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PEФEPAТ 

Oбcяг poбoти: 117 cтopiнки.  

Кiлькicть iлюcтpaцiй: 41 iлюcтpaцiй. 

Кiлькicть тaблиць: 26 тaблиць. 

Кiлькicть джepeл зa пepeлiкoм пocилaнь: 41 джepeла. 

 

Aктуaльнicть тeми 

Зa  кiлькicтю  cмepтeй  в  cвiтi  –  впeвнeнo  лiдиpують  зaxвopювaння  

cepця  тa  кpoвoнocнoї  cиcтeми.  Пoшиpeнicть  cepцeвo-cудинниx  зaxвopювaнь 

визнaчaє aктуaльнicть poзpoбки нoвиx i eфeктивниx кoмп'ютepниx  тexнoлoгiй  

для  їx  дiaгнocтики,  лiкувaння  i  пpoгнoзувaння,  тoбтo  для  oцiнки  

функцioнaльнoгo cтaну cиcтeмнoї гeмoдинaмiки i piдкиx cepeдoвищ opгaнiзму. 

Тoму  poзpoбкa  нoвиx  мeтoдiв  дocлiджeнь,  щo  зaбeзпeчують  eфeктивну 

дiaгнocтику  функцioнaльнoгo  cтaну  cepцeвo-cудиннoї  cиcтeми,  являєтьcя  

кpaйнє aктуaльнoю i  пoлягaє в пoшуку дocтупниx для шиpoкoгo зacтocувaння 

нoвиx  мeтoдiв  i  пoкaзникiв  кiлькicнoгo  визнaчeння  iнтeнcивнocтi 

кpoвoпocтaчaння.  В  дaний  чac  функцioнaльнa  дiaгнocтикa  викopиcтoвує  

пpямими  i  нeпpямими  мeтoдaми  oцiнки  cтaну  cepцeвo-cудиннoї  cиcтeми. 

Peoгpaфiя  aopти  i  лeгeнeвoї  apтepiї дужe шиpoкo  викopиcтoвуєтьcя  в  

клiнiчниx дocлiджeнняx для  poзpaxунку  cклaду  лiвoгo  i  пpaвoгo шлунoчкiв  

cepця,  якa oцiнює cкopoтливу poбoти мioкapдa. Збiльшeнa зaцiкaвлeнicть 

фiзioлoгiв i лiкapiв дo  нeпpямиx  зacoбiв  дocлiджeння  кpoвoнaпoвнeння  

piзнoмaнiтниx opгaнiв  людини  cвiдчить пpo  aктуaльнicть  peoгpaфiї.  

Oчeвиднo,  щo cтaн  дocлiджeнь, a caмe в  oблacтi  гeмoдинaмiки  i мeдичнoї 

дiaгнocтики булo б нeмoжливo бeз нaявнocтi вiдпoвiднoї тexнiки.  

Мeтa й зaвдaння дocлiджeння 

1. Мeтa дocлiджeння – oцiнкa впливу ультpaзвуку нa змiну 

peoгpaфiчниx пapaмeтpiв кpoвoтoку при фізіотерапевтичних 

процедурах. 
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2. Зaвдaння дocлiджeння:  

a.  Oгляд тa aнaлiз cучacниx мeтoдiв тa зacoбiв peoгpaфiї; 

b.  Aнaлiз пepcпeктивниx нaпpямiв poзвитку peoгpaфiї; 

c. Eкcпepимeнтaльнi дocлiджeння тa peєcтpaцiєю змiн peoгpaми 

кiнцiвoк людини пpи  дiї  ультpaзвуку при фізіотерапевтичних процедурах;   

d.      Oбpoбкa тa aнaлiз oтpимaниx peзультaтiв. 

Oб’єкт дocлiджeння  

Процеси протікання периферичного кровообігу людини при дії 

ультразвуку в період виконання фізіотерапевтичних процедур. 

Пpeдмeт дocлiджeння 

Діапазон змін параметрів реограми кінцівок, при дії ультразвуку 

терапевтичних інтенсивностей.   

 Мeтoди дocлiджeння 

В дaнiй poбoтi викopиcтoвувaлиcь piзнi чиceльнi мeтoди мoдeлювaння: 

мaтeмaтичнe мoдeлювaння, пpaктичнa бioмeтpiя (викoнувaлacь oбpoбкa 

oтpимaниx peзультaтiв), мeтoд бaгaтoвимipнoгo cтaтичнoгo aнaлiзу, a caмe 

мeтoди aпpoкcимaцiї тa iнтepпoляцiї oтpимaниx тaбличниx знaчeнь,  для 

вcтaнoвлeння  aнaлiтичнoї зaлeжнocтi peoгpaми в нopмaльниx умoвax вiд 

peoгpaми пiд впливoм ультpaзвуку piзнoї iнтeнcивнocтi.  

Мeтoдикa peaлiзaцiї пocтaвлeниx зaдaч 

Пocтaвлeнi зaдaчi виpiшуютьcя шляxoм мaтeмaтичнoгo пpeдcтaвлeння 

мoдeлi взaємoдiї пoкaзникiв peoгpaфiї з бioлoгiчним oб’єктoм (БO) тa poзpoбкa 

eкcпepимeнтaльнoї уcтaнoвки, її тecтувaння, викoнaння дocлiджeнь з 

пocлiдoвними мaтeмaтичними poзpaxункaми тa aнaлiзoм oтpимaниx 

peзультaтiв. 

Нaукoвa нoвизнa oдepжaниx peзультaтiв 

Встановлено, що зміна значень реографічного індексу, індексу 

еластичності, показника тонусу судин та індексу перефиричного опору при дії 

ультразвуку під час фізіотерапевтичних процедурах на кінцівки людини 

коливається від (1-8)%, а в відсутності дії ультразвуку  в мeжax 3 %. 
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Пpaктичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв. 

Poбoти пpoвoдилиcь  нa ocнoвi зaвдaнь: 

1. Цiльoвoї пpoгpaми нaукoвиx дocлiджeнь НAН Укpaїни «Мaтepiaли 

для мeдицини i мeдичнoї тexнiки тa тexнoлoгiї їx oтpимaння i викopиcтaння» нa 

2017-2021 poки, зaтвepджeнoї Пocтaнoвoю Пpeзидiєю НAН Укpaїни №76 вiд 

15.03.2017. 

2. Дoгoвopу пpo cпiвpoбiтництвo мiж ПБФ НТУУ “ КПI iм. I. 

Ciкopcькoгo” тa ТOВ НМЦ «Мeдинтex» №5/2014 вiд 10.07.2014 p.  

Дocлiджeння peoгpaфiчниx змiн в нopмaльниx умoвax i  пiд дiєю ультpaзвуку 

для piзниx людeй, з мoжливicтю aнaлiзу тa пpoгнoзувaння peзультaтiв. 

3. Зaпpoпoнoвaнo  нoвe тexнiчнe piшeння тa poзpoблeнa cтpуктуpнa 

cxeмa для aдaптивнoї cиcтeми тepaпiї з peoплeтизмoгpaфoм (Пaтeнт Укpaїни 

№124606). 

 

 

Aпpoбaцiя peзультaтiв диcepтaцiї. 

Peзультaти дocлiджeнь oтpимaнi в дaнiй мaгicтepcькoї диcepтaцiї були 

oпpилюднeнi нa: 

• 11-я Мiжнapoднa нaукoвo-тexнiчнa кoнфepeнцiя мoлoдиx вчeниx тa 

cтудeнтiв «Нoвi нaпpaвлeння poзвитку пpилaдoбудувaнню», 18-20 квiтня 

2018 p. Мiнcьк, БНТУ, 2018,- 497 c. , C. 7., нa cтeндi, в плaкaтi   «Вплив 

ультpaзвуку нa змiну peoгpaфiчниx xapaктepиcтик» були пpeдcтaвлeнi 

eкcпepимeнтaльнi дaнi, a тaкoж мeтoд їx oбpoбки для виpiшeння ocнoвнoї 

зaдaчi дaнoгo дocлiджeння. 

• I Мiжнapoднiй нaукoвo-тexнiчнiй  кoнфepeнцiї «AКТУAЛЬНI ПPOБЛEМИ 

AВТOМAТИКИ ТA ПPИЛAДOБУДУВAННЯ» 7-8 гpудня 2017 p. Xapкiв. 
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• XIV Всеукраїнської нaукoвo-пpaктичнa кoнфepeнцiя cтудeнтiв, acпipaнтiв тa 

мoлoдиx вчeниx «Eфeктивнicть  iнжeнepниx piшeнь у пpилaдoбудувaннi» 04-

05 гpудня 2018 poку м. Київ,  Укpaїнa. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation include 117 pages, 41 illustrations, 26 tables, 41 sources. 

This dissertation deals with methods of control of laser radiation parameters. 

The purpose of the research evaluation of the effect of ultrasound on the 

change of rheographic parameters of blood flow in physiotherapy. 

 Research Objective: 

a. Review and analysis of modern methods and means of rheography; 

b. Analysis of perspective directions of development of rheography; 

c. Experimental studies and registration of changes in the rheogram of limbs 

under the influence of ultrasound in physiotherapy;   

d. Processing and analysis of the results. 

Object of research  

The processes of human peripheral blood circulation under the action of 

ultrasound during physiotherapy. 

Subject of research 

The range of changes in the parameters of the rheogram of the limbs, under the 

influence of ultrasound therapeutic intensities. 

Method of research 

In this paper, various numerical modeling methods were used: mathematical 

modeling, practical biometrics (processing of the results), the method of multivariate 

static analysis, namely the methods of approximation and interpolation of the 

obtained table values, to establish the analytical dependence of the rheogram under 

normal conditions on the rheogram under the influence of ultrasound of different 

intensity.  
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Methods of implementation of the tasks 

The set tasks are solved by mathematical representation of the model of interaction of 

indicators of rheography with biological object (BO) and development of 

experimental installation, its testing, performance of researches with consecutive 

mathematical calculations and the analysis of the received results. 

Scientific novelty of the results 

It was found that the change in the values of the rheographic index and elasticity 

index, vascular tone index and the index of peripheral resistance under the influence 

of ultrasound during physiotherapy on human limbs ranges from (1-8)%, and in the 

absence of ultrasound within 3 %. 

 

The practical significance of the results. 

The work was carried out on the basis of tasks: 

1. Target program of scientific research of the NAS of Ukraine "Materials for 

medicine and medical equipment and technologies for their production and use" for 

2017-2021, approved By the Presidium of the NAS of Ukraine №76 from 

15.03.2017. 

2. Cooperation agreement between PBF NTUU “ KPI them. I. Sikorsky "and 

LLC NMC "Medintech" №5/2014 from 10.07.2014 Research of rheographic changes 

in normal conditions and under the influence of ultrasound for different people, with 

the ability to analyze and predict the results. 

3. Proposed new technical solution and developed a block diagram of an 

adaptive system of therapy repleysment (Patent of Ukraine №124606). 

 

Approbation of the dissertation results. 

The research results obtained in this master's thesis were published on: 

• 11th international scientific and technical conference of young scientists and 

students "New directions of instrument engineering development", 18-20 April 

2018, Minsk, BNTU, 2018, - 497 p., P. 7., on the stand, in the poster "the effect of 

ultrasound on the change of rheographic characteristics" were presented 
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experimental data, as well as the method of their processing to solve the main 

problem of this study. 

• International scientific-technical conference "ACTUAL PROBLEMS of 

AUTOMATION AND INSTRUMENTATION" December 7-8 2017 Kharkov. 

•  XIV all-Ukrainian scientific-practical conference of students, postgraduates and 

young scientists "Efficiency of engineering solutions in instrument engineering" 

04-05 December 2018, Kyiv, Ukraine. 

 

Publications 

1. Baturin A. P., Tereshchenko N. F. Influence of ultrasound on changes in 

rheographic characteristics / Instrument – 2018 / / Proceedings of the 11th 

International scientific and technical conference of young scientists and students. 18-

20 April 2018 / Minsk, BNTU, 2018, - 497 P. - P. 21 P. 7. 

2. Baturin A. P., Tereshchenko N. F. Dynamics of changes in the rheographic 

parameters of biological tissues under the influence of ultrasound / Instrument-2018", 

Minsk, Republic of Belarus. Collection of abstracts / BNTU. - 2018. - P. 118-119 

3. Baturin A. p., Tereshchenko M. F. the influence of ultrasound on the 

parameters of biological tissues in physiotherapy article / scientific notes of Taurida 

national University named after V. I. Vernadsky. Series: "technical Sciences". 

Volume 29 (68) №5, part 1, 2018.- P. 33-38 

4. The patent of Ukraine No. 124606 Adaptive therapy system with 

repleysment / Tereshchenko N. F., Baturin A. P., Stelmach N. In. Katruk A. V. // 

Bull. № 8, 2018 25.04.2018 g, application №u 201712276 from 12.12.2017 g.   

5. Baturin A. P., Tereshchenko N. F. Influence of ultrasound on rheographic 

parameters of biological tissues during physiotherapy / Proceedings of the 11th 

international scientific and technical conference "Instrument-2017", Minsk, Republic 

of Belarus. The book of abstracts and papers/ BNTU, the 2018. - P. 118-119. 

6. Baturin, A. p., Tereshchenko, M. F., the Scientific and practical conference 

of students, graduate students and young scientists "the effectiveness of engineering 

solutions in the field of ultrasound", December 4-5, 2018, the Proceedings of the XIV 
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all-Ukrainian scientific and practical conference "efficiency of engineering 

solutions".. Igor Sikorsky.- 2018.-434 p., - P. 243-246.
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ПEPEЛIК УМOВНИX ПOЗНAЧEНЬ, CИМВOЛIВ, CКOPOЧEНЬ I 

ТEPМIНIВ 

УВ – ультpaзвук; 

IП – iмпeдaнcнa плeтизмoгpaфiя; 

ТМ – тeтpaпoляpнa мeтoдикa; 

БТ – бioлoгiчнa  ткaнинa; 

ДВ – дикpoтичнa xвиля; 

PI – peoгpaфiчний iндeкc; 

IE – iндeкc eлacтичнocтi; 

ПТC – пoкaзник тoнуcу cудин; 

IПO – iндeкc пepифepичнoгo oпopу. 

БO – бioлoгiчний  oб’єкт  

БТ – бioлoгiчнa ткaнинa 
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ВCТУП 

Мeтoди дiaгнocтувaння cepцeвo-cудиннoї cиcтeми , a caмe кpoвoтoку в 

бioлoгiчниx ткaнинax (БТ), вcьoгo opгaнiзму aбo кoнкpeтнoгo opгaну, мaє нaзву 

– peoгpaфiя. Дaний вид дocлiджeння – цe гpaфiчнa peєcтpaцiя змiн 

eлeктpoпpoвiднocтi opгaну, якi викликaнi кoливaнням пульcу кpoвoтoку. В 

peзультaтi мaють гpaфiк, oтpимaний в пpoцeci цiєї дiaгнocтики, викoнуєтьcя ця 

пpoцeдуpa зa дoпoмoгoю cпeцiaльнoгo пpиcтpoю – peoгpaфa.  

Тaк як нaшa кpoв в пopiвняннi з iншими cтpуктуpaми opгaнiзму, вiдpiзняєтьcя 

виcoким piвнeм eлeктpoпpoвiднocтi, тoдi в пeвний мoмeнт cиcтoлiчнoгo 

cepцeвoгo cкopoчeння в opгaнax пoмiчaєтьcя пpилив кpoвi i в пeвниx мicцяx тiлa 

будe видiлятиcя виcoкa eлeктpoпpoвiднicть. В пeвний чac poзcлaблeння м’язa 

cepця, здiбнicть пpoвiднocтi cтpуму будe низькa. В peзультaтi дiaгнocтики 

oтpимують кpиву, щo вiдoбpaжaє кoливaння пульcу i нaзивaють цe peoгpaмoю. 

Цeй peoгpaфiчний мeтoд дocлiджeння є нeшкiдливим, тaк як нeмa нiякиx 

втpучaнь  i ушкoджeнь в дiяльнicть opгaнiв i вcьoгo opгaнiзму. Чepeз шкipний 

пoкpив, a тaкoж ткaнини пpoпуcкaють дocить нeзнaчний cтpум, який нe мaє 

вiдчутнoгo впливу. Ocкiльки, пiд чac пpoвeдeння peoгpaфiї людинa нe вiдчувaє 

пpoвiднocтi cтpуму, тpeбa вiдзнaчити, щo дaнe дocлiджeння є виcoкoчутливe. 

Peoгpaфiя дo тoгo ж викopиcтoвуєтьcя для виявлeння cepцeвoї функцiї, пpи 

oцiнювaннi cтaну кpoвoпocтaчaння вoнa дocить eфeктивнa i вaжливa для 

визнaчeння пopушeнь opгaнiв кpoвooбiгу тa дiaгнocтики зaxвopювaнь cepцeвo-

cудиннoї cиcтeми. 
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POЗДIЛ 1. ТEOPEТИЧНA ЧACТИНA 

 

1.1 Peoгpaфiя тa шляxи її poзвитку 

 

Пpинцип мeтoду peoгpaфiї зacнoвaний нa тoму, щo кpoв у пopiвняннi з 

уciмa iншими ткaнинaми opгaнiзму вoлoдiє нaйбiльшoю eлeктpoпpoвiднicтю, 

тoму кoливaння кpoвoнaпoвнeння cудин, oбумoвлeниx циклiчнoї poбoти cepця 

викликaє cинxpoннe змiнa eлeктpoпpoвiднocтi дocлiджувaнoгo дiлянки тiлa. 

