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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Змінне електромаг-
нітне поле – суттєвий фізичний фактор, що діє на 
біологічні тканини, має як природне, так і технічне 
походження. Електромагнітне поле, утворене сину-
соїдальним сигналом у діапазоні частот 50 Гц–1000 
кГц, проходить через біологічні тканини з незнач-
ним поглинанням і ефективно діє на клітини. Крім 
цього, електромагнітне поле невеликих потужностей 
практично не відчувається людиною [1]. 

На основі цих закономірностей розроблено без-
ліч апаратів і систем для терапії електромагнітним 
полем, до яких належать і апарати для ультрависо-
кочастотної терапії. УВЧ–терапія – це один з най-
поширеніших методів лікування в таких областях, 
як захворювання дихальної системи та ЛОР–органів, 
захворювання шлунково-кишкового тракту, захво-
рювання сечостатевої системи, гнійні і запальні за-
хворювання органів опору та руху, гострі запальні 
процеси в шкірі та підшкірній клітковині, судинні 
захворювання кінцівок, захворювання центральної і 
периферичної нервової системи . 

Суттєвими недоліками відомих способів, та при-
строїв являється відсутність контролю за процесом 
терапевтичної дії, в заданій зоні впливу, що може 
привести до небажаних наслідків (опіків, ушко-
дження шкіряного покрову чи більш глибинних ша-
рів біологічних тканин). Можливі зниження ефекти-
вності терапевтичної дії чи її відсутність. Це 
пов’язано з тим, що при не зовсім правильній уста-
новці випромінювачів, індукторів чи локальних 

елементів впливу на місці заданої зони терапевтич-
ної  дії, енергія електромагнітного поля буде витрача-
тись не нормовано і не ефективно, що може привести 
до перегріву, а то і некрозу біологічних тканин, а при 
незначній потужності УВЧ–випромінювання – до від-
сутності лікувального ефекту. 

Метою роботи є визначення закономірності та 
чіткої залежності поглиненої дози випромінювання 
від фізіологічних факторів опромінюваного організ-
му людини.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
дачею даного дослідження є розробка методу адап-
тивного контролю фізичних процесів в біологічній 
тканині та принципів побудови, алгоритму роботи  і 
створення апарату для УВЧ–терапії, який зміг би 
забезпечити нормований, контрольований терапев-
тичний вплив УВЧ електромагнітним полем на за-
дану зону біологічної тканини з прогнозованим те-
рапевтичним ефектом. За фактор достовірного конт-
ролю обрано температурні характеристики поверх-
невого шару тіла людини. 

Теоретична модель та закономірності. На сього-
днішній день запропоновані різні моделі, що описують 
терморегуляцію в організмі людини та  придатні для 
дослідження теплового впливу на нього електромагні-
тного випромінювання. Існують як досить складні мо-
делі терморегуляції, так і прості  [1–3]. 

У моделі обов’язково повинна враховуватись 
роль поверхневих шарів (оболонки) як теплоізоля-
тора. Теплоізоляційні властивості шарів шкіри ви-
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значаються розширенням і звуженням діаметрів 
прохідних судин. 

Врахувавши все вищесказане, можна привести 
модель для опису теплового стресу (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 –Шари моделі шкіряного покрову: 
1 – епідерміс; 2– дерма; 3 – підшкірний жир;  

4 – м’язова тканина; 5 – термоізоляційний шар;  
6 – область впливу УВЧ - випромінювання 

 
Рівняння моделі, що було запропоновано  Нова-

ком П., обрано як найбільш коректне і має вигляд  
[1] : 
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де P – питоме поглинання потужності, Вт/кг;  
P0 – початкова потужність метаболічного тепло-

утворення,  Вт/кг; Pa – зниження потужності тепло-
утворення при зменшенні рухомої діяльності,  
Вт/кг;  
t – час опромінення, с;  
S – площа поверхні зони  опромінення тіла, м2; M – 
маса тіла; с = 3.5•103Дж/(кг•К) – середня питома 
теплоємність поверхневих шарів шкіри; α  - коефі-
цієнт тепловіддачі, Вт/(м2•К); a - коефіцієнт зрос-
тання потужності метаболічного перетворення, 1/К; 
t0 – час адаптації до гіподинамії. 

