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АНОТАЦІЯ
Кузь В.І.

Метод

та

система

динамічного

ультрафіолетового

випромінювання для фізіотерапії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.11.17 „Біологічні та медичні прилади і системи”. –
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, МОН
України, Тернопіль. - Вінницький національний технічний університет, МОН
України, Вінниця, 2019.
У дисертаційній роботі викладені результати дослідження щодо розробки
методу та системи динамічного ультрафіолетового випромінювання для
фізіотерапії. Сучасна терапія шкірних захворювань включає інструментальні
методи, які дозволяють безконтактно діяти на уражені (змінені) ділянки шкіри
пацієнтів. Серед пріоритетних напрямків розвитку наукових досліджень і
науково-технічних розробок в Україні на період до 2020 року (Закон України
«Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки») важливе місце займають
науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших
захворювань, зокрема дослідження проблеми впливу на людський організм
випромінювання різних частотних діапазонів. Для фізіотерапії дерматозів
(псоріаз, контактний і атопочіний дерматити, екземи, лишаї, акне й інших)
застосовують

методи

лікування

ураженої

ділянки

ультрафіолетовим

опроміненням (УФО), зокрема селективну (поєднання UVA та UVB),
вузькохвилеву (UVB або UVA-1) та фотохіміотерапію (PUVA).
Джерелами випромінювання великої кількості поширених в Україні
засобів УФО є ртутні газорозрядні лампи низького тиску. Такі засоби впливу
мають низку недоліків: небезпека і складність експлуатації, невеликий термін
служби випромінювача, габарити, токсичність при утилізації ртутних ламп.
Ефективність лікування також обмежується неможливістю дотримання ряду
сучасних вимог для таких систем: стабільність випромінювання, керованість
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характеристиками випромінювача (направленість і структурованість світлового
потоку, експозиція, модуляція характеристик) і синхронізація з функціями
індивідуального організму. Лампові прилади УФО не здатні здійснювати
адаптивну просторово-енергетичну корекцію параметрів світлового потоку в
процесі лікування.

Отже, відомі системи опромінення не забезпечують

автоматизованого керування параметрами світловим потоком УФ-опромінення
із можливістю змін під час лікування. Разом з тим, саме адаптація засобів УФО
до індивідуальних особливостей пацієнтів дозволить підвищити прогнозовану
ефективність лікування і комфортність відповідної процедури фізіотерапії.
Гостро постає проблема побудови єдиної системи, яка би поєднувала
процедуру УФ фізіотерапії з контролем та корекцією параметрів впливу під час
проведення локального випромінювання хворої ділянки випромінювання.
Тому тема даної дисертаційної роботи, що спрямована на розширення
функціональних можливостей пристроїв фізіотерапії шляхом розробки методу
та системи динамічного ультрафіолетового випромінювання, є актуальною
науково-практичною задачею.
Дослідження базуються на комплексному використанні методів теорії
переносу УФО, оптики, світлорозсіювання та взаємодії електромагнітного
випромінювання з біооб'єктом для розробки методу автоматизованого
динамічного опромінення та побудови функціональної схеми; припущення та
результати теорій; комп'ютерне моделювання - для визначення параметрів
математичної моделі; методи біофізики

та математичного аналізу - для

дослідження густини розподілу потоку, потужності джерела випромінювання;
теорія біотехнічних систем, інформаційно-структурне моделювання - для
побудови

моделі

функціонування

та

розроблення

структурної

та

функціональної схем оптико-електронних пристроїв та системи контролю дози
опромінення.
Отримані результати мають важливе наукове і практичне значення при
визначенні терапевтичних УФ доз впливу в локальній та загальній фізіотерапії.
Отримано такі основні наукові результати:
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- Набуло

подальшого

розвитку

моделювання

динамічного

ультрафіолетового опромінення шляхом врахування локальності впливу,
селективності довжини хвилі на відміну від статичного інтегрального
опромінення, що дало змогу забезпечити якість УФО хворої ділянки шкіри.
- Вперше запропоновано метод контролю енергії динамічного УФО
шкіри шляхом введення корекції випромінювання, яка на відміну від існуючих
відрізняється