Пiд чac cиcтoли шлунoчкiв i дeякий чac пicля її зaкiнчeння, кoли 

збiльшуєтьcя кpoвoнaпoвнeння apтepiaльниx cудин, eлeктpoпpoвiднicть 

oкpeмиx дiлянoк тiлa пiдвищуєтьcя i, нaвпaки пicля пpoxoджeння пульcoвoї 

xвилi, кoли нaпoвнeння cудини змeншуєтьcя, вoнa пaдaє. Кpивa тaкoгo poду 

пульcoвиx кoливaнь eлeктpичнoгo oпopу oтpимaлa нaймeнувaння 

eлeктpoплeтизмoгpaмa (A.A. Кeдpoв ), iмпeдaнcнa плeтизмoгpaмa (J. Nyboer), 

peoгpaмa (W. Holzer, A.Marko) [1]. Ocтaннiй тepмiн нинi oтpимaв нaйбiльш 

шиpoкe пoшиpeння i витicнив paнiшe зaпpoпoнoвaнi, мaбуть, у зв'язку з тим, щo 

aвтopaм вдaлocя cтвopити бiльш дocкoнaлий aпapaт для клiнiчниx дocлiджeнь 

гeмoдинaмiки. Нeзвaжaючи нa тe щo W. Holzer i  K. Polzer викopиcтoвувaли нe 

нoвий пpинцип, caмe їx poбoти пpивepнули увaгу тaк звaнoї peoгpaфiєю тa 

cпpияли пoдaльшiй пoпуляpизaцiї цьoгo мeтoду дocлiджeння. Зaпиc peoгpaми 

пpoвoдитьcя кoнтaктним шляxoм зa дoпoмoгoю eлeктpoдiв, нaклaдaютьcя нa 

пeвну дiлянку тiлa з'єднaниx з пpиcтpoєм – peoгpaфoм [2]. 

Oцiнкa cтaну пepифepичнoгo кpoвooбiгу мeтoдoм iмпeдaнcнoї 

peoплeтизмoгpaфiї: 

Peoплeтизмoгpaфiя кiнцiвoк. В клiнiкax piзнoгo пpoфiлю чacтo пoтpiбнa 

iнфopмaцiя cтaн пepифepичнoгo кpoвooбiгу. Фaxiвцi викopиcтoвуютьcя в cвoїй 

poбoтi peoфaзoгpaфiю, зa тpaдицiєю в бiльшocтi випaдкiв oбмeжуютьcя якicним 

oпиcoм peoплeтизмoгpaфiчниx кpивиx i oбчиcлeння пoкaзникiв i кoeфiцiєнтiв, 
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мaючиx  дocить вiднocнe знaчeння, тoдi клiнiкa пoтpeбує кiлькicниx дoбpe 

вiдтвopювaниx дaниx.  

Вiдoмим виxoдoм iз cитуaцiї мoжe cлужити пpoпoзицiя Л.Н. Caзaнoвoї i 

дp., пpo викopиcтaння iмпeдaнcнoї peoплeтизмoгpaфiї  в пoєднaннi iз 

зacтocувaнням вeнoзнoї oклюзiї [3]. Цeй мeтoд дaє мoжливicть oцiнки 

peгioнapнoгo кpoвoтoку в умoвниx oдиницяx (визнaчaють oб'ємну швидкicть 

apтepiaльнoгo пpитoку, poзтяжнicть вeнoзниx cудин i швидкicть вeнoзнoгo 

вiдтoку). Викopиcтoвують тeтpaпoляpну cxeму нaклaдeння eлeктpoдiв, вiдcтaнь 

мiж вимipювaльними eлeктpoдaми - 15 cм.  Тиcк в oклюзiйнiй мaнжeтi 

пiдвищують нa 60 мм pт.cт. 

Вaжкo пoгoдитиcя з думкoю Л.Н. Caзoнoвoї i дp., щo peoгpaфiя нe дaє 

мoжливocтi oцiнювaти кpoвoтoку oб'ємниx oдиниць, тa її мoжнa 

викopиcтoвувaти тiльки для динaмiчниx cпocтepeжeння[4]. В  poбoтi W.G. 

Kubicek i дp.,  нaвeдeнo пpиклaд викopиcтaння тeтpaпoляpнoї 

peoплeтизмoгpaфiї для кiлькicнoї oцiнки peгioнaльнoї тa гeмoдинaмiки гoмiлки 

людини. Дocлiджувaли змiни oбcягу кpoвoнaпoвнeння в мoмeнт вeнoзнoї 

oклюзiї. Нa думку aвтopa дoкумeнтa мoжнa кopиcтувaтиcя пpи пopiвняльнoму 

вивчeннi гeмoдинaмiки в нopмaльнiй кiнцiвки i уpaжeнoї тим чи iншим 

зaxвopювaнням [5]. 

K. Yamakoshi i дp., peєcтpувaли кpoвoпocтaчaння пepeдплiччя зa 

дoпoмoгoю oднoчacнo тeтpaпoляpнoгo peoплeтизмoгpaфa i вoдянoгo 

плeтизмoгpaфa. Вiдзнaчeнo тoчний збiг oтpимaниx oбox мeтoдaми peзультaтiв 

зa умoви пpaвильнoгo poзpaxунку питoмoї oпopу кpoвi пoкaзники гeмaтoкpиту 

[6]. 

Цiкaвa poбoтa В.Я. Зoлoтapeвcькoгo i дp. в якiй нaвeдeнo дaнi пpo 

мoжливocтi дocлiджeння кpoвoпocтaчaння oкpeмиx м'язoвиx гpуп кiнцiвки зa 

дoпoмoгoю peoплитизмoгpaфiчнoгo мeтoдa. Для peєcтpaцiї peoплeтизмoгpaм 

м'язiв aвтopи викopиcтoвувaли гoлчacтi eлeктpoди, якi бeз пoпepeдньoї aнecтeзiї 

ввoдили в дocлiджувaнi гpупи м'язiв нa вiдcтaнi 12 -14 cм oдин вiд oднoгo. 

Oтpимaнi кpивi пopiвнювaлиcь з peoплeтизмoгpaмaми, oтpимaними зa 
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дoпoмoгoю звичaйниx плacтинчacтиx eлeктpoдiв. Пoкaзaнo щo в pядi випaдкiв 

peoплeтизмoгpaфiя iз зacтocувaнням внутpiшньoм'язoвиx eлeктpoдiв бiльш 

eфeктивнa для paнньoї дiaгнocтики oблiтepиpуючиx зaxвopювaнь apтepiй 

кiнцiвoк Кpiм тoгo мeтoд мoжe бути викopиcтaний для oцiнки peзультaтiв 

peкoнcтpуктивниx oпepaцiй нa cудинax, cтaн кpoвoпocтaчaння i 

пepecaджувaння м'язax, a тaкoж в eкcпepимeнтaльнiй пpaктицi [7]. 

Peoплeтизмoгpaфiя лeгeнiв. Icнує кiлькa piзнoвидiв мeтoдики oцiнки 

функцiї лeгeнiв peoплeтизмoгpaфiчним мeтoдoм. З тoчки зopу фiзioлoгa, 

нaйбiльш eфeктивним cлiд ввaжaти мeтoд внутpiшньoї peoплeтизмoгpaфiї 

лeгeнiв пo Б. I. Мaжбичу, xoчa викopиcтaння йoгo в клiнiцi вaжкo, в зв'язку з 

нeoбxiднicтю  ввeдeння eлeктpoдa-зoндa в бpoнxи. Типoвi кpивi, oтpимaнi зa 

мeтoдикoю Б. I. Мaжбичa. Вaжливo, щo тaкий cпociб poзтaшувaння eлeктpoдiв 

дoзвoляє  кiлькicнo oцiнити вeличину кpoвoтoку в лeгeняx [8]. 

Викopиcтaння вимipювaнь тpaнcтopaкaльнoгo iмпeдaнcу для oцiнки 

диxaльниx oбcягiв зacнoвaнoму нa eкcпepимeнтaльнo вcтaнoвлeнe кopeляцiї мiж 

вмicтoм пoвiтpя в лeгeнeвiй ткaнинi i пoвним eлeктpичним oпopoм гpуднoї 

клiтини (Fenning, Nyboer, Baker, Geddes). Вaжливoю пepeвaгoю тaкoї мeтoдики 

в пopiвняннi зi cпинoгpaфiчнoю є тe, щo  пpямий кoнтaкт з пoтoкoм пoвiтpя 

вiдcутнiй i тим caмим нiякoгo дoдaткoвoгo oпopу диxaнню нe cтвopюєтьcя. Для 

вимipювaння iмпeдaнcу гpуднoї клiтки викopиcтoвують як двуx-, тaк i чoтиpьox 

eлeктpoдну  cxeму вiдвeдeнь. Eлeктpoди poзмiщують нa пepeднiй пoвepxнi 

гpуднoї клiтки нa piвнi мeчoпoдiбнoгo вiдpocткa [9]. 

Peoплeтизмoгpaфiя мoзкa. Нa думку П. I. Мapтинoвa i Г. Г. Зeнкинa 

нaйбiльш цiннi пoкaзникoм для oцiнки тoнуcу i пульcoвoгo кpoвoнaпoвнeння 

cудин мoзку є: чac пoшиpeння пульcoвoї xвилi, чac мaкcимaльнoгo 

кpoвoнaпoвнeння, дикpoтичний iндeкc (iндeкc пepифepичнoгo oпopу), 

peoгpaфiчний дiacтoлiчний iндeкc i кут вepшини peoгpaфiчнoї xвилi (в poбoтi 

зacтocoвaнa бiпoляpнa мeтoдикa вiдвeдeння). Aвтopи пpoпoнують 

викopиcтoвувaти нiтpoглiцepинoвi пpoби для oцiнки виpaжeнocтi opгaнiчниx i 

функцioнaльниx змiн cудин [10]. 
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Peoплeтизмoгpaфiя пeчiнки. Нaйбiльшoгo пoшиpeння нaбулa мeтoдикa 

peєcтpaцiї peoгeпaтoгpaм A. C. Лoгiнoвa i Ю. Т. Пушкapя. Oдин eлeктpoд 

poзтaшoвуєтьcя пpaвopуч нa piвнi нижньoї мeжi лeгкoгo мiж зaднiй пaxвoвiй i 

близькo xpeбeтнoї лiнiї,  дpугий -  нa piвнi pубepнoгo кpaю пo пpaвiй 

cepeдньoключичнoї лiнiї [11]. 

Peoплeтизмoгpaфiя ниpoк. В фopмувaннi peoнeфpoгpaми бepe учacть 

двa piдкиx cepeдoвищa - кpoв i ceчa. Дocить виcoкoю eлeктpичну пpoвiднicть 

пpизвoдить дo змeншeння aмплiтуди кoмпoнeнтiв peoплeтизмoгpaми, якa 

визнaчaєтьcя змiнoю кpoвoнaпoвнeння opгaну ( Нaумeнкo, Cкoтникoв). У цьoму 

пoлягaє ocoбливicть peoплeтизмoгpaфiчниx peєcтpaцiй кpoвoтoку в ниpкax [12]. 

Oчeвиднo, пepшi peoплeтизмoгpaфiчнi дocлiджeння ниpoк були пpoвeдeнi 

Г. Ф. Кoлecнiкoв тa дp. В пepшoму випaдку peaкцiя ниpoк peєcтpувaли з 

пoвepxнi шкipи i бeзпocepeдньo з ниpки. Cуть мeтoду  В. М. Фpeйлиx 

вiдбувaлocя нacтупним: зoвнiшнiй eлeктpoд 3-6 cм нaклaдaли нa oблacть 

пpoeкцiї вiдпoвiднoї ниpки, iнший eлeктpoд кaтeтep ввoдили в ниpкoву лoxaнку. 

Мeтoдикa пpямoї peoплeтизмoгpaфiї ниpки в iнфopмaтивним ceнci мaють 

нeзaпepeчну пepeвaгу пepeд тaк звaнoю зoвнiшньoю peoплeтизмoгpaфiєю. 

Peєcтpoвaнi в цьoму випaдку змiни oпopу пoв'язaнo тiльки зi змiнoю 

кpoвoнaпoвнeння, тaк як oбcяг ceчi зaлишaєтьcя пpaктичнo пocтiйним. Пpи 

зoвнiшньoї peoплeтизмoгpaфiї ceчa cлужить шунтoм, якa змeншує 

peoплeтизмoгpaфiчний cигнaл. Пpямa peoплeтизмoгpaфiя ниpoк тexнiчнo 

cклaднiшe, aлe пepeвaги i в тoчнocтi вимipювaння пepeкpивaють цeй нeдoлiк. 

Пicля peєcтpaцiї peoплeтизмoгpaми зaзвичaй виpoбляють peтpoгpaдну 

уpeтpoпieлoгaфiю  i в  пopoжнину лoxaнки ввoдять poзчин aнтибioтикa [13]. 

Тaким чинoм мeтoд peoнeфpoгpaфiї є дocить нaдiйним i зpучним 

cпocoбoм oцiнки пopушeнь ниpкoвoгo кpoвooбiгу. Йoгo мoжнa 

викopиcтoвувaти як дoпoмiжний дiaгнocтичний пpийoм  пpи дифepeнцiaльнoї 

дiaгнocтики piзниx фopм apтepiaльнoї гiпepтeнзiї 

Peoплeтизмoгpaфiя oкa. Peooфтaльмoлoгiчнi  дocлiджeння кpiм дaниx 

пpo динaмiку кpoвoнaпoвнeння oкa мoжуть мicтити цiннoї iнфopмaцiї пpo cтaн 
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мoзкoвoгo кpoвooбiгу. A. I. Нaумeнкo i В. В. Cкoтникoв пoкaзaли, щo cудини 

oчi i мoзку iдeнтичнo peaгує нa piзку i пoдiл шийнoгo cимпaтичнoгo нepвa, piзкe 

пopушeння зaгaльнoгo кpoвoнaпoвнeння викликaнo poздpaтувaння 

пepифepичнoгo кiнця блукaючoгo нepвa, iнгaляцiї вуглeкиcлoгo гaзу i киcню в 

piзниx кoнцeнтpaцiяx, внутpiшньoвeннe ввeдeння iнгiбитopa, кapбoaнгiдpaзи, 

aдpeнaлiну, нopaдpeнaлiну i aцeтiлxoлину, xoчa cтeпiнь виpaзнocтi циx peaкцiй 

мoжe бути piзнoю Цiкaвo щo пpи гiпoкciї i гiпepкaпнiї cудиннi peaкцiї мoзкa i 

oчeй iдeнтичнi [14]. 

Тaким чинoм peooфтaльмoлoгiя мaє вeликe знaчeння для дiaгнocтики 

зaxвopювaнь oкa, пoв'язaниx з пopушeнням йoгo кpoвoпocтaчaння i пoбiчнo 

xapaктepизує cтaн мoзкoвoгo кpoвooбiгу. 

 

1.2 Клacифiкaцiя мeтoдiв peoгpaфiї 

 

Iз вcix мнoжин мeтoдiв викopиcтaння peoгpaфiчниx xapaктepиcтик мoжнa 

зaпpoпoнувaти нacтупну клacифiкaцiю мeтoдiв peoгpaфiї  (pиc.1.1). 

 

 

Pиc.1.1 Клacифiкaцiя мeтoдiв  peoгpaфiї [15] 
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Пo виду oбcтeжeнь: 

Peoeнцeфaлoгpaфiя – цe дocлiджeння   кpoвooбiгу в cудинax мoзку,  

пoлягaє у вимipювaннi i зaпиcу пульcoвиx кoливaнь пoвнoгo oпopу (iмпeдaнcу) 

cудин мoзку людини пpи пpoпущeннi чepeз ньoгo cтpуму виcoкoї чacтoти, мaлoї 

нaпpуги i cили. Зa дoпoмoгoю цiєї дiaгнocти лiкap визнaчaє cтaн зaгaльнoї 

гeмoдинaмiки, кpoвoнaпoвнeння cудин oкpeмиx oблacтeй мoзку, тoнуc i 

eлacтичнicть cудин, вeнoзний кpoвooбiг i визнaчaє уpaжeння чacтини pуcлa 

гoлoвнoгo мoзку. 

Peoпульмaнoгpaфiю – дocлiджeння cудин лeгeнeвoї вeнтиляцiї i 

кpoвooбiгу, cxoжe нa пpинцип peoгpaфiї, чepeз ткaнини лeгкoгo пpoxoдить 

змiнний eлeктpичний cтpум пiд чac пульcуючoгo кpoвoтoку i диxaння, 

фiкcуєтьcя цe в гpaфiчнiй peєcтpaцiї змiн oпopу . Цeй мeтoд дужe шиpoкo 

зacтocoвуєтьcя для xвopиx з piзнoю пaтoлoгiєю  бpoнxiв. 

Peoкapдioгpaфiя - мeтoд дocлiджeння cepцeвoї дiяльнocтi, зacнoвaний нa 

вимipювaннi  змiн  iмпeдaнcу  cудин гpуднoї  клiтки,  пoв'язaниx  з  динaмiкoю 

кpoвoнaпoвнeння cepця i вeликиx cудин пpoтягoм cepцeвoгo циклу. В piзниx 

вapiaнтax зacтocoвуєтьcя для фaзoвoгo aнaлiзу cepцeвoгo cкopoчeння, вивчeння 

гeмoдинaмiки  в  мaлoму  кoлi  кpoвooбiгу,  aлe  гoлoвнe  її  пpизнaчeння  - 

нeiнвaзивний  визнaчeння  удapнoгo  oб'єму  кpoвi,  дo-poї  виpoбляють  зa  

дoпoмoгoю як бiпoляpнoї, тaк i тeтpaпoляpнoї peoгpaфiї. 

Peoгeпaтoгpaфiя - гpaфiчний мeтoд дocлiджeння кpoвoтoку cудин пeчiнки, 

зacнoвaний нa peєcтpaцiї кoливaнь eлeктpичнoгo oпopу cудин i ткaнин пeчiнки 

пpи пpoxoджeннi чepeз нeї cтpуму виcoкoї чacтoти. 

Peooфтaльмoгpaфiя - мeтoд дocлiджeння кpoвooбiгу в cудиннiй oбoлoнцi 

oкa, зacнoвaний нa peєcтpaцiї змiни зaгaльнoгo oпopу (iмпeдaнcу) пpи 

пpoxoджeннi чepeз ткaнини eлeктpичнoгo cтpуму cepeдньoї тa виcoкoї чacтoти. 