Якщо t0 >t, то Pa=0, якщо t0 ≤ t, то 

( )0 0 ,aSP T T Pa mM
= − −

                 
(2) 

де T0 – початкова температура тіла; Tm – темпе-
ратура оточуючого середовища. 

Величина Pa велика для малих площ тканин, але 
нею можна знехтувати по відношенню до великих 
площин тканин. Експериментальне значення коефіціє-
нта .095.0=α Невелике підвищення температури 
тіла не впливає на теплонакопичення. Якщо знехтува-
ти цим фактором, то вираз (1) матиме вигляд: 
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де  а – коефіцієнт зростання потужності: 
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де k – коефіцієнт охолодження, 1/хв. 
З іншого боку значення питомого поглинання 

потужності має вигляд  [4]: 
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де  
σ – електрична  провідність тканин тіла,См/м;  
Е – напруженість електричного поля,В/м;  
ρ – густина тканин тіла,кг/м³. 
Отже, градієнт температури  ∆Т залежить від на-

пруженості електричного поля (Е), виду тканин, які 
опромінюються (σ і ρ), а також від часу проведення 
процедури: 
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На рис. 2 приведено графіки залежності темпера-
тури поверхні тіла від часу опромінення, побудовані 
на основі математичного співвідношення (7) з ура-
хуванням даних табл. 1. Тут по вертикалі відкладено 
дійсне значення температури T(t)=∆T+T(0), по гори-
зонталі – час опромінення t.  

 
Таблиця 1 – Розраховані теоретичні дані  

дослідження для різного значення напруженості 
електричного поля 

 
t, хв T(t), оС 0 1 3 5 10 15 

10 35 35.094 35.224 35.303 35.39 35.415 

20 35 35.376
 

35.896
 

36.212
 

36.559
 

36.659
 

30 35 35.846
 

37.017
 

37.727
 

38.509
 

38.732
 

E, 
В/м 

40 35 36.503
 

38.585
 

39.848
 

41.238
 

41.636
  

Для підвищення ефективності фізіотерапевтичних 
процедур нами запропоновано  новий спосіб фізіоте-
рапії, оснований на впливі ЕМП УВЧ діапазону на 
тканини з одночасним моніторингом стану тканин за 
фактичними значеннями знятих термальних даних [6]. 

Принципи побудови УВЧ–терапії з адаптивним 
контролем. Для підтвердження достовірності отрима-
ної теоретичної залежності градієнта температури від 
параметрів ЕМП (7) і запропонованої моделі проведені 
експериментальні дослідження на автоматизованому  
апараті  УВЧ–терапії . 
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Рисунок 2 – Графік залежності температури  

поверхні тіла від часу опромінення при значеннях  
напруженості електричного поля Е=10, 20, 30, 40 В/м   

 
На рис. 3 наведена функціональна схема такого 

апарату. 
  

 
Рисунок 3 – Функціональна схема  

автоматизованого апарату УВЧ–терапії  
з адаптивним контролем 

 
Апарат містить елемент впливу 1, що складаєть-

ся з  котушок індуктивності 2 і 3, обмотки яких роз-
міщені на окремих плоских діелектричних каркасах 
і з'єднані послідовно і узгоджено. Обмотки за допо-
могою конденсатора 4 підключені до схеми автоге-
нератора 5. Частота автогенератора визначається 
параметрами елементів коливального контуру, а 
саме величиною індуктивності L1, L2 котушок 2 та 3 
і величиною ємності С конденсатора  4. Схема авто-
генератора  5 за допомогою модулятора  6 з'єднана з 
вихідними клемами джерела низькочастотного сиг-
налу 7. Блоки 6 і 7 зв’язані з мікропроцесорною сис-
темою керування 25. 