просторово-частотною модуляцією впливу, що дало змогу

скоротити час випромінювання під час фізіотерапевтичної процедури.
- Вперше побудовано структурно-функціональну організацію системи
динамічного УФО шляхом встановлення зміни характеристик та параметрів
впливу, що дало змогу автоматизувати процес опромінення вибраної ділянки
шкіри.
Практична
запропонована
забезпечує

цінність отриманих результатів
система

необхідні

динамічного

полягає

ультрафіолетового

медико-технічні,

інформативні,

в тому,

що

випромінювання
енергетичні

та

просторово-модуляційні параметри процесу фізіотерапії, шляхом застосування
автоматизації та використанням напівпровідникових джерел випромінювання
(матриці світлодіодів).
Практичні результати, які отримано в дисертації, дозволили:
- Створити
динамічного

медико-технічні

ультрафіолетового

вимоги

до

випромінювання

автоматизованої
з

введеним

системи
зворотнім

зв’язком за фізіологічним станом шкіри людини, що на відміну від існуючих
систем, дало змогу здійснювати безперервний моніторинг характеристик стану
шкіри в процесі опромінення.
- Розробити режими керування напівпровідниковою ультрафіолетовою
матрицею для модуляції потоків випромінювання, формуванням просторового
розподілу опромінення, що оптимізує тривалість процедури фізіотерапії;
- Створити структурну схему системи та алгоритми динамічного УФО зі
зворотнім зв’язком, контролем та корекцією параметрів процесу опромінення,
що дає змогу розширити клінічне застосування.
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На основі проведених теоретичних та практичних досліджень розроблено
та впроваджено наступне:
Отримано

збільшення

одиничної

потужності

випромінювання

та

застосування в пристроях принципів модуляції енергетичних потоків, завдяки
напівпровідниковим УФ СВД, що дало змогу рівномірно опромінювати
уражену ділянки та фотостимуляції.
Розроблено

методику

розрахунку

запропонованої автоматизованої системи

розподілу

випромінювання

на основі УФ світлодіодів з

урахуванням технічних параметрів ДВ, що дозволила зробити розрахунок
необхідної кількості СВД і розташування їх у випромінювачі при заданій
інтенсивності впливу.
Розроблено автоматизований метод та систему впливу УФО на біооб’єкт,
що дало змогу виявити критерії ефективності у фізіотерапії. Дослідження
запропонованого методу випромінювання дозволили скоротити тривалість
проведення процедури фізіотерапії на 15-25%.
Проведено імітаційне моделювання процесу розсіювання енергії у
випадково-неоднорідному біологічному середовищі, що дозволило побудувати
пошаровий розподіл поглинутої енергії і виявити, що коефіцієнт послаблення
енергії між роговим шаром та нижнім шаром епідермусу складає 5,3 рази.
Створено структурну схему та алгоритм роботи фізичної моделіпристрою

для

фізіотерапії,

що

дозволило

автоматизовано

керувати

характеристиками та параметрами опромінення. Розроблено дослідний зразок
автоматизованої УФ системи для фізіотерапії, з можливістю зміни просторової
та енергетичної модуляції потоку опромінення, що дало змогу провести
верифікацію досліджень.
Розроблено та проведено дослідження in vitro дослідного зразка
автоматизованої УФ системи для фізіотерапії, показано, що дана система може
бути використана, з високою ефективністю, як медичними установами для
проведення локальної і загальної фізіотерапії, так і науково-дослідними
установами для подальшого розвитку і вдосконалення методик фізіотерапії.
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Результати дисертаційної роботи впроваджено у нижченаведені
організації із підтвердженням відповідними актами про впровадження:
-

ПП «Клініка мікрохірургії Медікус», м. Тернопіль (акт від 30 березня

2018 року) з метою вивчення можливості застосування методу та системи
динамічного випромінювання у розробках нових методик лікування. Результати
реалізовано у формі алгоритмів та програм для розрахунку оптимальних
режимів опромінення у фізіотерапії;
-