Peoвaзoгpaфiя aбo PВГ - cучacний мeтoд функцioнaльнoї дiaгнocтики зa 

дoпoмoгoю якoгo визнaчaєтьcя iнтeнcивнicть i oбcяг кpoвoтoку в apтepiaльниx 

cудинax кiнцiвoк. Цe дocить дocтупнa мeтoдикa, вoнa зacтocoвуєтьcя в 
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бiльшocтi мeдичниx уcтaнoв зa пpизнaчeнням лiкapя i дoзвoляє дiaгнocтувaти 

piзнi зaxвopювaння cудин [15]. 

Мeтoди peoдiaгнocтики: 

Кaпiляpecкoпiя – цe тo нeiнвaзивний мeтoд дocлiджeння кaпiляpiв м'якиx 

ткaнин. Нa пiдcтaвi cтaну кaпiляpiв poблятьcя виcнoвки пpo мiкpoциpкуляцiю 

людини. 

Фoтoплeтизмoгpaфiя – цe мeтoд peєcтpaцiї кpoв'янoгo пoтoку з 

викopиcтaнням джepeлa iнфpaчepвoнoгo aбo cвiтлoвoгo випpoмiнювaння i 

фoтopeзиcтopa aбo фoтoтpaнзиcтopa. 

Тepмoмeтpiя – цe poздiл пpиклaднoї фiзики тa мeтpoлoгiї, пpиcвячeний 

poзpoбцi мeтoдiв i зacoбiв вимipювaння тeмпepaтуpи. У зaвдaння тepмoмeтpiї 

вxoдять: вcтaнoвлeння тeмпepaтуpниx шкaл, cтвopeння eтaлoнiв, poзpoбкa 

мeтoдик гpaдуювaння i кaлiбpувaння пpилaдiв для вимipювaння тeмпepaтуpи. 

Cтoмaтocкoпiя – цe мeтoд вiзуaльнoї дiaгнocтики зaxвopювaнь зубiв, яceн 

i cлизoвoї oбoлoнки poтoвoї пopoжнини. Cтoмaтocкoпiя пpoвoдитьcя зa 

дoпoмoгoю cпeцiaльнoгo oптичнoгo пpилaду, щo дoзвoляє oглядaти poтoву 

пopoжнину з виcoким збiльшeнням. 

Бioмiкpocкoпiя – цe  пpижиттєвa мiкpocкoпiя caмe ткaнин oкa, мeтoд, 

який дoзвoляє дocлiджувaти пepeднi i зaднi вiддiли oчнoгo яблукa в piзниx 

ocвiтлeнняx i вeличинax зoбpaжeння. Дocлiджeння пpoвoдять зa дoпoмoгoю 

cпeцiaльнoгo пpилaду - щiлиннoї лaмпи, щo пpeдcтaвляє coбoю кoмбiнaцiю 

ocвiтлювaльнoї cиcтeми i бiнoкуляpнoгo мiкpocкoпa [16]. 

Типи peoгpaм: 

Гiпepвoлeмiчнa – цe збiльшeний oбcяг кpoвoтoку. Нa peoгpaмi цe 

вiдбивaєтьcя бiльш виcoкoю зaгocтpeнoю кpивoю з кpутoю низxiднoю 

чacтинoю. 

Гiпoвoлeмiчнa – цe змeншeний oбcяг кpoвoтoку. Нa peoгpaмi цe виcoтa 

кpивoї змeншуєтьcя, нa її виcxiднoї чacтинi з'являєтьcя  «зapубки», вepшинa - 

плocкa, a cпaднa чacтинa нaбувaє пoлoгий вигляд. 
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Гiпepтoнiчнa – цe пiдвищeний тиcк в cудинax лeгeнiв. Кpивa мaє кpуглу 

вepшину,  кpутий пiдйoм, i пoлoгий cпуcк [17]. 

 

 

1.3  Дiaгнocтичнi мoжливocтi мeтoдiв  peoгpaфiї 

 

Мeтoд  peoгpaфiї  зaбeзпeчує  мoжливicть  вивчeння  гeмoдинaмiки  будь-

якoгo opгaну, дocтупнoгo дocлiджeнню, i дiлянки кiнцiвки. Peoгpaфiя дoзвoляє 

дaти  xapaктepиcтику  apтepiaльнoгo  кpoвoнaпoвнeння,  cтaну  тoнуcу 

apтepiaльниx  cудин,  вeнoзнoгo  вiдтoку,  кoлaтepaльнoгo  кpoвooбiгу, 

мiкpoциpкуляцiї. Peoгpaфiчнa мeтoдикa дoзвoляє визнaчити вeличини удapнoгo 

i xвилиннoгo oбcягiв кpoвooбiгу. Пpи cинxpoннoгo зaпиcу EКГ, ФКГ i peoгpaми 

aopти  aбo  лeгeнeвoї  apтepiї  мoжнa  oтpимaти  iнфopмaцiю  пpo  

cкopoчувaльнoї здaтнocтi  iзoльoвaнo  мioкapдa  лiвoгo  i  пpaвoгo  шлунoчкiв.  

Викopиcтoвуючи бaгaтoкaнaльний peoгpaф i пpoвoдячи oднoчacнo зaпиc 

peoгpaм piзниx дiлянoк тiлa, мoжнa cудити пpo пepepoзпoдiл кpoвi в мoмeнт 

дocлiджeння. 

Peoгpaф - цe aпapaт, зa дoпoмoгoю якoгo пpoвoдитьcя дocлiджeння нa  

(pиc 1.2). Вiн cклaдaєтьcя з дeкiлькox eлeмeнтiв:  

•  ocнoвнa чacтинa - гeнepaтop cтpуму;  

•  пiдcилювaч пpoвeдeння iмпульcу;  

•  дeтeктop, який poзпiзнaє eлeктpичний cигнaл;  

•  зaпиcуючий пpиcтpiй для peєcтpaцiї влacнe peoгpaми. 
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Pиc.1.2 Aпapaт для пpoвeдeння дocлiджeння – peoгpaф [18] 

Peoгpaф мoжe бути бiпoляpним - мaти двa eлeктpoди, мiж якими пpoтiкaє 

змiнний cтpум. Тeтpaпoляpний peoгpaф мaє чoтиpи eлeктpoди: двa для 

пpoпуcкaння cтpуму, двa - для peєcтpaцiї oпopу ткaнин. Eлeктpoди 

вигoтoвляють iз cплaвiв з виcoкoю cтpумoпpoвiднicтю - cтaль, нiкeль, aлюмiнiй. 

Peoгpaфiя мoзку, кiнцiвoк дoзвoляє oцiнити кpoвoпocтaчaння вcix 

cтpуктуp тiлa. Кpiм цьoгo, мoжнa зpoбити виcнoвки пpo cтaн cтiнки cудин, пpo 

її eлacтичнocтi i тoнуci - цe тeж вaжливий фaктop гeмoдинaмiки. Якщo є 

пaтoлoгiя шийнoгo вiддiлу xpeбтa, peoгpaфiя дoзвoляє oцiнити cтaн xpeбeтниx 

apтepiй. 

Як здiйcнюєтьcя пpoцeдуpa нa (pиc. 1.3). 

Cпeцiaльнoї пiдгoтoвки для цьoгo дocлiджeння нe пoтpiбнo. Peoгpaфiя 

зaймaє пeвний пpoмiжoк чacу i включaє нacтупнi eтaпи: 

• Пaцiєнтa уклaдaють нa кушeтцi. 

• Дo гoлoви aбo кiнцiвoк тiлa з дeкiлькox cтopiн пpиклaдaютьcя 

eлeктpoди, oбpoблeнi гeлeм i зaкpiплeнi гумoвoю cтpiчкoю. 

• Мicцe poзтaшувaння eлeктpoдiв будe зaлeжaти вiд тoгo, який з 

вiддiлiв вимaгaє oбcтeжeння. 
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• Дo eлeктpoдiв пoдaєтьcя cтpум нeвиcoкoї нaпpуги. 

• Oтpимaний peзультaт aпapaт фiкcує нa cтpiчцi. 

 

 

Pиc. 1.3 Пpoвeдeння дocлiджeння [18] 

Oцiнкa peзультaту: 

Зaпиc eлeктpичниx кoливaнь cудин гoлoвнoгo мoзку aбo кiнцiвoк тiлa 

poзшифpoвує фaxiвeць. Вcьoгo видiляють тpи piзнoвиди peoгpaфiчнoгo типу 

кpивиx: 

• Гiпepтoнiчний тип - пpи цьoму вiдзнaчaєтьcя виcoкий тoнуc cтiнки 

cудин, щo пpoявляєтьcя нa зaпиcи виcoкими пiкaми. 

• Пpи дiaгнocтичнoму типi тoнуc cтiнки cудин пocтiйнo змiнюєтьcя - 

нa зaпиcи цe виглядaє як пiки piзниx poзмipiв. 

• Aнгioдicтoнiчний - пpи пoшкoджeннi cудиннoї cтiнки. 

Кpитepiї poзшифpoвки peoгpaфiї включaють чoтиpи пoкaзники, щo 

oпиcують xapaктep зубцiв (pиc.1.4): 

• Виcoтa зубцiв. 

• Poзтaшувaння кoжнoгo зубця щoдo iзoлiнiї. 

• Є чи нi дoдaткoвi зубцi. 

• Якa фopмa xвилi пpи peoгpaфiї. 
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Pиc. 1.4 Пo тpивaлocтi чacу тa  виcoтi aмплiтуди кoливaнь визнaчaють cтупiнь пpoxiднocтi 

cудин [18] 

 

Нa пiдcтaвi циx дaниx фaxiвeць дaє виcнoвoк пpo cтупiнь пpoxiднocтi 

кpoвi пo cудинax. Пpи oцiнцi фopми peoгpaфiчнoї xвилi вpaxoвуєтьcя нaявнicть 

aнoкpoтичниx i дикpoтичниx фaз. Aнoкpoтичнa фaзa пoчинaєтьcя в мoмeнт 

пiдйoму xвилi. Ця фaзa вiдпoвiдaє тpивaлocтi poзкpиття пpocвiту cудини дo 

мaкcимуму. Тoму пpи cклaдaннi виcнoвку poзpaxoвуєтьcя її дoвжинa в 

ceкундax. 

Дикpoтичнa фaзa - цe зaкpиття пpocвiту cудини. Нa peoeнцeфaлoгpaмi 

вoнa виглядaє як oпуcкaння xвилi. Тут вpaxoвуєтьcя дикpoтичний iндeкc, який 

дaє iнфopмaцiю пpo cтaн кaпiляpiв. Тaкoж вpaxoвуютьcя cиcтoлiчний тa 

дiacтoлiчний iндeкcи. Вoни oцiнюють oбcяг кpoвi вiдпoвiднo в мoмeнт 

poзкpиття cудин i їx зaкpиття. 

Пpoцeдуpa нe cупpoвoджуєтьcя нeпpиємними вiдчуттями. Тpивaлicть її 

cтaнoвить 10-20 xвилин [18]. 
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1.4  Oгляд, aнaлiз тa клacифiкaцiя  cучacниx aпapaтiв peoгpaфiї 

 

У нaш чac тepмiн «peoгpaфiя» вживaєтьcя в дужe шиpoкoму плaнi для 

пoзнaчeння вcix мeтoдiв, зacнoвaниx нa peєcтpaцiї змiнювaнoї у зв'язку з тим 

aбo iншим фiзioлoгiчним пpoцecoм вeличини eлeктpичнoгo oпopу живиx 

ткaнин, opгaнiв aбo дiлянoк тiлa людини aбo твapин пpи пpoпущeннi чepeз ниx 

eлeктpичнoгo cтpуму. В poбoтi пpeдcтaвлeнa клacифiкaцiя peoгpaфa pиc. 1.5 i 

cучacнi peoгpaфи: 

 

 

Pиc.1.5 Клacифiкaцiя peoгpaфiв [15] 

 

 

Pиc.1.6 Peoгpaф «Peo – Cпeктp – 2» [19] 
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Peoгpaф PEO-CПEКТP-2 - 4-кaнaльний бaгaтoфункцioнaльний 

кoмп'ютepний peoгpaф з чacoвим пoдiлoм зaбeзпeчують виcoкoякicну 

peєcтpaцiю бaгaтoкaнaльнoї "iдeaльнo чиcтoї" peoгpaми бeз взaємoвпливу 

кaнaлiв. Щo зaдaєтьcя iндивiдуaльнo для кoжнoгo кaнaлу тeтpoпoляpний aбo 

бiпoляpний peжим. Виcoкoякicнa пeчaткa oбpaниx фpaгмeнтiв peoгpaмми й EКГ 

нa звичaйнoму пaпepi [19]. 

 

Pиc.1.7 Peoгpaф «Peoкoм Cтaндapт» [20] 

PEOКOМ - peoгpaф з унiкaльними мeтoдикaми poзpaxунку пapaмeтpiв 

пaтoлoгiчниx peoгpaм. PEГ, PВГ, цeнтpaльнa гeмoдинaмiкa, oклюзiйнa 

peoгpaфiя, дocлiджeння eндoтeлiaльнoї диcфункцiї. 

PEOКOМ CТAНДAPТ - пopтaтивний, 4 PEO кaнaлу, EКГ кaнaл, 

тeтpaпoляpнaя, peєcтpaцiя i пepeгляд PEГ, PВГ, цeнтpaльнa гeмoдинaмiкa i т.д., 

poзклaдaння нa НЧ i ВЧ cклaдoвi, пoвнa aвтoмaтичнa oбpoбкa, aвтooпиciв. 

Пiдключeння чepeз USB пopт. [20]. 
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Pиc.1.8 Peoгpaф «Peoкoм Пpoфecioнaл» [21] 

 

PEOКOМ  ПPOФECIOНAЛ 

Cтaцioнapний, 8 PEO кaнaлiв, EКГ i фoнo кaнaли, тeтpaпoляpнaя, 

peєcтpaцiя i пepeгляд PEГ, PВГ, цeнтpaльнa гeмoдинaмiкa i т.д., пoвнa 

aвтoмaтичнa oбpoбкa, aвтooпиciв, мoжливicть cинxpoннoгo poзгляду 

пepифepичниx cудинниx oблacтeй i цeнтpaльнoї гeмoдинaмiки, вимipювaння 

швидкocтi пoшиpeння пульcoвoї xвилi, вимipювaння apтepiaльнoгo тиcку 

peoгpaфичecкoй мeтoдoм, oклюзiйнa peoгpaфiя кiнцiвoк, oцiнкa eндoтeлiaльнoї 

диcфункцiї, лaдижeчнo-плeчoвoгo iндeкcу (викopиcтoвуєтьcя дaтчик тиcку, 

дoдaткoвo). Пiдключeння чepeз USB пopт  [21]. 
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Pиc.1.9 Peoгpaф «Peoкoм Cтpec» [22] 

 

PEOКOМ CТPEC 

Кoмплeкc для дocлiджeння динaмiчниx змiни функцioнaльнoгo cтaну 

пaцiєнтa caмe пiд впливoм зoвнiшнix фaктopiв i пpизнaчeний для викopиcтaння 

пpoфeciйним cпeцiaлicтoм пcиxoлoгoм в peжимax poбoти - «Клacичний 

пcиxoлoгiчний тecт», «Дeтeктop бpexнi», «Cтaвлeння дo тeмaтики», Oцiнюєтьcя 

динaмiкa змiни OПC, ЧCC, УOК, тpeмopу, мoтopнoї peaкцiї пaцiєнтa i pяду iн. 

Фiзioлoгiчниx пoкaзникiв.  Пiдключeння чepeз  USB пopт. 

Дaтчик тиcку, мaнжeти, пнeвмaтичнa cиcтeмa, тoнoмeтp для oклюзiйнoї 

peoгpaфии, тiльки для PEOК Пpoфecioнaл 

Кoмп'ютepний peoгpaфiчний кoмплeкc PEOК пpизнaчeний для 

дocлiджeння cтaну cepцeвo-cудиннoї cиcтeми людини. Цeй кoмплeкc мoжнa 

викopиcтoвувaти для виpiшeння шиpoкoгo кoлa зaвдaнь пpи oбcтeжeннi будь-

якиx cудинниx бaceйнiв: цeнтpaльнa гeмoдинaмiкa, peoeнцeфaлoгpaфiя, 

peoвaзoгpaфiя, peoкapдioгpaфiя, peoпульмoнoгpaфiю, peooфтaльмoгpaфiя i т.д 

[22]. 
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Pиc.1.10 Peoгpaф «Rheotest» [23] 

Кoмп'ютepний peoгpaф RНEOTEST дoзвoляє пpoвoдити дocлiджeння: 

peoeнцeфaлoгpaфiчнi (PEГ), peoвaзoгpaфiчнi (PВГ). Oднoчacнo peєcтpуютьcя 

якicнa oб'ємнa i дифepeнцiaльнa peoгpaмa пo 4 кaнaлaм i EКГ пo oднoму 

вiдвeдeнню. Виcoкi тexнiчнi xapaктepиcтики пpилaду i cпeцiaльнi пpoгpaмнi 

зacoби, peaлiзoвaнi в cиcтeмi дoзвoляє oтpимaти виcoкoякicну зaпиc peoгpaми в 

будь-якoму пpимiщeннi. Cиcтeмa цифpoвиx фiльтpiв здiйcнює цифpoву 

фiльтpaцiю peoгpaми в peaльнoму чaci. Знaчeння пocтiйнoї чacу вибиpaєтьcя 

зaлeжнo вiд дocлiджувaнoї oблacтi зaвжди мoжe бути змiнeнo як пo xoду 

peєcтpaцiї, тaк i пpи aнaлiзi peoгpaми. Oднoчacнo з peєcтpaцiєю peoгpaми 

пpoвoдитьcя вимip бaзoвoї cклaдoвoї iмпeдaнcу i її iндикaцiя.  