Несуча частота автогенератора 5 вибирається в 
діапазоні частот fа1=(100–1000) кГц. Джерело низь-
кочастотного сигналу 7 генерує сигнал зі змінною 
частотою в діапазоні частот  f2 = (50–8000) Гц, при 
подачі команди з блоку 25. Елемент впливу 1 міс-
тить тракт контролю високочастотного сигналу 8, що 

містить з'єднані послідовно амплітудний детектор 9, 
підсилювач постійного струму 10 і індикатор 11, вико-
наний у вигляді керованої світлодіодної матриці, 
під’єднаної до мікропроцесорної системи керування 
25. Всі елементи схеми апарату живляться від джерела 
живлення 12, яке може бути автономним (батарейним 
чи акумуляторним) або мережним. 

Автоматизований апарат УВЧ–терапії містить 
один або кілька локальних елементів впливу 13. Ло-
кальний елемент впливу складається з котушки ін-
дуктивності Lл 14, яка за допомогою конденсатора  
Сл 15 з'єднана зі схемою автогенератора 16. Частота 
автогенератора 15 визначається величиною індукти-
вності котушки Lл 14 і величиною ємності Сл  кон-
денсатора 15. 

Несуча частота автогенератора 15 вибирається в 
діапазоні частот fл1 =(100 – 2000) кГц. Обмотка ко-
тушки індуктивності Lл1, 14 може бути розміщена на 
плоскому діелектричному каркасі, на бічній поверх-
ні циліндричного діелектричного каркаса, на стриж-
невому феритовому сердечнику і т.д. 

Елемент впливу 13 забезпечений трактом контро-
лю високочастотного сигналу 17, з’єднаного зі схе-
мою автогенератора 16, і який містить під’єднані по-
слідовно амплітудний детектор 18, підсилювач по-
стійного струму 19 і індикатор 20, виконаний у ви-
гляді керованої світлодіодної матриці, під’єднаної  до 
мікропроцесорної системи керування 25. Схема авто-
генератора 16 за допомогою модулятора 21 з'єднана з 
вихідними клемами джерела низькочастотного сиг-
налу 7. Модулятор 21 зв’язаний з  мікропроцесорною 
системою керування 25. Елемент впливу 1, що міс-
тить в своєму складі котушки 2 і 3, конденсатор 4, 
схему автогенератора 6, схему модулятора 6 і схему 
тракту контролю 8, виконаний у вигляді окремого 
функціонального елемента і за допомогою кабелю 
з'єднаний з джерелом низькочастотного сигналу 7 і 
джерелом живлення 12. 

Кожен локальний елемент впливу 13, що містить 
котушку індуктивності 14, конденсатор 15, схему 
автогенератора 16, схему тракту контролю 17 і схе-
му модулятора 21, виконаний у вигляді окремого 
функціонального елемента і за допомогою кабелю 
з'єднаний з джерелом низькочастотного сигналу 7 і 
джерелом живлення 12. 

Джерелом низькочастотного сигналу може бути 
використаний керований генератор з частотою, яка 
змінюється в діапазоні частот  f2 = (50 – 8000) Гц, 
при подачі сигналу з мікро-процесорної системи 
керування 25. 

Для контролю температури в зоні терапевтичної 
дії автоматизований апарат УВЧ–терапії має систе-
му температурного контролю 22,  до складу якої 
входить температурний датчик  23 і локальний дат-
чик  24, під’єднані до мікропроцесорної системи 
керування 25.  Для кожного елементу впливу і лока-
льного елементу впливу використовується свій тем-
пературний датчик, які розміщуються на біологічній 
тканині в зоні терапевтичної дії. 