Тернопільському національному технічному університеті імені Івана

Пулюя, у навчальному процесі кафедри «Біотехнічних систем» (акт від 5
червня 2018 року) з метою побудови систем та пристроїв динамічного
ультрафіолетового випромінювання з автоматизованими та інтерактивними
режимами для фізіотерапії, при створенні алгоритмів функціонування із
контролем режимів в процесі динамічного впливу на біологічні об’єкти і
прогнозом впливу змін параметрів різних типів шкіри при лікуванні псоріазу;
-

Районній комунальній міській лікарні м. Бучач (акт від 13 березня 2018

року) з метою розширення наукових досліджень побудови системи та
створення

методу

динамічного

ультрафіолетового

випромінювання

у

фізіотерапії, що дасть змогу покращити оцінювання якості лікувальних засобів
та прогнозу патологічних змін шкіри при таких захворюваннях , як псоріаз,
лишай, вітіліго, акне;
-

Науково-виробничому

експериментальному

спільному

малому

підприємстві «МЕДАП» м. Тернопіль (акт від 17 травня 2018 року) з метою
розширення наукових досліджень для побудови комп’ютерної системи з
автоматизованими та інтерактивними режимами регулювання динамічного
опромінювання ультрафіолетом з оцінюванням якості процедур при лікуванні
псоріазу.
Ключові слова: ультрафіолетова світлодіодна матриця, динамічне
опромінення біооб’єкту, просторово-енергетична модуляція, зворотній зв'язок,
доза ультрафіолетового випромінювання.
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ANNOTATION
Kuz V.I. Method and system of dynamic ultraviolet radiation for physiotherapy.
- Qualifying scientific work as a manuscript.
The dissertation for the degree of a candidate of technical sciences on the
specialty 05.11.17 „Biological and Medical Devices and Systems”. - Ternopil Ivan
Puluj National Technical University MES of Ukraine,Ternopil. - Vinnytsia National
Technical University, MES of Ukraine, Vinnytsya, 2019.