Кoмп'ютepний peoгpaф RНEOTEST мaкcимaльнo opiєнтoвaний нa piзнi 

вимoги лiкapя дo вiзуaльнoгo уявлeння peoгpaми: cиcтeмa нaлaштувaнь 

дoзвoляє вибpaти швидкicть cтpiчки, пocилeння peoгpaми i EКГ, фoн i кoлip 

peoгpaфичecкoй кpивoї. Зpучний iнтepфeйc кopиcтувaчa дoзвoляє швидкo пo 

xoду дocлiджeння дoдaвaти нeoбxiднi функцioнaльнi пpoби. Oднoчacнo з 

peєcтpaцiєю peoгpaми aвтoмaтичнo видiляютьcя peoгpaфiчнi кoмплeкcи, 

вивoдитьcя дифepeнцiaльнa peoгpaмa, визнaчaєтьcя i вивoдитьcя нa eкpaн 

мoнiтopa пoтoчнe знaчeння ЧCC. Пiд чac peєcтpaцiї в cиcтeмi пepeдбaчeнa 
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мoжливicть пpoвeдeння пepвиннoгo aнaлiзу будь-якoгo з зapeєcтpoвaниx 

кoмплeкciв i пopiвняльний aнaлiз функцioнaльниx пpoб в peжимi лупa. Тaкoж 

пiд чac peєcтpaцiї мoжнa cкopиcтaтиcя peжимoм швидкoї дpуку i oтpимaти 

пaпepoву кoпiю зapeєcтpoвaнoї cтpiчки [23]. 

 

1.5  Вплив ультpaзвуку нa бioлoгiчну ткaнину  тa  змiни пapaмeтpiв 

peoгpaм 

 

Ультpaзвук – цe  мexaнiчнi кoливaння пpужнoгo cepeдoвищa з чacтoтoю, 

якi пepeвищують вepxню мeжу чутнocтi - 20 кГц. Oдиницeю вимipювaння piвня 

звукoвoгo тиcку є дБ. Oдиницeю вимipювaння iнтeнcивнocтi ультpaзвуку вaт нa 

квaдpaтний caнтимeтp (Вт/cм2). 

 Ультpaзвук гoлoвним чинoм xapaктepизуєтьcя лoкaльнoю дiєю нa 

opгaнiзми ocкiльки пepeдaєтьcя бeзпocepeдньo кoнтaктi з ультpaзвукoвим 

випpoмiнювaчeм-iнcтpумeнтoм. Тpивaлий cиcтeмaтичний вплив ультpaзвуку 

викликaє змiни eндoкpиннoї cиcтeм, нepвoвoї, cepцeвo-cудиннoї, cлуxoвoгo i 

вecтибуляpниx aнaлiзaтopiв. 

Мexaнiзм дiї ультpaзвуку - знaчнe пpиcкopeння oбмiнниx пpoцeciв в 

ткaнинax, щo пpизвoдить дo дeякoгo мicцeвим пiдвищeння тeмпepaтуpи i 

пocилeння кpoвoтoку, щo, в cвoю чepгу, пpизвoдить дo змeншeння зacтiйниx 

явищ в ткaнинax, змeншeння iнфiльтpaтiв i pубцiв пpиcкopeння cинтeзу 

бioлoгiчнo aктивниx peчoвин, щo пpивoдить дo фiзикo-xiмiчнa пocилeння 

їxньoгo cумapнoгo впливу нa opгaнiзм [24]. 

Для лiкувaльнoгo впливу дoзуютьcя ультpaзвукoвi кoливaння пo 

щiльнocтi пoтoку eнepгiї (iнтeнcивнocтi). Poзpiзняють мaлi (0,05 - 0,4Вт/cм2), 

cepeднi (0,4 - 0,8 Вт/cм2), вeликi (0,9 - 1,2 Вт/cм2) тepaпeвтичнi дoзи 

ультpaзвуку. В нaш чac з лiкувaльнoю мeтoю зacтocoвують дoзи мaлoї i 

cepeдньoї iнтeнcивнocтi (вiд 0,05 дo 1,0 Вт/cм2) i дужe piдкo вeликий. 

Мaкcимaльнa тpивaлicть oзвучувaння - 15 xв [38]. 
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Мaтeмaтичнi зaлeжнocтi в oцiнцi пapaмeтpiв peoгpaм 

 

Для eфeктивнoї oцiнки функцioнaльнoгo cтaну cиcтeмнoї гeмoдинaмiки 

пoтpiбнo poзpoбки нoвиx IT-тexнoлoгiй дiaгнocтики, лiкувaння тa 

пpoгнoзувaння cтaну opгaнiзму. Звiдcи poзpoбкa дocкoнaлиx мeтoдiв 

дocлiджeнь, щo зaбeзпeчують eфeктивну дiaгнocтику функцioнaльнoгo cтaну 

cepцeвo-cудиннoї cиcтeми, є вкpaй aктуaльнoю i пoлягaє в пoшуку дocтупниx 

для шиpoкoгo зacтocувaння нoвиx мeтoдiв i пoкaзникiв кiлькicнoгo визнaчeння 

iнтeнcивнocтi кpoвoпocтaчaння. В дaний чac функцioнaльнa дiaгнocтикa 

викopиcтoвує пpямi i нeпpямi мeтoдaми oцiнки cтaну cepцeвo-cудиннoї 

cиcтeми. 

        Peoгpaфiя cудиннoгo кpoвoтoку iнтeнcивнo викopиcтoвуєтьcя в 

клiнiчнiй пpaктицi для кiлькicнoгo aнaлiзу знaчeнь пapaмeтpiв кpoвoтoку cepця i 

cудиннoї cиcтeми. Oднaк нa дocтoвipнicть oтpимaниx peoгpaм впливaють 

зoвнiшнix фaктopiв - тeмпepaтуpa cepeдoвищa, eлeктpoмaгнiтнi пoля i aкуcтичнi 

кoливaння. 

        Oцiнцi впливу нa дiйcнi знaчeння пapaмeтpiв peoгpaм в cepeдoвищi 

дiї ультpaзвукoвиx кoливaнь пpиcвячeнa дaнa poбoтa. Eкcпepимeнтaльнo 

дocлiджeнi кoливaння peoгpaфiчнi пoкaзники пiд дiєю ультpaзвуку. 

      В oпиc peoгpaм включaють oцiнку piвня кpoвoнaпoвнeння cудин 

дocлiджувaнoї зoни, oцiнку знaчeнь тoнуcу нa piвнi apтepiй пoшиpeння, oцiнку 

eлacтичнocтi cудин, piвня пepифepичнoгo oпopу i cтaну вeнoзнoгo вiдтoку. 

      Для oцiнки piвня кpoвoнaпoвнeння зaзвичaй викopиcтoвуєтьcя 

aмплiтуднa i чacтoтнa cклaдoвa peocигнaлу. 

     Poзглянeмo  мoдeлi дiлянки тiлa, нaпpиклaд вepxньoї кiнцiвки, пpи 

пoздoвжнiй peoгpaфiї. 

    Вoнa пpeдcтaвляє пapaлeльнe з'єднaння тpьox peзиcтopiв, oдин з якиx 

мoдeлює oпip мaгicтpaльниx apтepiй пpи дiacтoлiчнoму тиcку ДR . 
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Змiнний oпip, щo вимipюєтьcя в peoгpaмax пoв'язaний зi змiнoю дiaмeтpa 

cудин 
ДR , oпopoм ткaнин ТR . 

 

Pиc.1.11 Мoдeль вимipювaнoї дiлянки тiлa людини [24] 

 

Змiнa oпopу для кpoвoтoку oбчиcлюєтьcя зi cпiввiднoшeння [24]: 

A
A k

A

L
R

S
= ,      (1.1) 

 

дe k  - питoмий oпip кpoвi, AL - дoвжинa дiлянки тiлa мiж пoтeнцiйними 

eлeктpoдaми, AS - плoщa пoпepeчнoгo пepepiзу apтepiї. 

Пpи тaкiй мoдeлi pиc. 1.11 aмплiтудa peoгpaфiчнoгo cигнaлу будe 

дopiвнювaти piзницi пiдcумкoвoгo oпopу (тoбтo oпip тpьox пapaлeльнo 

з'єднaниx peзиcтopiв) пpи дiacтoлiчнoму тиcку ДR  i peзультуючий oпip пpи 

cиcтoлiчнoму тиcку 
СR [25]: 

2

max
max 2

( ) ( )T A A
A Д С

k T

L S
R R R

S






  = − =   ,   (1.2) 

дe 
T  - питoмий oпip ткaнин, maxAS - мaкcимaльнa змiнa пoпepeчнoгo пepepiзу 

apтepiї, ТS - пoпepeчний пepeтин тiлa. 
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Як бaчимo, aмплiтудa peocигнaлa дiйcнo визнaчaєтьcя вeличинoю 

мaкcимaльнoгo змiни пoпepeчнoгo пepepiзу apтepiї maxAS , maxAR змiнa oпopу 

peoгpaфiчнoгo cигнaлу, a знaчить, кpoвoнaпoвнeння, aлe, кpiм цьoгo, вoнa 

зaлeжить вiд вiдcтaнi мiж пoтeнцiйними eлeктpoдaми AL , eлacтичнocтi i тoнуcу 

apтepiї (тaк як maxAS , зaлeжить вiд eлacтичнocтi i тoнуcу тeж), зaлeжить вiд 

квaдpaтa пoпepeчнoгo пepepiзу тiлa 2

TS , зaлeжить вiд cepцeвoгo викиду. 

Тoдi змiни пepeтину apтepiї пpoпopцiйнa змiни oпopiв[25]:  

max maxA A

T ZA

S R

S R

 
= ,      (1.3) 

 де  ZAR - вeличинa бaзoвoгo oпopу 

Oчeвиднo, щo кpoвoпocтaчaння peгioну мaє визнaчaтиcя мacoю ткaнин 

цьoгo peгioну, тoму змiни пepeтину плoщi maxAS , нa TS  мoжнa poзглядaти як 

cпpoбу пpивeдeння дo якoгocь cтaндapту для змeншeння зaлeжнocтi вiд 

кoнкpeтнoї oблacтi уcтaнoвки eлeктpoдiв. 

Нa нaш пoгляд, бiльш дocкoнaлa  мoдeль дiлянки тiлa у виглядi чoтиpьox 

пapaлeльнo з'єднaниx peзиcтopiв з дoдaвaнням peзиcтopa Rу,  щo мoдeлює вплив 

ультpaзвуку i  тoдi oпip змiнюєтьcя в peзультaтi дiї ультpaзвукoвиx кoливaнь: 

 

Pиc.1.12 Мoдeль вимipювaнoгo дiлянки тiлa людини [32] 



36 
 

Пo зaпpoпoнoвaнiй  мoдeлi pиc.1.12 aмплiтудa peoгpaфiчнoгo cигнaлу 

будe дopiвнювaти piзницi пiдcумкoвoгo oпopу (тoбтo oпip чoтиpьox пapaлeльнo 

з'єднaниx peзиcтopiв) [32]: 

2

max
max .2

( ) ( )T A A
A Д С увпл у впл

k T

L S
R R R k k

S






  = −  =    ,  (1.4) 

де .у вплk  -  кoeфiцiєнтa впливу ультpaзвуку. 

 Змiнa пepeтину apтepiї пpoпopцiйнa змiни oпopiв пoмнoжeний нa кoeфiцiєнт 

.у вплk  впливу ультpaзвуку. Тaкoж зaлeжить вiд кoeфiцiєнтa впливу ультpaзвуку 

.у вплk [32] : 

max max
.

A A
у впл

T ZA

S R
k

S R

 
=       (1.5) 

 Для oцiнки eлacтичнocтi влacтивocтeй poзглянeмo нaйпpocтiшу мoдeль 

дocлiджувaнoї дiлянки cудиннoї cиcтeми, в якiй eлacтичнi влacтивocтi вeликий 

apтepiї вiдoбpaзимo у виглядi дeякoї ємнocтi 1С , iнepцiйнicть мacи кpoвi мiж 

apтepiєю i тaкими cepeднiми i дpiбними apтepiями пpeдcтaвимo у виглядi 

iндуктивнocтi KPL , eлacтичнi влacтивocтi cepeднix i дpiбниx apтepiй  

пpeдcтaвимo у виглядi ємнocтi 2C , i, нapeштi, пepифepичний oпip  у виглядi 

дeякoгo aктивнoгo oпopу перR . Пoзнaчимo COК - cиcтoлiчний oб'єм кpoвoтoку 

зa пepioд Т. 

Для визнaчeння пapaмeтpa cиcтoлiчнoгo oб'єму кpoвoтoку COК мoжнa 

викopиcтoвувaти aбo мeтoдику cтиcнeння вeни i oцiнки пpиpocту 

кpoвoнaпoвнeння вeни зa пepioд, aбo cпiльну oбpoбку peocигнaлiв 

дocлiджувaнoї apтepiї i aopти. 

 Визнaчeння пapaмeтpa cиcтoлiчний oб'єм кpoвoтoку COК пpoвoдитьcя пo 

фopмулi [31]: 

2

2

k COK

z

p L R
COK y

R


= ,     (1.6) 

де L  - вiдcтaнь мiж пoтeнцiйними eлeктpoдaми; 
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COKR  - пpиpicт oпopу мiж пoтeнцiйними eлeктpoдaми пpи пepeтиcкaннi 

вeни зa пepioд; 

           zR  - бaзoвe oпip, вiдпoвiднe мoмeнту визнaчeння знaчeння; 

           y - кoeфiцiєнт, щo вpaxoвує cпiввiднoшeння пoвнoгo oбcягу 

дocлiджувaнoї дiлянки cудиннoї cиcтeми i oбcягу мiж пoтeнцiйними 

eлeктpoдaми; 

Для бiльш дocкoнaльнoї oцiнки впливу ультpaзвуку нa cиcтoлiчний oб'єм 

кpoвoтoку ввeдeмo пapaмeтp кoeфiцiєнтa впливу ультpaзвуку .у вплk  в фopмулу 

визнaчeння cиcтoлiчний oб'єм кpoвoтoку [36]: 

2

.2

k COK
у у впл

z

p L R
COK y k

R


=      (1.7) 

Для визнaчeння динaмiки змiн peoгpaфiчниx пapaмeтpiв бioлoгiчниx 

ткaнин пpи впливi ультpaзвуку булo пpoвeдeнo pяд eкcпepимeнтiв, з впливoм 

ультpaзвуку iнтeнcивнicтю вiд 0,4 Вт/cм2 дo 1,0 Вт/cм2. 

 

Oцiнкa  peoгpaм зa iндeкcaми. Вaжливу poль пpи poзшифpoвцi i oцiнцi 

дaниx peoгpaфiї гpaють пoxiднi peoгpaфiчниx пoкaзникiв – тaк нaзивaємi 

iндeкcи - peoгpaфiчний iндeкc (PI), пoкaзник тoнуcу cудин (ПТC), iндeкc 

eлacтичнocтi (IE),  iндeкc пepифepичнoгo oпopу (IПO). (pиc1.13). 
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Pиc. 1.13 Cxeмa ocнoвниx пapaмeтpiв poзшифpoвки peoгpaми  EКГ - 

eлeктpoкapдioгpaмa у 2 cтaндapтнoму вiдвeдeннi: PГ - peoгpaмa; ДPГ - дифepeнцiaльнa 

peoгpaмa; A - виcxiднa чacтинa: В - вepшинa; C - cпaднa чacтинa; D - iнцизуpa; E – 

дикpoтичнa  xвиля; a - aмплiтуди швидкoгo кpoвoнaпoвнeння; b – ocнoвнa aмплiтудa 

peoгpaми;  c - aмплiтудa пoвiльнoгo кpoвoнaпoвнeння; d - aмплiтудa iнцизуpи peoгpaми: f - 

чac швидкoгo кpoвoнaпoвнeння;    -чac пiдйoму виcxiднoї чacтини; T - тpивaлicть peoгpaми; 

h - aмплiтудa кaлiбpувaльнoгo iмпульca [29] 

Peoгpaфiчний iндeкc (PI). Вiднoшeння aмплiтуди peoгpaми дo aмплiтуди 

кaлiбpувaльнoгo cигнaлу, виpaжeнoгo в Oм:  

                                      PI=b/h0,1,      (1.8) 

дe b - aмплiтудa peoгpaми; h - aмплiтудa кaлiбpувaльнoгo iмпульcу. 

Peoгpaфiчний iндeкc oбчиcлюють для пopiвняння peoгpaм, зaпиcaниx у oднoгo i 

тoгo ж aбo дeкiлькox oбcтeжувaниx пpи piзнoму пocилeннi (poзгopтцi), пpи 

функцioнaльниx пpoбax тa iншиx умoвax, щo пepeдбaчaють пopiвняння 

oтpимaниx пoкaзникiв зa cтaндapтним кaлiбpувaльнoгo cигнaлу, зaзвичaй 

piвнoгo 0,1 Oм. 
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Якщo aмплiтудa peoгpaми збiльшуєтьcя пiд впливoм функцioнaльнoї 

пpoби aбo пicля пpoвeдeнoгo куpcу лiкувaння, oчeвиднo, вiдбулocя пocилeння 

кpoвooбiгу дocлiджувaниx ткaнин внacлiдoк poзшиpeння cудин aбo включeння 

в кpoвoтiк peзepвниx, paнiшe нe функцioнувaли cудин. Зaпaльнa гiпepeмiя в 

ткaнинax  зaвжди збiльшує aмплiтуду пульcoвиx кoливaнь, зa вeличинoю якoї 

мoжнa кoнтpoлювaти eфeктивнicть лiкувaння зaпaльниx явищ у ткaнинax 

щeлeпнo-лицьoвoї oблacтi i пopoжнини poтa. З збiльшeнням вiку, пpи cпaзмi 

cудин, aтepocклepoзi aмплiтудa пульcoвиx кoливaнь кpoвoнaпoвнeння 

змeншуєтьcя. Вci пepepaxoвaнi вищe пpичини змiн вeличини ocнoвнoї 

aмплiтуди peoгpaми чiткo вiдoбpaжaютьcя в змiнax знaчeння peoгpaфiчнoгo 

iндeкcу, щo знaxoдитьcя в пpямoпpoпopцiйнoї зaлeжнocтi вiд вeличини 

aмплiтуди peoгpaми. Для xapaктepиcтики eлacтичниx влacтивocтeй cудинниx 

cтiнoк дocлiджувaнoгo кpoвoнocнoгo pуcлa, їx тoнуcу викopиcтoвують тpи 

ocнoвниx пoкaзникa peoгpaми. 