Елемент впливу 1 розміщується на платі, яка 
знаходиться на ізоляційній підложці. Зверху еле-
мент впливу 1 закривається поролоном і простирад-
лом. Пацієнт із закріпленим температурним датчи-
ком 23 на тілі укладається на простирадлі так, щоб 
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його спина та датчик 23 розміщувалася над елемен-
том впливу 1. Зверху на зону впливу біологічної 
тканини накладається локальний температурний 
датчик 24 і стерильна серветка, на яку встановлю-
ють контактно або над якою підвішують локальний 
елемент впливу 13. 

Включають мікропроцесорну систему керування 
25, яка запускає джерело живлення 12 автоматизо-
ваного апарату УВЧ – терапії. Включається генера-
ція УВЧ випромінювання в елементах впливу 1 і 
локальному елементі впливу 13. З температурного 
датчика 23, що знаходиться на біологічній тканині 
напроти елементу впливу 1, вимірюється темпера-
тура і через мікропроцесорну систему керування 25 
індукується на індикаторі 11. При досягненні мак-
симально допустимого значення Тмак.доп. температури 
біологічної тканини, мікропроцесорна система керу-
вання 25 відключає джерело живлення 12.  

Таким же чином працює і локальний елемент 
впливу 13. Температура вимірюється локальним 
температурним датчиком 24, що знаходиться на біо-
логічній тканині напроти локального елементу 
впливу 13. Виміряна температура індукується на 
локальному індикаторі 20. При досягненні максима-
льно допустимого значення Тмак.доп. температури біо-
логічної тканини, мікропроцесорна система керу-
вання 25 відключає джерело живлення 12.  

Мікропроцесорна система керування 25 містить 
в своєму складі таймер і елементи світлової та зву-
кової індикації. 

Проведені дослідження, до яких увійшла низка 
експериментів, спрямованих на виявлення чіткої 
залежності поверхневої температури біологічного 
об’єкту, який знаходиться під впливом електромаг-
нітного випромінювання, від поглиненої дози цього 
випромінювання. 

Методика експерименту. Експерименти прово-
дилися з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних но-
рмативів для ультрависокочастотного опромінення.  

 

 
 

Рисунок 4 – Вигляд експериментальної установки 
 

Для проведення дослідження було обрано декілька 
груп пацієнтів, об’єктом впливу – верхню частину 
кінцівки руки. На початку експерименту замірялась 
температура поверхні кінцівок руки без опромінення, 
тобто в момент часу 0. Пацієнта опромінювали за 
допомогою апарату УВЧ–терапії «УВЧ–30» протягом 
15 хв., значення потужності – максимальне для дано-
го апарату – 30 Вт. Заміри температури проводились 
тепловізором марки MobileIR M3, знімались через 1, 
3, 5, 10, 15 хв. після початку впливу. На рис. 7–10 
показано вигляд установки та частину експерименту. 

 

 
 

Рисунок 5 – Вид на камеру тепловізора 
 

 
 

Рисунок 6 – Під час експерименту першої групи 
 

 
 

Рисунок 7 – Під час експерименту другої групи 
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Результати експериментів відображені в табл. 2–5. 
 

Таблиця 2 – Середні результати дослідження 
першої групи пацієнтів 

 

№  
заміру 

Час впливу,  
хв. 

Поверхнева темпера-
тура в зоні впливу, 

оС 
1 0 35,6 
2 1 36,9 
3 3 37,5 
4 5 38,1 
5 10 38,2 
6 15 38,4 

 

Рисунок 8  – Графіки залежності поверхневої  
температури від часу опромінення першої групи 

пацієнтів (Te1(t)) та другої групи пацієнтів(Te2(t)),  
де Te(t) – поверхнева температура опромінюваної  

області, оС; t – час опромінення 
 

Таблиця 3 – Середні результати дослідження 
другої групи пацієнтів 

 