The dissertation presents the results of the research on the development of the
method and system of dynamic ultraviolet radiation for physiotherapy. Modern
treatment of skin diseases includes instrumental methods that allow for contactless
action on the affected (altered) skin areas of patients. Among the priority areas for the
development of research and technological development in Ukraine for the period up
to 2020 (Law of Ukraine "On Priority Areas of Science and Technology"), life
sciences, new technologies for the prevention and treatment of the most common
diseases, including the study of the impact problem on the human body radiation of
different frequency ranges. For physiotherapy of dermatoses (psoriasis, contact and
atopocrine dermatitis, eczema, lichen, acne and others), the methods of treatment of
the affected area by UV irradiation (UFO), in particular selective (combination of
UVA and UVB), UV and UV waves, are used. PUVA).
The sources of radiation from a large number of UFOs distributed in Ukraine
are low pressure mercury discharge lamps. Such means of exposure have a number of
disadvantages: danger and complexity of operation, short life of the radiator,
dimensions, toxicity when disposing of mercury lamps. The effectiveness of
treatment is also limited by the inability to meet a number of modern requirements
for the following systems: radiation stability, controllability of the radiator
characteristics (directionality and structure of light flux, exposure, modulation of
characteristics) and synchronization with the functions of the individual organism.
UV lamps are not capable of adaptive space-energy correction of light flux
parameters during treatment. Therefore, the known irradiation systems do not provide
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automated control of the parameters of the light flux of UV radiation with the
possibility of changes during treatment. At the same time, it is the adaptation of
UFOs to the individual characteristics of patients that will improve the predicted
effectiveness of treatment and comfort of the appropriate physiotherapy procedure.
The problem of constructing a single system that would combine the procedure of
UV physiotherapy with the control and correction of the parameters of influence
during the local radiation of a diseased area of radiation is acute.
Therefore, the topic of this dissertation is aimed at expansion functional
capabilities of physiotherapy devices by developing a method and system of dynamic
ultraviolet radiation is an urgent scientific and practical task.
The research is based on the integrated use of the methods of UFO transfer
theory, optics, light scattering and interaction of electromagnetic radiation with a
biological object for the development of a method of automated dynamic irradiation
and construction of a functional circuit; assumptions and results of theories; computer
modeling - to determine the parameters of a mathematical model; methods of
biophysics and mathematical analysis - to study the density of the flow distribution,
the power of the radiation source; theory of biotechnical systems, informationstructural modeling - to build a model of functioning and development of structural
and functional circuits of optical-electronic devices and radiation dose control
system.
The results obtained are of significant scientific and practical importance in
determining therapeutic UV doses of exposure in local and general physiotherapy.
The following main scientific results were obtained:
- The further development of modeling of dynamic ultraviolet radiation by
taking into account the locality of influence, the selectivity of the wavelength, in
contrast to the static integral radiation, which allowed to ensure the quality of the
UVR of the diseased skin.
- For the first time, a method of controlling the energy of dynamic UVR of the
skin by introducing radiation correction, which differs from the existing spatial-
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frequency modulation of the influence, which made it possible to reduce the radiation
time during the physiotherapy procedure, was first proposed.
- For the first time, a structural and functional organization of the dynamic
UFO system was established by establishing changes in the characteristics and
parameters of the impact, which made it possible to automate the process of
irradiation of the selected area of skin.
The practical value of the obtained results is that the proposed system of
dynamic ultraviolet radiation provides the necessary medical, technical, informative,
energy and space-modulation parameters of the physiotherapy process, through the
use of automation and the use of semiconductor radiation sources (matrices).
The practical results obtained in the dissertation allowed:
- To create medical and technical requirements for an automated system of
dynamic ultraviolet radiation with introduced feedback on the physiological condition
of human skin, which, unlike the existing systems, made it possible to continuously
monitor the characteristics of the skin in the irradiation process.
- Develop control modes for a semiconductor ultraviolet matrix to modulate
radiation fluxes, forming a spatial distribution of radiation that optimizes the duration
of the physiotherapy procedure;
- Design a system outline and dynamic UFO algorithms with feedback, control,
and correction of irradiation process parameters to extend clinical applications.
Based on theoretical and practical research, the following has been developed
and implemented:
An increase in the unit radiation power and the application in the devices of the
principles of modulation of energy fluxes, thanks to the semiconductor UV LED,
which allowed to irradiate the affected area and photostimulation evenly.
A method for calculating the radiation distribution of the proposed automated
system based on UV LEDs was developed, taking into account the technical
parameters of the DV, which made it possible to calculate the required number of
LEDs and their location in the emitter at a given intensity of influence.
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An automated method and system for the influence of UFOs on a biological
object was developed, which allowed us to identify the criteria of effectiveness in
physiotherapy. Studies of the proposed method of radiation have reduced the duration
of the procedure of physiotherapy by 15-25%.
A simulation of energy dissipation in a randomly inhomogeneous biological
environment was performed, which allowed us to construct a layer-by-layer
distribution of absorbed energy and to find that the energy attenuation coefficient
between the stratum corneum and the inferior epidermal layer is 5.3 times.
Structural diagram and algorithm of work of physical model-device for
physiotherapy were created, which allowed to automatically control the
characteristics and parameters of radiation. An experimental model of an automated
UV system for physiotherapy was developed, with the possibility of changing the
spatial and energy modulation of the irradiation flux, which made it possible to carry
out the verification of studies.
An in vitro study of an experimental sample of an automated UV system for
physiotherapy has been developed and conducted, it is shown that this system can be
used, with high efficiency, both by medical institutions for conducting local and
general physiotherapy, and by research institutions for the further development and
improvement of physiotherapy techniques .
The results of the dissertation have been implemented in the following
organizations with confirmation of the relevant implementing acts:
- PE "Clinic of Microsurgery Medicus", Ternopil (act of March 30, 2018) in
order to study the possibility of applying the method and system of dynamic radiation
in the development of new therapies. The results are implemented in the form of
algorithms and programs for the calculation of optimal radiation regimes in
physiotherapy;
- Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, in the educational
process of the Department of Biotechnical Systems (Act of June 5, 2018) with the
purpose of constructing systems and devices of dynamic ultraviolet radiation with
automated and interactive modes for physiotherapy, while creating algorythymic
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regimens the process of dynamic impact on biological objects and the prediction of
the effect of changes in the parameters of different skin types in the treatment of
psoriasis;
- Buchach Municipal Municipal Hospital (Act of March 13, 2018) with the
purpose of expanding the scientific research of system construction and creation of
the method of dynamic ultraviolet radiation in physiotherapy, which will allow to
improve the estimation of the quality of medicines and prognosis of pathological
changes of skin psoriasis, lichen, vitiligo, acne;
- MEDAP Scientific and Production Joint-Stock Small Enterprise Ternopil
(Act of May 17, 2018) to expand scientific research to build a computer system with
automated and interactive modes for the regulation of dynamic UV irradiation with
treatment quality assessment.
Keywords: ultraviolet LED matrix, dynamic irradiation of biological object,
space-energy modulation, feedback, UV radiation dose.
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження. В Україні та у світі
спостерігається висока поширеність шкірних захворювань. Одним з найбільш
поширених (близько 3% за даними IFPA – Міжнародної федерації асоціацій
псоріазу) у світі захворювань шкіри є псоріаз, для лікування якого в Україні діє
Державна цільова програма фізіотерапії хворих на псоріаз.
Сучасна терапія шкірних захворювань включає інструментальні методи,
які дозволяють безконтактно діяти на уражені (змінені) ділянки шкіри
пацієнтів. Серед пріоритетних напрямків розвитку наукових досліджень і
науково-технічних розробок в Україні на період до 2020 року (Закон України
«Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки») важливе місце займають
науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших
захворювань, зокрема дослідження проблеми впливу на людський організм
випромінювання різних частотних діапазонів.
Для фізіотерапії дерматозів (псоріаз, контактний і атопочіний дерматити,
екземи, лишаї, акне й інших) застосовують методи лікування ураженої ділянки
ультрафіолетовим опроміненням (УФО), зокрема селективну (поєднання UVA
та UVB), вузькохвилеву (UVB або UVA-1) та фотохіміотерапію (PUVA).
Джерелами випромінювання великої кількості поширених в Україні
засобів УФО є ртутні газорозрядні лампи низького тиску з потоком енергії 10200 мВт/см2 та довжинами хвиль в діапазоні 280-400 нм. Такі засоби мають
низку недоліків: небезпека і складність експлуатації, невеликий термін служби
випромінювача,