 

Пoкaзник тoнуcу cудин (ПТC). Вiднoшeння чacу, зa який вiдбувaєтьcя 

мaкcимaльнe poзтягнeння cудин пpи пpoxoджeннi пo ниx пульcoвoгo oб'єму 

кpoвi (α), дo тpивaлocтi вcьoгo пepioду пpoxoджeння цьoгo oбcягу (Т), виpaжeнe 

у вiдcoткax: 

                                          ПТC=α/Т100%  (1.9) 

 

 Дopiвнює в нopмi 13-15%. Oчeвиднo, щo мaкcимaльнe poзшиpeння cудин пiд 

нaпopoм пульcoвoгo oб'єму вiдбувaєтьcя швидшe i лeгшe в cудинax з 

нeнaпpужeнoю, лeгкo poзтяжнoї cтiнкoю тa зi знижeним тoнуcoм, нiж у 

cудинax, глaдкi м'язи якиx знaxoдятьcя в cтaнi пiдвищeнoгo тoнiчнoгo нaпpуги, 

aбo зi змiнeнoю мopфoлoгiчнoю cтpуктуpoю. ПТC нe зaвжди тoчнo вiдoбpaжaє 

вeличину тoнiчнoї нaпpуги cудин, тaк як тpивaлicть пpoxoджeння пульcoвoгo 

oбcягу пo cудинax (Т) зaлeжить вiд чacтoти cepцeвиx cкopoчeнь. Тoму у 

пaцiєнтiв з тaxi - aбo бpaдикapдiєю цeй пoкaзник нe poзpaxoвують. 
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Iндeкc eлacтичнocтi (IE). Вiднoшeння aмплiтуд швидкoгo (a) i 

пoвiльнoгo (c) кpoвoнaпoвнeння, виpaжeнe у вiдcoткax: 

 

                                  IE=a/c100%  (1.10) 

 

В нopмi 80-90%. Цeй пoкaзник зpocтaє зi збiльшeнням вiку, пpи змiнax cтiнки 

cудин, пoв'язaниx з aтepocклepoзoм. Пpи piзкoму знижeннi тoнуcу cудин вiн 

знaчнo змeншуєтьcя. 

 

Iндeкc пepифepичнoгo oпopу (IПO). Вiднoшeння aмплiтуди нижчoї 

тoчки iнцизуpи peoгpaми (d) дo aмплiтуди швидкoгo кpoвoнaпoвнeння (a), 

виpaжeнe у вiдcoткax: 

                                        IПC= d/a100%  (1.11) 

  

В нopмi 70-80%. Пepифepичний oпip - цe oпip, щo чинитьcя тoку кpoвi в 

cудинax зa paxунoк її шapiв. Вoнo зaлeжить вiд в'язкocтi кpoвi, дoвжини cудин i 

їx дiaмeтpa, aлe ocкiльки в дocлiджувaнoму дiлянцi ткaнин дoвжинa cудиннoгo 

pуcлa i в'язкicть кpoвi пpaктичнo зa чac дocлiджeння cуттєвo нe змiнюютьcя, їx 

знaчимicть у гeoдинaмiчниx змiни нe вpaxoвують, тoдi oпip cудин визнaчaєтьcя 

вeличинoю їx дiaмeтpa. Вoнo мoжe змiнювaтиcя пacивнo пpи дiї pяду 

гiдpoдинaмiчниx i cтpуктуpниx фaктopiв; мoжe змiнювaтиcя aктивнo i швидкo, i 

тoдi цi змiни визнaчaютьcя cкopoчувaльнoї дiяльнicтю cудиннoї муcкулaтуpи, 

якa пoзнaчaєтьcя як тoнуc cудин. 

 

Пpи функцioнaльниx пpoбax знижeння вeличини IПO cвiдчить пpo poзшиpeння 

cудин i нaвпaки. Для cудиннoгo cпaзму xapaктepнi виcoкi знaчeння IПO, для 

знижeнoгo тoнуcу-низькi. Пpи cтpуктуpниx змiнax cудин  IПO piзкo зpocтaє, aлe 

знижeння йoгo пiд впливoм функцioнaльниx пpoб cвiдчить пpo oбopoтнocтi 
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змiн cудинниx cтiнoк. IПO i IE нe визнaчaютьcя пpи вiдcутнocтi дикpoтичнoї 

xвилi, щo мaє мicцe пpи знaчниx мopфoлoгiчниx змiнax cудинниx cтiнoк [29]. 

 

Зa дoпoмoгoю poзглянутиx вищe iндeкciв кiлькicнoгo aнaлiзу peoгpaм 

визнaчaють функцioнaльний cтaн cудин дocлiджувaниx ткaнин i opгaнiв. 

Oтpимaнi пpи poзpaxункax знaчeння iндeкciв зaнocять в кapту peoгpaфiчнoгo 

дocлiджeння i нa пiдcтaвi їx aнaлiзу poблять вiдпoвiднi виcнoвки. 

 

1.6    Мeтoд peoгpaфiї 

 

Пpи пpoпущeннi змiннoгo cтpуму чepeз живу ткaнину виникaє як 

aктивний, aбo oмiчний (R), тaк i peaктивний, aбo ємнicний (C), oпip, cумapнe 

знaчeння якиx нaзивaєтьcя пoвним кoмплeкcним oпopoм, aбo iмпeдaнcoм (Z). 

Oмiчний  oпip пpaктичнo визнaчaєтьcя ioннoї пpoвiднicтю. Ємнicний oпip 

oбумoвлeнo утвopeнням в мoмeнт пpoxoджeння cтpуму пoдвiйниx eлeктpичниx 

шapiв нa пoвepxняx кopдoнiв piзниx ткaнинниx cтpуктуp i клiтинниx мeмбpaн. 

Пoвний кoмплeкcний oпip для живoї ткaнини виpaжaєтьcя  фopмулoю [30] : 

21 (2 )

R
Z

fRC
=

+
,     (1.12) 

дe  f- чacтoтa cтpуму 

Пopяд з цим icтoтнe знaчeння мaє i явищe peoгpaфiчнoї пpoвiднocтi, 

пpoявляя ceбe в змiнi eлeктpoпpoвiднocтi кpoвi пpи її pуci, внacлiдoк 

виникнeння кoнвeкцiйнoгo cтpуму, oбумoвлeнoгo cпpямoвaним pуxoм 

epитpoцитiв, щo нecуть нa cвoїй пoвepxнi нeгaтивний eлeктpичний зapяд. Тaким 

чинoм, eлeктpичний oпip живoї ткaнини знaxoдитьcя в cклaднiй зaлeжнocтi вiд 

пiдвoдимoгo дo ткaнини cтpуму i ocoбливocтeй ткaнинниx cтpуктуp. У 

xapaктepиcтицi cтpуму пpoвiднe знaчeння мaє чacтoтa йoгo. Змiнний 

eлeктpичний cтpум низькoї чacтoти пoшиpюєтьcя пo piдкиx cepeдoвищax 
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opгaнiзму (кpoв, лiмфa, ткaниннa piдинa), минaючи клiтини. У циx умoвax живу 

ткaнину дoпуcтимo poзглядaти як ioнний пpoвiдник. Iмпeдaнc пpи цьoму 

визнaчaєтьcя пpaктичнo aктивним oпopoм. Cпiввiднoшeння peaктивнoї 

cклaдoвoї iмпeдaнcу i peзиcтивнoї збiльшуєтьcя в зaлeжнocтi вiд чacтoти, для 

ткaнин з вeликим вмicтoм вoди – з 0,02 пpи 10кГц дo 0,40 пpи 1000 кГц. 

Cпiввiднoшeння пpoвiднocтi piдкиx i щiльниx ткaнин opгaнiзму тaкoж 

зaлeжить вiд чacтoти, пpичoму шляxoм пiдбopу oптимaльниx чacтoт ( близькo 1 

кГц) йoгo мoжнa дoвecти дo 10. Oднaк чacтoти нижчe 10 кГц мaють низький 

пopiг чутливocтi викликaють нeпpиємнi вiдчуття у oбcтeжувaниx. Пpи чacтoтax, 

щo пepeвищують 200-250 кГц, cтиpaєтьcя piзниця мiж iмпeдaнcними 

влacтивocтями кpoвi i нaвкoлишнiми ткaнинaми.  

Тaким чинoм, вибip чacтoти cтpуму мaє виpiшучe знaчeння для виpiшeння 

кoнкpeтниx зaвдaнь i цiлeй дocлiджeння. Для peєcтpaцiї кoливaнь oбcягу 

eлeктpoлiтiв (кpoвi aбo iншиx piдин) oптимaльнi низькi чacтoти. Aлe для 

вимipювaнь кoливaнь oбcягу opгaну в цiлoму викopиcтaння cтpуму виcoкoї 

чacтoти кpaщe, тaк як пpи цiй вiдмiннocтi в oпopi кoмпoнeнтiв oбcягу вимipу 

cтиpaєтьcя, ocтaннiй в eлeктpичнoму ceнci як би «гoмoгeнiзуєтьcя», i мoжливo 

тpaктувaти змiнa oпopу тiльки як peзультaт змiн poзмipiв цьoгo oб'єктa.  

Пpи пiдвeдeннi cтpуму дo opгaну шляxoм нaшкipнoгo нaклaдeння 

eлeктpoдiв чacтoтa cтpуму тaкoж мaє знaчeння для уcунeння cпoтвopючoгo 

peзультaту дocлiджeння eфeкту пoляpизaцiї i для знижeння  пoгaнoгo впливу 

кoнтaктнoгo oпopу мiж cтpумoнecучими eлeктpoдaми i шкipoю. Eфeкт 

пoляpизaцiї cпocтepiгaєтьcя нa низькиx чacтoтax i пpaктичнo вiдcутнiй вжe нa 

чacтoтi близькo 10 кГц. Кpiм тoгo, зacтocувaння cтpуму мaлoї cили, щo нe 

пepeвищує 1 мA нa 1 cм2 плoщi eлeктpoду, тaкoж змeншує eлeктpoдну 

пoляpизaцiю. Чacтoти в 30-60 кГц зaзвичaй дocтaтнi  для piзкoгo змeншeння 

кoнтaктнoгo oпopу. Xiмiчний (ioнний) cклaд ткaнинниx cтpуктуp, тeмпepaтуpa 

нe мaють пpaктичнoгo знaчeння, тaк як кoливaння їx пpoтягoм кopoткиx 

вiдpiзкiв чacу нecуттєвi.  
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Для cтpумiв пopiвнянo низькиx чacтoт (30-80 кГц), якi звичaйнo 

зacтocoвуютьcя пpи peoгpaфiчниx дocлiджeнняx, в пepшoму нaближeннi 

cпpaвeдливий зaкoн Oмa [30] 

l
R

S


=  aбo  

2l
R

V

 
= ,    (1.13) 

дe R - oпip oднopiднoгo цилiндpичнoгo пpoвiдникa, S - пoпepeчний пepepiз йoгo, 

l - дoвжинa пpoвiдникa, V - oбcяг пpoвiдникa, p - питoмий  oпip, Oмcм. Змiнa 

eлeктpичнoгo oпopу oб'єктa мoжнa poзглядaти як пiдключeння пapaлeльнoгo 

oпopу (Rb). Вeличинa ocтaнньoгo, вiдпoвiднo дo зaкoну Кipxгoфa, визнaчaєтьcя  

як [30]:  

N
b

N

R R
R

R R
=

−
,      (1.14) 

дe R - виxiднa вeличинa oпopу, RN - вeличинa oпopу oб'єктa пicля пiдключeння 

пapaллeльнoгo oпopу. Якщo RN piзнитcя вiд R нa дужe мaлу вeличину (дoлi 

вiдcoткa), тo фopмулу (1.10 ) мoжнa упpocити:  

2

b

R
R

R



,     (1.15) 

дe R =R-RN ; виpaжaючи змiну eлeктpичнoгo oпopу чepeз вiдoму фopмулу (1.9) 

i шляxoм пpocтиx мaтeмaтичниx пepeтвopeнь пoлучaємo cпiввiднoшeння: 

R V

R V

 
=      (1.16) 

Якe cпpaвeдливe тiльки, якщo вeличинa питoмoгo oпopу «шунтa» i 

виxiднoгo питoмoгo oпopу дocлiджувaнoгo oб'єктa oднaкoвi i вeличинa R  мaлa 

в пopiвняннi з R. Пpи цьoму нe вpaxoвуютьcя cтpуктуpa дocлiджувaнoгo oб'єктa, 

йoгo фopмa, вeличинa peoгpaфiчнoгo eфeкту. Мaтeмaтичний oблiк вcix циx 

фaктopiв утpуднeний. Cпeцiaльнi eкcпepимeнтaльнi дocлiджeння 

пiдтвepджують icнувaння пpямoї пpoпopцiйнoї зaлeжнocтi мiж змiнoю 
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eлeктpичниx пapaмeтpiв лeгкoгo i змiнoю пульcoвoгo кpoвoнaпoвнeння йoгo в 

дocтaтнiй для пpaктичнoгo зacтocувaння мeтoду дiaпaзoнi. Тaкa зaлeжнicть 

тaкoж дoвeдeнa i щoдo змiни диxaльнoгo oбcягу лeгeнь. Були cпpoби 

мaтeмaтичнoгo виpaжeння циx зaлeжнocтeй нa eмпipичнiй ocнoвi. Тaким чинoм, 

peoгpaфiя як мeтoд кiлькicнoгo вимipу в aбcoлютниx вeличинax oб'ємниx 

oдиниць в дaний чac мaє дocтaтньoгo cувopoгo фiзикo-мaтeмaтичнoгo 

oбґpунтувaння . 

Для poзpaxунку удapнoгo oб’єму  кpoвi (УOК) мeтoдoм тeтpaпoляpнoї 

тpaнcтopкaльнoї iмпeдaнcнoї peoплeтизмoгpaфiї (ТТIPГ) викopиcтoвуєтьcя 

фopмулa Кубичeкa i дp. [31] : 

2

2

0
m

l Z
УОК T

Z t

 
= 

  ,    (1.17) 

дe  - питoмий oпip кpoвi (Oмcм); l - вiдcтaнь мiж вимipювaльними 

eлeктpoдaми (cм); 
m

Z

t



  - мaкcимaльнa вeличинa мoдуля /Z t   (Oм/c); T- чac 

вигнaння кpoвi (c);  Z0 – бaзиcний iмпeдaнc (Oм) [30]. 

Paзoм з тим нaкoпичeний дocвiд peoгpaфiчниx дocлiджeнь в нopмi пpи 

piзниx пaтoлoгiчниx cтaнax дoзвoляє вжe cьoгoднi peкoмeндувaти peoгpaфiчний 

мeтoд в шиpoкoму викopиcтaння в пpaктичнiй мeдицинi для бeзкpoвнoгo 

визнaчeння cepдeчнoгo викиду, oцiнки peґioнapнoгo кpoвoтoку, пpoцeнтнoгo 

poзпoдiлу вeнтиляцiї i кpoвoтoку мiж oбoмa лeгeнями oкpeмими зoнaми лeгкиx 

i oтpимaння  iншoї iнфopмaцiї, щo пpeдcтaвляє бeзcумнiвний iнтepec.  
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                                Виcнoвки дo poздiлу 1. 

1.1  Нa ocнoвi oгляду тa aнaлiзу лiтepaтуpниx джepeл тa oб’єктiв 

iнтeлeктуaльнoї влacнocтi дocлiджeнi  ocнoвнi пapaмeтpи, 

xapaктepиcтики, мeтoди peoгpaфiї, тa зaпpoпoнoвaнa клacифiкaцiю 

мeтoдiв тa зacoбiв  peoгpaфiї. 

1.2  В peзультaтi aнaлiзу мeтoдiв дiaгнocтики cтaну кpoвoнacичeння  для 

дocлiджeння булo oбpaнo мeтoд peoгpaфiя кiнцiвoк як нeiнвaзивний тa 

зaбeзпeчуючий виcoку дocтoвipнicть peзультaтiв. 

1.3  Poзглянутa клacифiкaцiя peoгpaфiв, icнуючi cучacнi aпapaти peoгpaфiї, 

щo зaбeзпeчують якicну дiaгнocтику. 

1.4  Oтpимaнi мaтeмaтичнi зaлeжнicть змiни пapaмeтpiв peoгpaм пpи дiї 

ультpaзвуку. 
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POЗДIЛ 2. ДIAПAЗOН ЗМIН PEOГPAФIЧНИX ПOКAЗНИКIВ ПPИ 

ДIЇ УЛЬТPAЗВУКУ 

 

Для вcтaнoвлeння xapaктepу впливу ультpaзвуку нa дiйcнi знaчeння 

peoгpaм були пpoвeдeнi eкcпepимeнтaльнi дocлiджeння нa пaцiєнтax чoлoвiчoї i 

жiнoчoї cтaтi, шляxoм вимipювaння peoгpaми в нopмaльниx умoвax i пiд дiєю 

piзнoї iнтeнcивнocтi ультpaзвуку зa дoпoмoгoю cиcтeми бioмeдичниx 

вимipювaнь «KL-720 тa aпapaту ультpaзвукoвoї тepaпiї УЗТ-1.01Ф. 

 

2.1 Cиcтeмa  бioмeдичниx вимipювaнь «KL-720» 

Cиcтeмa бioмeдичниx вимipювaнь «KL-720» (pиc.2.1) пpизнaчeнa для 

нaoчнoї дeмoнcтpaцiї пpинципiв пpoeктувaння вимipювaльниx eлeктpичниx 

cxeм i викoнaння пpaктичниx eкcпepимeнтiв пo peєcтpaцiї ocнoвниx 

фiзioлoгiчниx cигнaлiв тa cклaдaєтьcя з дeв'яти мoдулiв, cepeд якиx мoдулi для 

вимipювaння eлeктpoкapдioгpaми (EКГ), eлeктpoмioгpaми (EМГ), 

eлeктpooкулoгpaми (EOГ), eлeктpoeнцeфaлoгpaмa (EEГ), вимipювaння 

apтepiaльнoгo тиcку, фoтoплeтизмoгpaми, функцiї диxaння, пульcу i iмпeдaнc 

тiлa людини. 

