазем-

леною провідною поверхнею. 

Такий випадок відповідає полю між дуже вузьким гіперболоїдом обер-

тання та другим гіперболоїдом, що виродився у площину [2]. Згідно методу 

Ламе потенціал та напруженість створеного поля є функціями параметру λ. Рі-

вняння еквіпотенціальних поверхонь просторового електростатичного поля 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜆) = 0 містить тільки один параметр λ, при цьому, на кожній еквіпо-

тенціальній поверхні та на провідниках, λ є сталою величиною [3]. 

Рівняння двопорожнинного гіперболоїда обертання можна отримати із за-

гального рівняння співфокусних поверхонь другого порядку [3]: 

𝑥2

𝜆2
−

𝑦2

𝑏2−𝜆2
−

𝑧2

𝑐2−𝜆2
= 1    (Б.1) 

 Поверхні голки буде відповідати параметр λ, близький b. У нашому ви-

падку необхідно розглядати гіперболоїд обертання відносно осі x, для якого 

справедлива рівність 𝑏 = 𝑐, тоді рівняння (Б.1) поверхні набуде вигляду: 
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𝑥2

𝜆2
−

𝑦2+𝑧2

𝑏2−𝜆2
= 1      

Напруженість електростатичного поля можна представити як: 

𝐸 = −
𝑑𝑈

𝑑𝜆

𝑑

𝜆
.                   (Б.2) 

На фіксованій еквіпотенціальній поверхні величина, що є множником при 

d є сталою величиною, тому E пропорційна d, тобто відстані від початку коор-

динат до дотичної площини еквіпотенціальної поверхні, яка дотична у точці 

визначення напруженості: 

𝑑 =
1

√
𝑥2

𝜆4−
𝑦2+𝑧2

(𝑏2−𝜆2)2

       

Провівши диференціювання рівняння (Б.2), отримаємо вираз для напру-

женості поля: 

𝐸 =
𝐴𝑏𝑑

𝜆√(𝑏2−𝜆2)(𝑏2−𝜆2)
=

𝐴𝑏𝑑

𝜆(𝑏2−𝜆2)
.      

Максимальна напруженість буде спостерігатись на кінці голки, тоді 𝑑 =

λ1: 

𝐸 =
2𝑈0𝑏

(𝑏2−𝜆2) 𝑙𝑛(
𝑏+𝑑

𝑏−𝑑
)
.     (Б.3) 

Оскільки другим 

електродом даної мо-

делі є заземлена пло-

щина з параметром λ =

0, то рівняння (Б.3) 

спрощується і напру-

женість на кінці коро-

нуючого електроду-го-

лки буде визначатися 

як: 

𝐸 =
2𝑈0

𝑏 𝑙𝑛(
𝑏+𝑑

𝑏−𝑑
)
        (Б.4) 

 

 
Рисунок Б1 — Напруженість поля між електродами голка 

— провідна площина за напруг 1 кВ, 5 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 30 

кВ 
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Результати моделювання за формулою (Б.4) (див. рис. Б1) порівнювалися 

з даними для апроксимації вістря параболоїдом обертання. Напруженість поля 

для системи «параболоїд обертання – площина» визначалася за формулою [3]: 

𝐸 =
2𝑈

𝑟 𝑙𝑛(
2𝑑

𝑟
)
, 

де d — відстань між вершиною електроду-голки та вимірювальним електро-

дом; r — радіус закруглення вершини електроду-голки. 

Моделювання проведено для радіусу вістря 𝑟 = 0,005 мм, відстаней від 

електроду-голки до площадки 𝑑 = 0 … 10 мм, за напруг генерації іскрового ро-

зряду 1кВ, 5 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 30 кВ. 

 

Перелік посилань 

1. Яненко О.П. Електронна апаратура лікувально діагностичних технологій/ О.П. Яне-

нко, В.П.Куценко, С.М.Перегудов.— Навчальний посібник.— Донецьк ІПШІ «Наука і 

освіта», 2011.—212с —ISBN 966-7829-48-3 

2. Коренівська О.Л., Дослідження електростатичного поля в ближній зоні / О.Л. Коре-

нівська, П.П. Мартинчук // Вісник ЖДТУ: Серія Технічні науки — 2009. — № ІІ (49). — с. 

40-45. — ISNN 1728-4260. 

3. Миролюбов Н.Н., Методы расчета электростатических полей / Н.Н. Миролюбов, 
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