габарити,

токсичність

при

утилізації

ртутних

ламп.

Ефективність лікування також обмежується неможливістю дотримання ряду
сучасних вимог для таких систем: стабільність випромінювання, керованість
характеристиками випромінювача (направленість і структурованість світлового
потоку, експозиція, модуляція характеристик) і синхронізація з функціями
індивідуального організму. Лампові прилади УФО не здатні здійснювати
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адаптивну просторово-енергетичну корекцію параметрів світлового потоку в
процесі лікування.
Для зменшення недоліків експлуатації джерел УФО при дослідженнях
параметрів біотканин, профілактиці, фізіотерапії та реабілітації перспективним
є застосування світлодіодної техніки. Значний внесок у теоретичні дослідження
та розвиток фотомедицини внесли такі відомі вчені, як F. Vasefi, N.
Kollias, G. Stamatas, Allan С. Halpern (спектроскопія шкіри), В.В. Тучин (оптика
біотканин), С.В. Павлов (лікувально-діагностичні фотомедичні системи), В.П.
Кожем’яко (функціональні засоби оптоелектроніки у медицині), С.М. Злепко
(медичні інформаційні системи), А.М. Коробов (фізіотерапевтичні фотонні
пристрої та системи), В.Г. Петрук (спектрофотометрія біотканин), а також Є.І.
Сокол, О.І. Білий, А.Е. Пушкарева та інші.
Отже, відомі системи опромінення не забезпечують автоматизованого
керування параметрами світловим потоком УФ-опромінення із можливістю
змін під час лікування. Разом з тим, саме адаптація засобів УФО до
індивідуальних особливостей пацієнтів дозволить підвищити прогнозовану
ефективність лікування і комфортність відповідної процедури фізіотерапії.
Таким чином, удосконалення методів і засобів УФО для лікування
захворювань шкіри шляхом введення автоматизованого адаптивного керування
характеристиками світлового пучка в процесі опромінення дозволять вирішити
актуальне