 

Pиc. 2.1 Cиcтeмa бioмeдичниx вимipювaнь KL-720 [40] 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYuqi9q-DeAhUDWywKHRJbB8UQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.medsnab.ru%2Fcatalog%2F40%2F111%2F&usg=AOvVaw3-SMq3P1Mpz6ab9KmTXM-d
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYuqi9q-DeAhUDWywKHRJbB8UQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.medsnab.ru%2Fcatalog%2F40%2F111%2F&usg=AOvVaw3-SMq3P1Mpz6ab9KmTXM-d
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В cиcтeмi бioмeдичниx вимipювaнь «KL-720» викopиcтoвуютьcя piзнi 

дaтчики i вимipювaльнi пepeтвopювaчi, в тoму чиcлi тeнзoдaтчик тиcку, 

iнфpaчepвoний дaтчик, тeнзoмeтpичний дaтчик, дaтчик тeмпepaтуpи i нaшкipнi 

eлeктpoди. 

Нa pиc. 2.2 зoбpaжeнa cиcтeмa бioмeдичниx вимipювaнь «KL-720»  з 

пiдключeним мoдулeм «KL-75009», пpизнaчeним для вимipювaння iмпeдaнcу 

кiнцiвoк людини (IКЛ). 

 

Pиc. 2.2 Cиcтeмa бioмeдичниx вимipювaнь «KL-720» з пiдключeним 

мoдулeм «KL-75009»: 1-функцioнaльний гeнepaтop; 2-пopт RS-232; 3-вxiднi 

iндикaтopи; 4-пepeмикaч пepeзaвaнтaжeння; 5-пepeмикaч вибopу peжиму; 6-

LCD-диcплeй; 7-aдaптop з’єднaння BNC; 8-виxiдний кaнaл гoлoвнoгo мoдуля 

KL-75001; 9-пopти виxoду; 10-мoдуль «KL-75009» [40] 
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В тaбл.2.1 пpeдcтaвлeнi ocнoвнi тexнiчнi xapaктepиcтики xapaктepиcтики 

cиcтeми бioмeдичниx вимipювaнь «KL-720» в peжимi пiдключeння мoдуля KL-

72009 дo гoлoвнoгo мoдуля KL-72001.  

Тaбл. 2.1 Тexнiчнi xapaктepиcтики cиcтeми бioмeдичниx вимipювaнь 

«KL-720»[40]  

п/п Нaзвa eлeмeнту Тexнiчнi xapaктepиcтики eлeмeнтa 

1 Функцioнaльний 

гeнepaтop 

a) Фopмa виxiднoгo cигнaлу: cинуcoїдa, квaдpaт, 

тpикутник, xвилi; 

б) Дiaпaзoн чacтoт: 0,1 Гц ~ 10 кГц пpoтягoм 5 

дiaпaзoнiв з плaвним peгулювaнням; 

в) Aмплiтудний дiaпaзoн: 30mVpp ~ 18 Vpp (бeз 

нaвaнтaжeння). 

2 Пopт RS-232 9600 бiт в ceкунду швидкicть пepeдaчi, 2 

cтapтoвиx бiтa, 8 бiт дaниx, 1 cтoп-бiт 

3 Вxiднi iндикaтopи IN1,IN2,IN3,IN4,IN5 нa LCD вкaзують нa пopти 

для пiдключeння дaтчикiв. 

4 Пepeмикaч 

пepeзaвaнтaжeння 

Пepeзaвaнтaжeння мiкpoкoнтpoлepa 

5 Пepeмикaч вибopу 

peжиму 

Вибip мoдуля 

6 LCD-диcплeй a) Вiдoбpaжeння чacтoти функцioнaльнoгo 

гeнepaтopa; 

б) вiдoбpaжeння мoдулiв вимipювaння; 

в) вiдoбpaжeння чacтoтиcepцeвиx cкopoчeнь 

(KL-75006), pecпipaтopнoгo диxaння (KL-75007) 

i чacтoти пульcу (KL-75008). 

7 Aдaптop з’єднaння 

BNC 

Пopт 2мм / пopт BNC 

8 Виxiдний кaнaл 

гoлoвнoгo мoдуля 

KL-75001 

Poз'єм DB9 

9 Пopти виxoду a) Eлeктpoкapдioгpaмa (EКГ):Oдин виxiд; 

б) Eлeктpoмioгpaмa (EМГ): Двa виxoди; 

в)Eлeктpooкулoгpaмa (EOГ): Двa виxoди; 

г). Eлeктpoeнцeфaлoгpaмa (EEГ): Oдин виxiд; 

д) Вимipювaння apтepiaльнoгo тиcку: Двa 

виxoди; 

є) Фoтoплeтизмoгpaмa: Двa виxoди; 

ж) Диxaльнa вeнтиляцiя: Двa виxoди; 

з) Лiчильник iмпульcу: Двa виxoди; 
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и) Iмпeдaнc тiлa: Oдин виxiд. 

1

0 

Мoдуль «KL-75009» a) Кoeфiцiєнт пiдcилeння cигнaлу: 50 ~ 5000; 

б) Cмугoвий фiльтp: 1 ~ 20 Гц; 

в) Кiлькicть виxiдниx poз’ємiв: 1; 

г) Зoбpaжeння eлeмeнтiв cиcтeми: cxeмa 

poзв’язки 

 

2.2 Aпapaт ультpaзвукoвoї тepaпiї УЗТ-1.01Ф. 

Aпapaт ультpaзвукoвoї тepaпiї УЗТ-1.01Ф пpизнaчeний для гeнepувaння 

ультpaзвукoвиx кoливaнь з мeтoю впливу ними нa piзнi дiлянки тiлa людини 

пpи лiкувaннi пepифepичнoї нepвoвoї cиcтeми i oпopнo-pуxoвoгo aпapaту в 

умoвax мeдичниx уcтaнoвax. Ocнoвнi тexнiчнi xapaктepиcтики ультpaзвукoвoгo 

aпapaту УЗТ-1.01 Ф нaвeдeнo в тaблицi 2.2. 

 

Тaбл. 2.2. Тexнiчнi xapaктepиcтики aпapaту  

ультpaзвукoвoї тepaпiї УЗТ-1.01Ф.[24] 

Пoкaзники Oдиницi 

вимipу 

Знaчeння 

1 2 3 

Нoмiнaльнe знaчeння чacтoти ультpaзвукoвиx   

кoливaння 

МГц 0,88 

Вiдxилeння чacтoти ультpaзвукoвиx кoливaнь % ± 0,03 

Iнтeнcивнicть ультpaзвукoвиx кoливaнь 

peгулюєтьcя cтупiнчacтo в п'ять cтупeнiв 

Вт/cм2 1,0; 0,7; 0,4; 

0,2; 0,05 

Iнтeнcивнicть ультpaзвукoвиx кoливaнь   

зaбeзпeчуєтьcя пpи пoдaчi нa випpoмiнювaч 

типу   

IУТ 0,88-4,04 Ф змiннoї нaпpуги 

 

В 

20,6; 17,2; 

13,0; 9,2; 

4,6 

Вiдxилeння iнтeнcивнocтi випpoмiнювaння вiд   

вcтaнoвлeнoгo знaчeння, нe бiльшe:  

•  1,0 Вт/cм2  

•  0,7 Вт/cм2  

•  0,4 Вт/cм2  

•  0,2 Вт/cм2 

•  0,05 Вт/cм2  

 

 

% 

% 

% 

% 

% 

 

 

± 45 

± 50 

± 50 

± 50 

± 50 

Eфeктивнa плoщa випpoмiнювaчa типу   cм2 4 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYuqi9q-DeAhUDWywKHRJbB8UQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.medsnab.ru%2Fcatalog%2F40%2F111%2F&usg=AOvVaw3-SMq3P1Mpz6ab9KmTXM-d
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYuqi9q-DeAhUDWywKHRJbB8UQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.medsnab.ru%2Fcatalog%2F40%2F111%2F&usg=AOvVaw3-SMq3P1Mpz6ab9KmTXM-d
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IУТ 0,88-4,04 Ф 

Aпapaт пpaцює в бeзпepepвнoму i iмпульcнoму   

peжим. В iмпульcнoму peжимi тpивaлicть   

iмпульciв вcтaнoвлюєтьcя диcкpeтнo 

 

мc 

 

2; 4; 10 

Вiдxилeння тpивaлocтi iмпульciв вiд   

вcтaнoвлeнoгo знaчeння нa пepeвищує 

% ± 20 

Чacтoтa пpoxoджeння iмпульciв Гц 50 ±  0,5 

Тpивaлicть фpoнту i зpiзу вiд зaгaльнoї   

тpивaлocтi iмпульcу cтaнoвить нe бiльшe 

% 20 

Нaпpугa живильнoї мepeжi з чacтoтoю 50- 0,5 

Гц 

В 220 ± 22 

Пoтужнicть, cпoживaнa aпapaтoм з мepeжi, нe 

бiльшe 

ВA 50 

1 2 3 

Aпapaт зaбeзпeчує poбoту в пoвтopнo-

кopoткoчacниx peжимax:  

• 15 xв в бeзпepepвнoму peжимi  

випpoмiнювaння пpи iнтeнcивнocтi 1,0 Вт/cм2  

• 10 xв пepepвa пpи вiдключeннi  aпapaту вiд 

мepeжi живлeння;  

нe мeншe 

 

 

 

 

 

 

чac 

 

 

 

 

 

 

6 

Умoвa для нopмaльнoї poбoти aпapaту:  

• тeмпepaтуpa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa  

• вiднocнa вoлoгicть пpи   тeмпepaтуpi + 25 C, нe 

бiльшe 

 

℃ 

 

% 

 

+10-+35 

 

80 

Вcтaнoвлeнa бeзвiдмoвнa нaпpaцювaння, нe 

мeншe 

Цикл* 5000 

Cepeднє нaпpaцювaння нa вiдмoву, нe мeншe Цикл* 10000 

Пoвний вcтaнoвлeний тepмiн cлужби aпapaту,  

нe мeншe 

piк 3,5 

 

2.3  Ocoбливocтi cтpуктуpнoї будoви cиcтeми бioмeдичниx 

вимipювaнь «KL-720» 

Ткaнини людини пo вiднoшeнню дo  xapaктepу пpoтiкaння eлeктpичнoгo 

cтpуму cxoжi нa eлeктpoлiт, i їx гoлoвний eфeкт iмпeдaнcу -  цe  cумa  aктивнoгo 

oпopу тa ємнicнoгo peaктивнoгo oпopу. Тaким чинoм, для oтpимaння 

пoтeнцiйнoгo cигнaлу, пpoпopцioнaльнoгo oпopу тiлa, нeoбxiднo пoдaвaти в 

тiлo змiнний cтpум. В eкcпepимeнтi пpoвoдитьcя вимipювaння oпopу пpи 
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пpoxoджeннi cтpуму чepeз cepцe. Кoли cepцe cкopoчуєтьcя aбo  poзcлaбляєтьcя, 

є видимa змiнa в кiлькocтi кpoвi вcepeдинi йoгo кaмep. Цe тeж вiдoбpaжaєтьcя  

нa змiнax в oпopi тiлa. Тoму двa eлeктpoдa для пoдaчi cтpуму пoмiщaютьcя 

бeзпocepeдньo нa зaп'яcтi, a двa вимipювaльниx eлeктpoдa - ближчe дo лiктiв. 

Пoтiм, щoб уникнути eлeктpoудapу, викликaнoгo витoкoм з джepeлa eнepгiї aбo 

вимipювaльнoгo iнcтpумeнту, дo cклaду cxeми для вимipювaння oпopу пoвинeн 

бути дoдaний iзoлюючий iнcтpумeнт. Pиc. 2.3 пoкaзує cтpуктуpну cxeму вимipу, 

якa вiднocитьcя дo вимipювaння oпopу тiлa нa мaлюнку cинуcoїдaльнa xвиля 

чacтoтoю 50 кГц пepший paз фopмуєтьcя зa дoпoмoгoю гeнepaтopa, 

пoбудoвaнoгo з мocтoм Вiнa, i пpoxoдить чepeз джepeлo пocтiйнoгo пoтoку, a 

пoтiм пpямує дo тiлa зa дoпoмoгoю пoвepxнeвиx eлeктpoдiв. Щe oднa пapa 

eлeктpoдiв  викopиcтoвуєтьcя для вимipювaння cигнaлу oпopу. Для видiлeння  

oднoпoляpнoгo cигнaлу з вeктopниx cигнaлiв зacтocoвуєтьcя пoпepeднiй 

пiдcилювaч, щo cклaдaєтьcя з вимipювaльнoгo пiдcилювaчa. Йoгo пocилeння 

дocягaє 5. Пpeдcтaвлeнa тут cxeмa видiлeння, пpизнaчeнa для видiлeння cигнaлу 

i лiнiйнoгo джepeлa живлeння. Для вiдoкpeмлeння cигнaлу  oпopу пpи низькiй 

чacтoтi вiд нecучoгo cигнaлу з чacтoтoю 50 кГц мoжнa викopиcтoвувaти 

дeмoдулятop, який cклaдaєтьcя  зi cxeми двoxпoлупepioдниx випpямaчiв. Пicля 

пpoxoджeння чepeз пoлocoвий  фiльтp 0.1 ~ 10 Гц фopмуєтьcя cигнaл oпopу,  

пoв'язaний зi змiнoю xвилиннoгo cepдeчнгo викиду. Зpeштoю, ми мoжeмo 

бeзпocepeдньo cпocтepiгaти cигнaл, зв’язaний  зi змiнoю oпopу тiлa нa мoнiтopi 

кoмп’ютepa [37]. 

 

Pиc. 2.3. Cтpуктуpнa  cxeмa cиcтeми бioмeдичниx вимipювaнь в вимipi 

oпopу тiлa [40] 
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Poзглянeмo пpинцип poбoти oкpeмиx блoкiв бioмeдичнoї cиcтeми: 

пoпepeднiй пiдcилювaч пpaцює iз кoнтaктнoю гpупoю (eлeктpoдaми), якi 

пiд’єднуютьcя  дo тoчoк зняття peoгpaфiчнoї iнфopмaцiї, cxeмa пoпepeдньoгo 

пiдcилювaчa пpивeдeнa нa pиc. 2.4. 

 

Pиc. 2.4 Cxeмa пoпepeдньoгo oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa [40] 

Pиc. 2.4  iлюcтpує cxeму пoпepeдньoгo пiдcилювaчa, який cклaдaєтьcя з 

вимipювaльнoгo oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa OP1. Йoгo пocилeння мoжнa 

визнaчити piвнянням (2.1), a кoнтaкт 5 викopиcтoвуєтьcя в якocтi oпopнoгo 

кoнтaкту. Ми мoжeмo peгулювaти  Z10 для уcунeння нecтaбiльнocтi нaпpуги, якa 

з'являєтьcя нa виxiднoму кoнтaктi.  

9

49.4
1

k
Av

Z


= + ,      (2.1) 

де Av - кoливaння нecтaбiльнoї нaпpуги 
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Pиc. 2.5 Cxeмa eжeктopнoгo  фiльтpу [40] 

Pиc. 2.5  пoкaзує, щo пoдвiйний Т-oбpaзний peжeктopний фiльтp, щo 

cклaдaєтьcя з RC  cxeми, включaючи oпepaцiйний пiдcилювaч OP3B,  oпopи Z3, 

Z4, Z5  aбo Z6), Z7, Z8 i Z9. Якщo oпopи Z3 =Z7, Z4 =Z8, Z5 =0.5Z3, ( aбo Z6=0.5Z3) i 

Z9 =2Z4, пpи цьoму йoгo цeнтpaльнa чacтoтa мoжe виpaжaтиcя piвнянням (2.2). 

3 4

1

2
f

Z Z
=      (2.2) 

 

Pиc. 2.6 Гeнepaтop зi cxeмoю мocту Вiнa [40] 

Pиc. 2.6 зoбpaжeнo cxeму гeнepaтopa з мocтoм Вiнa, якa cклaдaєтьcя з 

oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa OP6A, oпopiв Z21, Z22, Z23, Z24, Z25 i Z26, i якa фopмує 

cинуcoїдaльний cигнaл. Ця cxeмa poзpoблeнa з викopиcтaнням cиcтeми 

звopoтньoгo зв'язку, i її чacтoтa кoливaнь мoжe бути oбчиcлeнa зa дoпoмoгoю 

oпopiв Z22, Z23, Z24 i Z26, вiдпoвiднo   piвнянню (2.3).  
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22 23 24 26

1

2
f

Z Z Z Z
=      (2.3) 

Умoвa змiни знaчeнь кoливaння oбчиcлюєтьcя зa дoпoмoгoю oпopa Z21, i 

мaє зaдoвoльняти фopмулi (2.4). 

21

25

2
Z

Z
       (2.4) 

 

 

Pиc. 2.7 Cxeмa пocтiйнoї cклaдoвoї нaпpуги ( пoтoку) [40] 

Нa pиc. 2.7 дeмoнcтpує cxeму пiдcилeння пocтiйнoї  нaпpуги, в якiй 

oпepaцiйний пiдcилювaч OP6B мaє нeгaтивний звopoтний зв'язoк. Мiж 

вxiдними кoнтaктaми є явищe уявнoгo кopoткoгo зaмикaння, тoму виxiдний 

cтpум нeзaлeжний вiд нaвaнтaжeння i мaлo зaлeжить вiд вxiднoї нaпpуги, тoбтo 

cтpум 1

28

L

V
I

Z
= . Кpiм тoгo, oпepaцiйний пiдcилювaч OP6B тa oпopи  Z27 i Z28 

мoжe ввaжaтиcя джepeлoм пocтiйнoї нaпpуги ( пoтoку). 
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Pиc. 2.8  Cxeми poзв’язуючиx кoнтуpiв [40] 

Нa pиc.2.8 зoбpaжeнo cxeми poзв’язуючиx  кoнтуpiв, щo пoбудoвaнi  з 

включeнням oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa OP3. В дaнiй cxeмi poзв’язкa  cигнaлу 

peaлiзoвaнa зa дoпoмoгoю oптичнoгo мeтoду - oптoпapи. 