№ заміру Час впливу, хв. 
Поверхнева тем-
пература в зоні 

впливу, оС 
1 0 34,3 
2 1 35,8 
3 3 37,5 
4 5 38,5 
5 10 39,3 
6 15 39,8 

 
Для отримання чіткої картини результатів порівня-

ємо теоретичні дані з результатами експерименту. 
Визначимо похибки для першого графіку: 
– абсолютна похибка: 
 

( ) ( );Δ T e t T teo r t= −           (8)
  

– відносна похибка: 
 

100%;
( )Tteor t

δ
∆

= 
                        

(9) 

 
Рисунок 9 – Графік порівняння теоретичних  

розрахунків і експериментальних даних  
першої групи 

 
Таблиця 4 – До визначення похибки вимірювань 

першої групи 
 

№ 
заміру 

Теор. 
розрах. 
дані,оС 

Експер. 
дані, 

оС 

Абсолютна 
похибка, 

оС 

Відносна 
похибка, 

% 
1 35,6 35,6 0 0 
2 36,285 36,9 0,615 1,7 
3 37,234 37,5 0,266 0,714 
4 37,809 38,1 0,291 0,769 
5 38,442 38,2 –0,242 0,629 
6 38,623 38,4 –0,223 0,5774 
 

 
Рисунок 10 – Графік порівняння теоретичних  

розрахунків і експериментальних  
даних другої групи 

 
Таблиця 5 – До визначення похибки вимірювань 

другої групи 
 

№ 
заміру 

Теор. 
розрахов. 
дані,оС 

Експер. 
дані,оС 

Абсолютна 
похибка, оС 

Відносна 
похибка, 

% 

1 34,3 34,3 0 0 
2 35,348 35,8 1,752 4,95 
3 36,908 37,5 1,292 3,5 
4 37,955 38,5 0,945 2,48 
5 39,299 39,3 0,001 0,0025 
6 39,794 39,8 0,006 0,015 
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Отже, ми бачимо, що отримана математична мо-
дель досить коректно описує термальні процеси в 
біологічній тканині при опроміненні її ЕМП ультра-
високої частоти. Максимальна відносна похибка для 
першої групи складає 1,7 %, для другої – 4,95 %. 
Збільшення похибки пов’язано зі зміною кровона-
повнення тканин, так як для першої групи були об-
рані люди із середньою комплекцією тіла, а для дру-
гої – вище ніж середньою. 

ВИСНОВКИ. Розглянуто біофізичні основи  теп-
лових ефектів у біологічній тканині при її опромі-
ненні електромагнітним полем ультрависокої часто-
ти. Запропоновано та проаналізовано математичну 
модель теплового обміну між випромінювачем і 
біологічною тканиною. Наведені та досліджені нові 
принципи побудови апаратів УВЧ–терапії з адапти-
вним контролем, а саме, апарати із системою терма-
льного контролю стану тканин тіла людини при 
опроміненні, досліджена їх структурна схема, прин-
цип і алгоритм роботи. Приведено отримані матема-
тичні залежності, графіки, таблиці результатів до-

сліджень, розраховано похибки проведення дослі-
джень. 
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METHOD OF CONTROL OF BODY TISSUES UNDER THE UHF IRRADIATION  
M. Tereshchenko, S. Nadtochii 
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" 
prosp. Pobedy, 37, Kyiv–56, 03056, Ukraine. E–mail: nadtochiy_s@i.ua 
The paper considers physical effects in a biological tissue when it is irradiated with ultra-high frequency electro-

magnetic field and thermal characteristics of UHF impact. A mathematical model of the interaction of electromagnetic 
fields with biological tissues and heat exchange is offered. New principles of UHF–therapy apparatus with adaptive 
control of irradiated tissues studied are considered and the elements and blocks of the block diagram with principles and 
algorithms of their operating are studied. The article presents the formula describing the temperature gradient variations 
according to the parameters of the irradiation field and also graphs and tables of the experimental results with the appa-
ratus applied, which are used in medical practice. 
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