для

галузі

фізіотерапевтичного

приладобудування

завдання

збільшення прогнозованої ефективності лікування, зокрема псоріазу.
Зв'язок

із

науковими

програмами,

планами,

темами.

Тема

дисертаційної роботи пов'язана із розв'язанням задач у галузі науки та техніки,
що викладені у Законі України за № 2519-VI від 9.09.2010 р. «Про внесення
змін до Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки»»
на період до 2020 року та Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації"
(постанова Кабінету Міністрів України № 14 від 01.01.2002 р.), Указу №70/2010
від 27.01.2010 “Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони
здоров’я населення”. Робота виконувалася відповідно до плану наукових

21
досліджень

Тернопільського

національного

технічного

університету

Міністерства освіти і науки України на кафедрах біотехнічних систем,
світлотехніки та електротехніки, ПП "Клініка мікрохірургії ока Медікус", в
рамках

держбюджетних

тем:

«Дослідження

когнітивних

властивостей

однорідних обчислювальних середовищ та їх синтезу у високопродуктивні
інформаційні

технології»

(номер

держреєстра-ції 0117U002242);

«Удосконалення інформаційного комплексу та модернізація пункту прийому
інформації» (номер держреєстрації 0118u004721); «Удосконалення комплексу
спостереження за об’єктами та модернізація про-грамно технічних засобів
(номер держреєстрації 0118u004720); «Удо-сконалення методу виявлення
об’єкту» (номер держреєстрації 0118u001483);
Мета і завдання дослідження.

Метою роботи є розширення

функціональних можливостей фізіотерапії шляхом розробки методу та системи
динамічного ультрафіолетового опромінювання. Для досягнення цієї мети
необхідно розв’язати такі задачі:
- Проаналізувати

відомі

методи

та

засоби

ультрафіолетового

опромінювання та обґрунтувати необхідність автоматизованого керуванням
параметрами та характеристиками опромінення при застосуванні світлодіодних
випромінювачів для фізіотерапії;
- Обґрунтувати вибір математичної моделі взаємодії УФО з біотканиною
для побудови системи динамічного опромінення ультрафіолетом з контролем
параметрів та характеристик впливу на біооб’єкт;
- Розробити імітаційну модель впливу системи динамічного УФО на
шкіру людини.
- Розробити

структуру

та

алгоритми

функціонування

системи

опромінення з автоматичною зміною: параметрів інтенсивності потоку,
модуляції випромінювання, врахуванням форми ураженої поверхні, експозиції;
- Побудувати фізичну модель системи динамічного опромінення для
верифікації результатів дослідження.
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- Провести верифікацію отриманих результатів функціонування системи
опромінення біологічних об’єктів.
Об'єктом

дослідження

є

процес

динамічного

ультрафіолетового

опромінення шкіри при псоріазі.
Предметом дослідження є метод, модель і система динамічного
ультрафіолетового випромінювання для фізіотерапії
Методи досліджень. При виконанні дисертаційної роботи використані:
для розробки методу автоматизованого динамічного опромінення та побудови
функціональної схеми - припущення та результати теорій переносу УФО,
оптики, світлорозсіювання та взаємодії електромагнітного випромінювання з
біооб'єктом;

комп'ютерне

моделювання

-

для

визначення

параметрів

математичної моделі; методи біофізики

та математичного аналізу - для

визначення

розподілу

та

дослідження

випромінювання;