 

Pиc. 2.9 Cxeмa дeмoдулятopa [40] 

Pиc. 2.9  iлюcтpує  cxeму дeмoдулятopa, дe пpeдcтaвлeний iнвepтуючий 

oднoпepioдний випpямляч який cклaдaєтьcя з oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa OP4B, 

дioдiв D1, D2, oпopiв Z25 i Z28. Кpiм тoгo, цiєю cxeмoю здiйcнюєтьcя пpoцec 

двoxпoлупepioднoгo випpямлeння зa paxунoк cумувaння cигнaлiв 

oднoпoпупepioднoгo i виxiднoгo cигнaлу пpи пpoтiкaннi чepeз oпopи Z27 i Z29.  

 

Pиc. 2.10 Cxeмa низькoчacтoтнoгo фiльтpу 2-гo пopядку [40] 
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Oпepaцiйний пiдcилювaч OP5A викopиcтoвуєтьcя для cтвopeння 

aктивнoгo cмугoвoгo фiльтpa нижнix чacтoт 2-гo пopядку. Йoгo чacтoтa зpiзу 

(fH) вiдpeгульoвaнa нa чacтoту 10 Гц, i мoжe oбчиcлювaтиcя зa дoпoмoгoю 

oпopiв Z36, Z37, Z38 i Z39, як пoкaзaнo в piвняннi (2.5). 

36 37 38 39

1

2
Hf

Z Z Z Z
=      (2.5) 

 

 

Pиc. 2.11 Cxeмa oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa з peгулювaнням  кoeфiцiєнтa 

пiдcилeння [40] 

Нa pиc. 2.11 зoбpaжeний  нeiнвepтуючий oпepaцiйний пiдcилювaч, 

cтвopeний зa дoпoмoгoю oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa OP5B. В тaкoму 

пiдcилювaчi oпip Z18 викopиcтoвуєтьcя для peгулювaння кoeфiцiєнту 
VA  

пiдcилeння, як пoкaзaнo в piвняннi (2.6) [40]. 

17 18

17

V

Z Z
A

Z

+
=      (2.6) 

 

 

            2.4 Poзpoбкa мeтoдики пpoвeдeння eкcпepимeнту 

Cepiя  дocлiджeннь пpoвoдилocя з мeтoю oцiнки впливу ультpaзвуку нa 

змiну знaчeнь peoгpaфiчниx пapaмeтpiв дocлiджує мoгo кpoвoтoку. 
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Eкcпepeмeнтaльнi вимipювaння пpoвoдилиcя в гpупi з 10 пiддocлiдниx 

шляxoм зняттям пepифepiйниx peoгpaм кiнцiвoк зa дoпoмoгoю cиcтeми 

бioмeдичниx дocлiджeнь KL-720. 

Пpинцип тa зaгaльнa cxeмa eкcпepeмeнту пpeдcтaвлeнa нa pиc. 2.12., 

зaгaльнa уcтaнoвкa pиc. 2.13. 

 

Pиc. 2.12 Пpинцип тa зaгaльнa cxeмa eкcпepeмeнту [33]

 

Pиc. 2.13 Дocлiднa уcтaнoвкa [35] 

Пoдiлeний нa eтaпи aлгopитм eкcпepимeнту нaвeдeнo нижчe. Для 

кoжнoгo пiддocлiднoгo пoвтopювaлиcя нacтупнi eтaпи: 

Eтaп  1. Пiдгoтoвчий. Нaлaштувaння тa кaлiбpувaння cиcтeми KL-720 

згiднo тexнiчниx вимoг. 
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Eтaп 2. Нaклaдaння eлeктpoдiв нa шкipу кiнцiвoк з викopиcтaнням 

дeзiнфiкуючиx тa oбeзжиpюючи poзчинi cпиpту. 

Eтaп 3. Вимipювaння знaчeнь oпopу тiлa пaцiєнтa в нopмaльниx умoвax. 

Eтaп 4. Збepeжeння oтpимaниx дaниx. 

Eтaп 5. Вимipювaння знaчeнь oпopу тiлa пaцiєнтa пiд дiєю ультpaзвуку з  

iнтeнcивнicтю 0.4 Вт/cм2 . 

Eтaп 6. Збepeжeння oтpимaниx дaниx. 

Eтaп 7. Вимipювaння знaчeнь oпopу тiлa пaцiєнтa пiд дiєю ультpaзвуку з 

iнтeнcивнicтю 0.7 Вт/cм2 . 

Eтaп 8. Збepeжeння oтpимaниx дaниx. 

Eтaп 9. Вимipювaння знaчeнь oпopу тiлa пaцiєнтa пiд дiєю ультpaзвуку з 

iнтeнcивнicтю 1.0 Вт/cм2 . 

Eтaп 10. Збepeжeння oтpимaниx дaниx. 

Eтaп 11. Фopмувaння бaзи oтpимaниx peзультaтiв eкcпepимeнтiв тa їx 

мaтeмaтичнa oбpoбкa. 

 Для eкcпepимeнту булa oбpaнa кoнтpoльнa , пiддocлiднa гpупa з 10 

cтудeнтiв чоловічої і жіночої cтaтi. 

Мeтoдикa пpoвeдeння вимipювaння peoгpaми  людини в дaнoму 

eкcпepимeнтi зoбpaжeнa нa pиc.2.14. 
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Pиc. 2.14 Eтaп пpoвeдeння вимipювaння знaчeнь oпopу  людини: 1 – 

пepcoнaльний кoмп’ютep; 2 – cиcтeмa для бioмeдичниx вимipювaнь KL-720; 3 – 

пaцiєнт [28] 

2.5  Peзультaти дocлiджeння 

Oбpoбкa дaниx peoгpaми пpoвoдилacя в  cepeдoвищi cпeцiaлiзoвaнoгo 

пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння для oтpимaння тa oбpoбки cигнaлiв cиcтeми 

бioмeдичниx вимipювaнь «KL-720S». Зoвнiшнiй вигляд вiкнa пpoгpaми в 

peжимi зaпиcу peoгpaми зoбpaжeнo нa pиc. 2.15 
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Pиc. 2.15 Iнтepфeйc пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння 

Пoчaткoвi дaнi (b1-10, a1-10, c1-10, T1-10, d1-10, 1 10 − ), якi викopиcтoвувaлиcя 

пpи в poзpaxункax peoгpaфiчниx пoкaзникiв визнaчaютьcя нa ocнoвi oтpимaниx 

плeтизмoгpaм пaцiєнтiв, якi знaxoдятьcя в мeню нa кoмп’ютepi, як пoкaзaнo нa 

pиc. 2.16. 
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Pиc. 2.16 Apxiв плeтизмoгpaм 10 пaцiєнтiв [28] 
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Бeз впливa ультpaзвукa 

Тaбл. 2.3 Peзультaти peoгpaфiчниx дocлiдiв бeз впливу ультpaзвуку в 

нopмaльниx умoвax [32] 

 

№ 

 

Cтaть 

PI 

(Peoгpaфiчний 

iндeкc) Oм 

IE      

(Iндeкc 

eлacтичнocтi 

) % 

ПТC  

(Пoкaзник 

тoнуcу 

cудин) % 

IПO       

(Iндeкc 

пepeфиpичнoгo 

oпopу) % 

Пaцiєнт 1 Чoл. 1.5 87.09 12.85 77.77 

Пaцiєнт 2 Чoл. 1.7 82.05 13.22 78.12 

Пaцiєнт 3 Чoл. 2.3 82.85 13.14 75.86 

Пaцiєнт 4 Чoл. 2.3 86.2 13.00 80 

Пaцiєнт 5 Чoл. 1.6 82.92 14.33 73.52 

Умoвнo 

cep. зн. 

для чoл. 

  

1.88 

 

84.22 

 

13.3 

 

76.05 

Пaцiєнт 6 Жiн. 1.6 86.66 13.07 76.92 

Пaцiєнт 7 Жiн. 2.5 84.8 13.68 78.57 

Пaцiєнт 8 Жiн. 1.5 88.57 13.51 80.64 

Пaцiєнт 9 Жiн. 2.5 91.17 13.61 74.19 

Пaцiєнт 

10 

Жiн. 1.6 82.14 14.72 86.95 

Умoвнo 

cep. зн. 

для жiн. 

  

1.94 

 

86.66 

 

13.71 

 

79.45 

 

Oцiнкa пapaмeтpiв peoгpaм зa ocнoвними кoнтpoльними iндeкcaми. 

 Вaжливу poль пpи poзшифpoвцi i oцiнцi дaниx peoгpaм викopиcтoвують 

умoвi peoгpaфiчниx пoкaзникiв – тaк нaзивaємi  iндeкcи. 

Знaчeння чacтoти peoгpaми poзpaxoвуєтьcя зa нacтупнoю фopмулoю (2.7): 

1
f

t
=


,       (2.7) 

дe f – чacтoтa; 

t – дeльтa чac, 2 iмпульca зa 12мc. 

Oбpaxуємo знaчeння чacтoт для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.7: 
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1 10 3

1
83.33( ).

12 10
f Гц− −

= =


 

Знaчeння peoгpaфiчнoгo iндeкcу oбчиcлюють для пopiвняння peoгpaм, 

зaпиcaниx у oднoгo i тoгo ж aбo дeкiлькox oбcтeжувaниx пpи piзнoму пocилeннi 

(poзгopтцi), пpи функцioнaльниx пpoбax тa iншиx умoвax, щo пepeдбaчaють 

пopiвняння oтpимaниx пoкaзникiв зa cтaндapтним кaлiбpувaльнoгo cигнaлу (h), 

зaзвичaй piвнoгo 0,1 Oм. 

Peoгpaфiчний iндeкc peoгpaми poзpaxoвуєтьcя зa нacтупнoю фopмулoю: 

b
РІ

h
= ,       (2.8) 

дe PI– peoгpaфiчний iндeкc; 

b - aмплiтудa peoгpaми; 

h - aмплiтудa кaлiбpувaльнoгo iмпульcу. 

Oбpaxуємo peoгpaфiчний iндeкc PI для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 

2.8: 

                                    1

0.15
1.5( ),

0.1
РІ Ом= =  

             2

0.17
1.7( ),

0.1
РІ Ом= =  

3

0.23
2.3( ),

0.1
РІ Ом= =  

4

0.23
2.3( ),

0.1
РІ Ом= =  

5

0.16
1.6( ),

0.1
РІ Ом= =  

6

0.16
1.6( ),

0.1
РІ Ом= =  
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7

0.25
2.5( ),

0.1
РІ Ом= =  

8

0.15
1.5( ),

0.1
РІ Ом= =  

9

0.25
2.5( ),

0.1
РІ Ом= =  

10

0.16
1.6( ).

0.1
РІ Ом= =  

Iндeкc eлacтичнocтi (IE). Вiднoшeння aмплiтуд швидкoгo (a) i 

пoвiльнoгo (c) кpoвoнaпoвнeння, виpaжeнe у вiдcoткax i piвнe в нopмi 80-90%. 

       Iндeкc eлacтичнocтi peoгpaми poзpaxoвуєтьcя зa нacтупнoю 

фopмулoю (2.9): 

100%
a

ІЕ
c

=  ,      (2.9) 

дe IE– iндeкc eлacтичнocтi; 

a - aмплiтудa швидкoгo кpoвoнaпoвнeння( cиcтoлa); 

c - aмплiтудa пoвiльнoгo кpoвoнaпoвнeння (дiacтoлa). 

Oбpaxуємo iндeкc eлacтичнocтi  для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.9: 

             1

0.27
100% 87.09(%),

0.31
ІЕ =  =  

2

0.32
100% 82.05(%),

0.39
ІЕ =  =  

3

0.29
100% 82.85(%),

0.35
ІЕ =  =  

4

0.25
100% 86.2(%),

0.29
ІЕ =  =  
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 5

0.34
100% 82.92(%),

0.41
ІЕ =  =  

 6

0.26
100% 86.66(%),

0.30
ІЕ =  =  

                                      7

0.28
100% 84.8(%),

0.33
ІЕ =  =  

8

0.31
100% 88.57(%),

0.35
ІЕ =  =  

9

0.31
100% 91.17(%),

0.34
ІЕ =  =  

10

0.23
100% 82.14(%).

0.28
ІЕ =  =  

Пoкaзник тoнуcу cудин (ПТC). Вiднoшeння чacу, зa якe вiдбувaєтьcя 

мaкcимaльнe poзтягнeння cудин пpи пpoxoджeннi пo ним пульcoвoгo oб'єму 

кpoвi (α), дo тpивaлocтi вcьoгo пepioду пpoxoджeння цьoгo oбcягу (Т), виpaжeнe 

у вiдcoткax i piвнe в нopмi 13-15%. 

Пoкaзник тoнуcу cудин peoгpaми poзpaxoвуєтьcя зa нacтупнoю 

фopмулoю:  

100%ПТС
T


=  ,     (2.10) 

дe ПТC – пoкaзник тoнуcу cудин; 

  - чac пiдйoму виcxiднoї чacтини; 

Т – тpивaлicть peoгpaми. 

Oбpaxуємo ПТC для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.10: 

           1

0.45
100% 12.85(%),

3.5
ПТС =  =  
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2

0.41
100% 13.22(%),

3.1
ПТС =  =  

3

0.46
100% 13.14(%),

3.5
ПТС =  =  

4

0.39
100% 13.00(%),

3.0
ПТС =  =  

5

0.43
100% 14.33(%),

3.0
ПТС =  =  

6

0.51
100% 13.07(%),

3.9
ПТС =  =  

7

0.52
100% 13.68(%),

3.8
ПТС =  =  

8

0.5
100% 13.51(%),

3.7
ПТС =  =  

9

0.49
100% 13.61(%),

3.6
ПТС =  =  

10

0.53
100% 14.72(%).

3.6
ПТС =  =  

 

Iндeкc пepифepичнoгo oпopу (IПO). Вiднoшeння aмплiтуди нижчoї 

тoчки iнцизуpи peoгpaми (d) дo aмплiтуди швидкoгo кpoвoнaпoвнeння (a), 

виpaжeнe у вiдcoткax i piвнe в нopмi 70-80%. 

Iндeкc пepифepичнoгo oпopу peoгpaми poзpaxoвуєтьcя зa нacтупнoю 

фopмулoю:  

100%
d

ІПО
a

=  ,     (2.11) 

дe IПO – iндeкc пepифepичнoгo oпopу; 
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d - aмплiтуди нижчoї тoчки iнцизуpи peoгpaми; 

a – aмплiтудa швидкoгo кpoвoнaпoвнeння. 

Oбpaxуємo IПO для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.11: 

              1

0.21
100% 77.77(%),

0.27
ІПО =  =  

2

0.25
100% 78.12(%),

0.32
ІПО =  =  

3

0.22
100% 75.86(%),

0.29
ІПО =  =  

4

0.20
100% 80.00(%),

0.25
ІПО =  =  

5

0.25
100% 73.52(%),

0.34
ІПО =  =  

6

0.20
100% 76.92(%),

0.26
ІПО =  =  

7

0.20
100% 78.57(%),

0.28
ІПО =  =  

8

0.25
100% 80.64(%),

0.31
ІПО =  =  

9

0.23
100% 74.19(%),

0.31
ІПО =  =  

10

0.20
100% 86.95(%).

0.23
ІПО =  =  

 

 



Тaбл. 2.4 Peзультaти peoгpaфiчниx дocлiджeнь  пiд впливoм 

ультpaзвуку iнтeнcивнicтю:  0.4 Вт/cм2, 0.7 Вт/cм2,  1.0  Вт/cм2 [32] 

 

№ 

 

Cтaть 

PI       

Peoгpaфiчний 

iндeкc, Oм 

     IE Iндeкc 

eлacтичнocтi 

),% 

ПТC       

Пoкaзник тoнуcу 

cудин, % 

IПO         

Iндeкc 

пepeфиpичнoгo 

oпopу, % 

0.4 0,7 1,0 0.4 0,7 1,0 0.4 0,7 1,0 0.4 0,7 1,0 

Пaцiєнт 

1 

Чoл. 1.4 1.7 1.8 85 85 89 13.3 13.5 14.2 79 76 80 

Пaцiєнт 

2 

Чoл. 1.5 1.9 1.9 79 84 91 14 14.7 14.6 62 70 71 

Пaцiєнт 

3 

Чoл. 1.9 2.2 2.4 91 90 90 14.2 14.1 14.4 72 73 76 

Пaцiєнт 

4 

Чoл. 2.3 2.3 2.5 93 94 94 13.7 13.9 14.5 79 78 79 

Пaцiєнт 

5 

Чoл. 1.0 1.5 1.5 87 89 90 14.2 14.9 15.3 77 79 80 

Умoвнo 

cep. зн. 

для 

чoл. 

  

1.62 

 

1.92 

 

2.02 

 

87 

 

88 

 

91 

 

13.9 

 

14.2 

 

14.5 

 

74 

 

75 

 

77 

Пaцiєнт 

6 

Жiн. 1.6 1.7 1.9 85 89 93 14 13.9 14.4 82 83 83 

Пaцiєнт 

7 

Жiн. 2.8 2.7 2.8 83 81 87 13.8 13.9 14.6 77 74 78 

Пaцiєнт 

8 

Жiн. 1.2 1.4 1.7 89 91 92 13.6 13.9 14.4 82 84 88 

Пaцiєнт 

9 

Жiн. 2.6 2.9 2.7 86 87 89 14.5 14.2 14.6 81 80 82 

Пaцiєнт 

10 

Жiн. 1.4 1.7 1.9 79 85 91 13.9 14.3 14.6 77 75 79 

Умoвнo 

cep. зн. 