теорія

густини

біотехнічних

систем,

потоку

потужності

інформаційно-структурне

моделювання - для побудови моделі функціонування та розроблення
структурної та функціональної схем оптико-електронних пристроїв та системи
контролю дози опромінення.
Наукова новизна отриманих результатів.
- Набуло подальшого розвитку моделювання динамічного ультрафіолетового опромінення шляхом врахування локальності впливу, селективності
довжини хвилі на відміну від статичного інтегрального опромінення, що дало
змогу забезпечити якість УФО хворої ділянки шкіри.
- Вперше запропоновано метод контролю енергії динамічного УФО
шкіри шляхом введення корекції випромінювання, яка на відміну від існуючих
відрізняється

просторово-частотною модуляцією впливу, що дало змогу

скоротити час випромінювання під час фізіотерапевтичної процедури.
- Вперше побудовано структурно-функціональну організацію системи
динамічного УФО шляхом встановлення зміни характеристик та параметрів
впливу, що дало змогу автоматизувати процес опромінення хворої ділянки
шкіри з врахуванням впливу попереднього сеансу.
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- Запропоновано імітаційну модель процесу розсіювання енергії у
випадково-неоднорідному

біологічному

середовищі

при

дії

УФ

випромінювання, що дозволило, на відміну від існуючих моделей, отримати
пошаровий розподіл енергії, яка поглинається даним середовищем і визначати
на його основі коефіцієнти послаблення потужності випромінювання при його
проходженні через роговий шар і нижній шар епідермісу.
Практичне значення отриманих результатів:
-

Розроблено проект медико-технічних вимог (МТВ) на «Систему

динамічного ультрафіолетового випромінювання для фізіотерапії», який
створює необхідні та достатні передумови для потенційного серійного
виробництва зазначеної системи.
- Розроблено режими керування напівпровідниковою ультрафіолетовою
матрицею для модуляції потоків випромінювання з формуванням просторового
розподілу опромінення для оптимізації параметрів процедури фізіотерапії;
- Створено структурну схему системи та алгоритми динамічного УФО зі
зворотнім зв’язком, контролем та корекцією параметрів процесу опромінення,
що дає змогу суттєво розширити її клінічне застосування.
Отримані в дисертаційній роботі результати наукових досліджень
впроваджено в ПП «Клініка мікрохірургії Медікус», м. Тернопіль (акт від 30
березня 2018 року) з метою вивчення можливості застосування методу та
системи динамічного випромінювання у розробках нових методик лікування.
Результати дослідження впроваджено також у навчальному процесі
кафедри «Біотехнічних систем» Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя (акт від 5 червня 2018 року) з метою побудови
систем та пристроїв динамічного ультрафіолетового випромінювання з
автоматизованими та інтерактивними режимами для фізіотерапії;
Отримані результати досліджень впроваджено у Науково-виробничому
експериментальному спільному малому підприємстві «МЕДАП» м. Тернопіль
(акт від 17 травня 2018 року) та у районній комунальній міській лікарні
м. Бучач (акт від 13 березня 2018 року з метою розширення наукових
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досліджень для побудови комп’ютерної системи з автоматизованими та
інтерактивними

режимами

регулювання

динамічного

опромінювання

ультрафіолетом з оцінюванням якості процедур при лікуванні псоріазу.
Особистий внесок здобувача. Отримані автором особисто. В працях,
опублікованих в співавторстві, здобувачеві належать: [1] - метод та засоби
програмного керування динамічними стимуляційними режимами із контролем
параметрів процесу опромінення; [2] - спосіб аналізу розподілу енергії в
багатошаровій системі біологічного об’єкту шляхом застосування методу
Монте-Карло та імітаційного моделювання випромінювання; [3] - система для
керування динамікою програмованих амплітудних, просторових і спектральних
характеристик випромінювання, для забезпечення роботи в імпульсних
режимах;

[4]

-

методика

оцінювання

інформативності

індикації

для

медперсоналу при зміні експозиції та параметрів опромінення; [5] - схеми для
побудови автомати-зованих систем з підвищенням рівня ефективності
опромінення; [6] - алгоритм та пристрій перетворення параметрів світлового
потоку; [7] - система для забезпечення контролю дози поглинутої енергії
опромінення в діапазоні частот модуляції; [8] - методика розрахунку для
створення рівномірного розподілу опромінення на поверхні біологічного
середовища та рекомендації, щодо отримання оптимального енергетичного
поля для пристроїв фізіотерапії та системи контролю; [10] - моделювання
динамічного опромінення з використанням світлодіодних випромінювачів у
вигляді матриці; [11], [12] - формула патенту на корисну модель; [13], [15] схемотехнічні рішення та алгоритм роботи пристрою фізіотерапії; [14], [18] контроль поглинутої енергії у біологічному середовищі; [21], [22] математична

модель

процесу

динамічного

імпульсного

опромінювання

поверхні біооб’єкту; [23] - забезпечення екологічного ефекту та можливості
регулювання параметрами процесу опромінення у фізіотерапії; [24], [25] система для забезпечення контролю дози поглинутої енергії; [26] – контроль
опромінення біологічного об’єкту в імпульсному режимі; [27], [28] –
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автоматизація процесу з частотною модуляцією та скануванням ділянки
опромінювання.
Апробація матеріалів дисертації. Результати досліджень доповідались
на 13-ох наукових конференціях: 5-ій Міжнародній науково-технічній
конференції молодих учених та студентів 17-18 листопада 2016 в ТНТУ
(м. Тернопіль, 2016 р.); 3-ій Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 2016 р.); 8ій

Міжнародній

науково-технічній

конференції

«Вимірювальна

та

обчислювальна техніка в технологічних процесах» (м. Одеса, 2014 р.);
Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної
інженерії» (м. Київ, 2014 р.); 5-ій Міжнародній науково-технічній конференції
«Современные тенденции развития светотехники» (Харків, 15-16.05.2013 р);
5-ій

міжнародній

науково-технічній

конференції

«Світлотехніка

й

електроенергетика, історія проблеми, перспективи» (Тернопіль – Яремче, 23-27
лютого 2015 р.), XIII-ой Всероссийской научно-технической конференции с
международным участием «Проблемы и перспективы развития отечественной
cветотехники, электротехники и энергетики» в рамках IV светотехнического
форума с международным участием (15-16 березня 2017, м. Саранськ);
Міжнародній науково-практичній конференції ІТКМ-2017 (15-20 травня 2017
року

(Івано-Франківськ

конференції

-

«Комп’ютерні

Яремче);

ІI

технології:

Міжнародній
інновації,

науково-технічної

проблеми,

рішення,

(м. Житомир 17-19 жовтня 2017 р.); Матеріали VI міжнародної науковотехнічно конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та
приладобудування», (м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р.); Матеріали конференції
VI Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю, (м. Вінниця 2122 вересня 2017 р.); International reseach and practice conference «Modern
methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical
sciences» Radom, Republic of Poland, (Deсember 27-28, 2017); VI Міжнародної
науково-технічної конференції «Світлотехніка й елетроенергетика: історія,
проблеми, перспективи», (30 січня 2 лютого, м. Тернопіль - м. Яремче – 2018 р.)
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Міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених, аспірантів та
студентів «Computer science, information technologies and management systems»,
(28-30 листопада 2018 року, м. Івано-Франківськ).
В цілому результати дисертації доповідалися на спільному семінарі
кафедр світлотехніки та електротехніки і біотехнічних систем Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя, та на семінарах
кафедри

біомедичної

інженерії

Вінницького

національного

технічного

університету.
Публікації. Результати дисертації опубліковані в 28-и наукових працях; у
тому числі: в 10-и статтях (з яких 7 - у фахових наукових виданнях ([1], [3] [8]), 6 робіт індексуються у міжнародних наукометричних базах даних), 2-ох
патентах на корисну модель ([11], [12]) та 16-и матеріалах і тезах конференцій
та семінарів ([13] - [28]).
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу,
чотирьох

розділів,

висновків,

списку

використаних

джерел

із

168-и

найменувань, 5 - додатків. Загальний обсяг роботи 197 сторінок, у тому числі
123 сторінки основного тексту, 41 рисунку і 6 таблиць.
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