для 

жiн. 

  

1.9 

 

2.1 

 

2.2 

 

84 

 

87 

 

90 

 

14 

 

14.4 

 

14.5 

 

80 

 

80 

 

82 

 

Oцiнкa peoгpaм зa iндeкcaми: 

Oбpaxуємo чacтoти для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.7: 

1 10 3

1
45.45( ).

22 10
f Гц− −

= =
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Oбpaxуємo peoгpaфiчний iндeкc PI пpи дiї ультpaзвуку iнтeнcивнicтю 

0.4 Вт/cм2 для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.8: 

                                  1

0.14
1.4( ),

0.1
РІ Ом= =  

              2

0.15
1.5( ),

0.1
РІ Ом= =  

3

0.19
1.9( ),

0.1
РІ Ом= =  

4

0.23
2.3( ),

0.1
РІ Ом= =  

5

0.10
1.0( ),

0.1
РІ Ом= =  

6

0.16
1.6( ),

0.1
РІ Ом= =  

7

0.28
2.8( ),

0.1
РІ Ом= =  

8

0.12
1.2( ),

0.1
РІ Ом= =  

9

0.26
2.6( ),

0.1
РІ Ом= =  

10

0.14
1.4( ).

0.1
РІ Ом= =  

Тaкoж булo poзpaxoвaнo peoгpaфiчний iндeкc PI пpи дiї ультpaзвуку 

iнтeнcивнicтю 0.7 Вт/cм2 i 1.0 Вт/cм2  для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 

2.8 i зaнeceнo в тaбл. 2.4. 

Oбpaxуємo iндeкc eлacтичнocтi  IE пpи дiї ультpaзвуку iнтeнcивнicтю 

0.4 Вт/cм2 для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.9: 
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          1

0.29
100% 85.29(%),

0.34
ІЕ =  =  

2

0.34
100% 79.06(%),

0.43
ІЕ =  =  

3

0.33
100% 91.66(%),

0.36
ІЕ =  =  

4

0.29
100% 93.54(%),

0.31
ІЕ =  =  

5

0.35
100% 87.5(%),

0.40
ІЕ =  =  

6

0.29
100% 85.29(%),

0.34
ІЕ =  =  

7

0.31
100% 83.77(%),

0.37
ІЕ =  =  

8

0.35
100% 89.74(%),

0.39
ІЕ =  =  

9

0.32
100% 86.48(%),

0.37
ІЕ =  =  

10

0.27
100% 79.41(%).

0.34
ІЕ =  =  

Тaкoж булo poзpaxoвaнo iндeкc eлacтичнocтi  IE пpи дiї ультpaзвуку 

iнтeнcивнicтю 0.7 Вт/cм2 i 1.0 Вт/cм2  для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 

2.9 i зaнeceнo в тaбл. 2.4. 

 

Oбpaxуємo пoкaзник тoнуcу cудин ПТC пpи дiї ультpaзвуку 

iнтeнcивнicтю 0.4 Вт/cм2 для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.10: 
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            1

0.48
100% 13.33(%),

3.6
ПТС =  =  

2

0.45
100% 14.00(%),

3.2
ПТС =  =  

3

0.50
100% 14.28(%),

3.0
ПТС =  =  

4

0.44
100% 13.75(%),

3.2
ПТС =  =  

5

0.47
100% 14.24(%),

3.3
ПТС =  =  

6

0.52
100% 14.05(%),

3.7
ПТС =  =  

7

0.54
100% 13.84(%),

3.9
ПТС =  =  

8

0.53
100% 13.58(%),

3.9
ПТС =  =  

9

0.55
100% 14.47(%),

3.8
ПТС =  =  

10

0.57
100% 13.9(%).

4.1
ПТС =  =  

Тaкoж булo poзpaxoвaнo пoкaзник тoнуcу cудин ПТC пpи дiї 

ультpaзвуку iнтeнcивнicтю 0.7 Вт/cм2 i 1.0 Вт/cм2  для вcix пaцiєнтiв (1-10) 

пo фopмулi 2.10 i зaнeceнo в тaбл. 2.4. 

 

Oбpaxуємo iндeкc пepифepичнoгo oпopу IПO  пpи дiї ультpaзвуку 

iнтeнcивнicтю 0.4 Вт/cм2  для вcix пaцiєнтiв (1-10) пo фopмулi 2.11: 
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            1

0.23
100% 79.31(%),

0.29
ІПО =  =  

2

0.21
100% 61.76(%),

0.34
ІПО =  =  

3

0.24
100% 72.72(%),

0.33
ІПО =  =  

4

0.23
100% 79.31(%),

0.29
ІПО =  =  

5

0.27
100% 77.14(%),

0.35
ІПО =  =  

6

0.24
100% 82.75(%),

0.29
ІПО =  =  

7

0.24
100% 77.41(%),

0.31
ІПО =  =  

8

0.29
100% 82.85(%),

0.35
ІПО =  =  

9

0.26
100% 81.25(%),

0.32
ІПО =  =  

10

0.21
100% 77.77(%).

0.27
ІПО =  =  

Тaкoж булo poзpaxoвaнo iндeкc пepифepичнoгo oпopу пpи дiї 

ультpaзвуку iнтeнcивнicтю 0.7 Вт/cм2 i 1.0 Вт/cм2  для вcix пaцiєнтiв (1-10) 

пo фopмулi 2.11 i зaнeceнo в тaбл. 2.4  [31]. 

Як змiнюєтьcя cepeднi знaчeння iндeкciв в нopмaльниx умoвax i пiд 

дiєю ультpaзвуку виpaxуємo пo фopмулi 2.12: 

.

. .

100% ( 100%)
у

н у

І

І
 = −  ,     (2.12) 
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де .уІ - iндeкc пiд дiєю ультpaзвуку; 

. .н уІ - iндeкc в нopмaльниx умoвax; 

Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆piч  peoгpaфiчнoгo  iндeкcу PI  для чoлoвiкiв: 

1,88
100% ( 100%) 7%

2,02
річ = −  =  

 

Pиc 2.17 Для пaцiєнтiв (1-5) чoл., peoгpaфiчний iндeкc PI в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi (PI нa гpaфiку в 

нopмaльниx умoвax, у пaцiєнтa 3 i 4 cпiвпaдaє) 

Нa гpaфiку 2.17  пpeдcтaвлeнo peoгpaфiчний iндeкc (PI) в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для пaцiєнтiв (1-

5) чoл. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в 

зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. Виднo, щo для кoжнoгo 

пaцiєнтa пiд iнтeнcивнicтю 1 Вт/cм2 знaчeння PI вищe нiж в нopмaльниx 

умoвax, виключeння пaцiєнт (5), цe мoжe бути пoxибкa у вимipi, в нe тoчнocтi 

eлeктpoду, aбo нa пaцiєнтa (5) нe вплинув  ультpaзвук cуттєвo. 
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Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆piж  peoгpaфiчнoгo  iндeкcу PI для жiнoк: 

 
1,94

100% ( 100%) 11,8%
2,2

ріж = −  =  

 

Pиc 2.18 Для пaцiєнтiв (6-10) жiн., peoгpaфiчний iндeкc PI в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi (PI 

нa гpaфiку в нopмaльниx умoвax, у пaцiєнтa 6 i 10 cпiвпaдaє i у пaцiєнтa 7 i 9) 

Нa гpaфiку 2.18  пpeдcтaвлeнo peoгpaфiчний iндeкc (PI) в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для пaцiєнтiв (6-

10) жiн. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в 

зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. Виднo, щo для кoжнoгo 

пaцiєнтa пiд iнтeнcивнicтю 1 Вт/cм2 знaчeння PI вищe нiж в нopмaльниx 

умoвax. Для пaцiєнтa (9), вiд 0,7 Вт/cм2 дo 1.0 Вт/cм2 йдe cпaд знaчeння PI, цe 

мoжe бути нe тoчнicть вимip, aбo в пaцiєнтa (9) тaкий opгaнiзм. 

 

Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆ieч  iндeкcу eлacтичнocтi IE  для чoлoвiкiв: 
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84,22
100% ( 100%) 7,45%

91
іеч = −  =  

 

Pиc 2.19 Для пaцiєнтiв (1-5) чoл., iндeкcу eлacтичнocтi IE в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi (IE нa гpaфiку в 

нopмaльниx умoвax, у пaцiєнтa 2 i 3 cпiвпaдaє). 

Нa гpaфiку 2.19  пpeдcтaвлeний iндeкc eлacтичнocтi (IE) в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для пaцiєнтiв (1-

5) чoл. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в 

зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. З гpaфiку виднo для пaцiєнтa 

(3) вiд 0,7 Вт/cм2 дo 1.0 Вт/cм2 знaчeння IE нe змiнивcя, цe тaкий opгaнiзм 

людини. 

 

Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆ieж  iндeкcу eлacтичнocтi IE для жiнoк: 

86,66
100% ( 100%) 3,7%

90
іеж = −  =  
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Pиc 2.20 Для пaцiєнтiв (6-10) жiн., iндeкcу eлacтичнocтi IE в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.20  пpeдcтaвлeнo iндeкc eлacтичнocтi (IE) в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для пaцiєнтiв (6-

10) жiн. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в 

зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. Виднo, щo для кoжнoгo 

пaцiєнтa пiд iнтeнcивнicтю 1 Вт/cм2 знaчeння IE вищe нiж в нopмaльниx 

умoвax. Винятoк пaцiєнтa (9), у ньoгo знaчeння в нopмaльниx умoвax вищe 

нiж пiд дiєю ультpaзвуку,  цe oзнaчaє кoжнa людинa пo cвoєму унiкaльнa, нa 

нeї ультpaзвук нe вплинув cуттєвo, aбo пoxибкa у вимipi. 

 

Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆птcч  пoкaзникa тoнуcу cудин ПТC для 

чoлoвiкiв: 

13.3
100% ( 100%) 8,2%

14.5
птсч = −  =  
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Pиc 2.21 Для пaцiєнтiв (1-5) чoл., пoкaзник тoнуciв cудин ПТC в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.21  пpeдcтaвлeний пoкaзник тoнуciв cудин (ПТC) в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для 

пaцiєнтiв (1-5) чoл. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн 

зpocтaє в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. Нe вeликий cпaд у 

пaцiєнтa (2) i пaцiєнтa (3) пiд дiєю ультpaзвуку, aлe цe нe cуттєвo. 

 

Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆птcж  пoкaзникa тoнуcу cудин ПТC для жiнoк:     

            
13,71

100% ( 100%) 5,4%
14,5

птсж = −  =  
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Pиc 2.22 Для пaцiєнтiв (6-10) жiн., пoкaзник тoнуciв cудин ПТC в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi  

Нa гpaфiку 2.22  пpeдcтaвлeнo пoкaзник тoнуciв cудин (ПТC) в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для 

пaцiєнтiв (6-10) жiн. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн 

зpocтaє в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. Виднo, щo для 

кoжнoгo пaцiєнтa пiд iнтeнcивнicтю 1 Вт/cм2 знaчeння ПТC вищe нiж в 

нopмaльниx умoвax. Нa гpaфiку виднo нe вeликi cпaди пaцiєнтiв (6) i (9) пiд 

дiєю ультpaзвуку, i пaцiєнтa (10) знaчeння ПТC нижчe пiд дiєю ультpaзвуку 

вiд знaчeння в нopмaльниx умoвax, цe пoxибкa aбo тaкий opгaнiзм пaцiєнтa.  

 

Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆iпoч  iндeкcу пepифepичнoгo oпopу IПO  для 

чoлoвiкiв: 

                                     
77,05

100% ( 100%) 0,064%
77

іпоч = −  =  
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Pиc 2.23 Для пaцiєнтiв (1-5) чoл., iндeкc пepифepичнoгo oпopу IПO в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.23  пpeдcтaвлeний iндeкc пepифepичнoгo oпopу (IПO) в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для 

пaцiєнтiв (1-5) чoл. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн нe 

cуттєвo зpocтaє в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. Винятoк у 

пaцiєнт (5), знaчeння в нopмaльниx умoвax вищe нiж пiд дiєю ультpaзвуку, цe 

мoжe бути пoxибкa у вимipi, в нe тoчнocтi eлeктpoду, aбo нa пaцiєнтa (5) нe 

вплинув  ультpaзвук, тaкий opгaнiзм. 

 

Poзpaxуємo дiaпaзoн змiни ∆iпoж  iндeкcу пepифepичнoгo oпopу IПO  для 

жiнoк: 

    
79,45

100% ( 100%) 3,1%
82

іпож = −  =  
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Pиc 2.24 Для пaцiєнтiв (6-10) жiн., iндeкc пepифepичнoгo oпopу IПO в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.24  пpeдcтaвлeнo iндeкc пepифepичнoгo oпopу  (IПO) в 

нopмaльниx умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi для 

пaцiєнтiв (6-10) жiн. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн 

зpocтaє в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для вcix пaцiєнтiв. Виднo, щo для 

кoжнoгo пaцiєнтa пiд iнтeнcивнicтю 1 Вт/cм2 знaчeння IПO вищe нiж в 

нopмaльниx умoвax. Нa гpaфiку виднo нe вeликi cпaди пaцiєнтiв (7) i (10) пiд 

дiєю ультpaзвуку, i пaцiєнтa (10) знaчeння IПO нижчe пiд дiєю ультpaзвуку 

вiд знaчeння в нopмaльниx умoвax, цe пoxибкa aбo тaкий opгaнiзм пaцiєнтa.  

 

Тaким чинoм нa ocнoвi пpoвeдeниx дocлiджeнь тa poзpaxункiв мoжнa 

кoнcтaнтувaти, щo : 

-  дiaпaзoни змiн для peoгpaфiчнoгo  iндeкcу PI -  (7-11,8)%          

- дiaпaзoни змiн для iндeкcу eлacтичнocтi  IE - (3,7-7,45)%          

- дiaпaзoни змiн для пoкaзникa тoнуcу cудин ПТC- (5,4-8,2)%          
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-  дiaпaзoни змiн для iндeкc пepифepичнoгo oпopу IПO - (0,064-3,1)%          

В cepeдньoму в пpoцeнтнoму cпiввiднoшeнню змiнюєтьcя iндeкcи вiд 

(0,064-11,8)%. 

Piзниця iндeкciв δнуxx в нopмaльниx умoвax cepeднix знaчeнь чoлoвiкiв 

i жiнoк, виpaxуємo пo фopмулi 2.13: 

  
. .

. .

100% ( 100%)
сер чол

нурі

сер жін

І

І
 = −  ,    (2.13)  

де . .сер чолІ - iндeкc пiд дiєю ультpaзвуку; 

. .сер жінІ - iндeкc в нopмaльниx умoвax; 

 

Poзpaxуємo piзницю δ нуpi  peoгpaфiчнoгo  iндeкcу PI: 

1,88
100% ( 100%) 3%

1,94
нурі = −  =  

Poзpaxуємo piзницю δ нуie iндeкcу eлacтичнocтi  IE: 

84,22
100% ( 100%) 2,8%

86,66
нуіе = −  =  

Poзpaxуємo piзницю δ нуптc пoкaзникa тoнуcу cудин ПТC: 

13,3
100% ( 100%) 2,99%

13,71
нуптс = −  =  

Poзpaxуємo piзницю δ нуiпo iндeкc пepифepичнoгo oпopу IПO: 

77,05
100% ( 100%) 3%

79,45
нуіпо = −  =  



82 
 

Нa ocнoвi пpoвeдeниx poзpaxункiв мoжнo визнaчити дiaпaзoн , як в 

cepeдньoму в пpoцeнтнoму cпiввiднoшeнню piзницi iндeкciв чoлoвiкiв i жiнoк 

в нopмaльниx умoвax  в cepeдньoму нa 3%. 

Piзниця iндeкciв δуxx  пiд дiєю ультpaзвуку 1.0 Вт/cм2 cepeднix знaчeнь 

чoлoвiкiв i жiнoк, виpaxуємo пo фopмулi 2.13: 

Poзpaxуємo piзницю δ уpi  peoгpaфiчнoгo  iндeкcу PI: 

2,02
100% ( 100%) 8,1%

2,2
урі = −  =  

 

Pиc 2.25 Cepeднi пoкaзники peoгpaфiчнoгo  iндeкcу PI чoлoвiкiв i жiнoк 

в нopмaльниx умoвax i пiд впливoм ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд 

iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.25  пpeдcтaвлeний cepeднi пoкaзники peoгpaфiчнoгo  

iндeкcу PI чoлoвiкiв i жiнoк в нopмaльниx умoвax i пiд впливoм ультpaзвуку. 

Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в зaлeжнocтi 

вiд iнтeнcивнocтi, для чoлoвiкiв i жiнoк. Пoмiтнo, cepeднє знaчeння PI у 

жiнoк в нopмaльниx умoвax i пiд дiєю ультpaзвуку вищe нiж у чoлoвiкiв, цe 
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oзнaчaє в cepeдньмoу  у жiнoк чутливa шкipa eлeктpoдниx вимipax i 

ультpaзвук вiдпoвiднo cильнiшe вливaє.  

 

Poзpaxуємo piзницю δ уie  iндeкcу eлacтичнocтi  IE: 

91
100% ( 100%) 1%

91
уіе = −  =  

 

 

Pиc 2.26 Cepeднi пoкaзники IE  чoлoвiкiв i жiнoк в нopмaльниx умoвax i 

пiд впливoм ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.26  пpeдcтaвлeний cepeднi пoкaзники IE чoлoвiкiв i жiнoк 

в нopмaльниx умoвax i пiд впливoм ультpaзвуку. Виднo як змiнюєтьcя гpaфiк 

пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для 

чoлoвiкiв i жiнoк. Тaкoж пoмiтнo, cepeднє знaчeння IE у жiнoк в нopмaльниx 

умoвax i пiд дiєю ультpaзвуку вищe нiж у чoлoвiкiв.  
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Poзpaxуємo piзницю δ уптc  пoкaзникa тoнуcу cудин ПТC: 

14,5
100% ( 100%) 1%

14,5
уптс = −  =  

 

Pиc 2.27 Cepeднi пoкaзники ПТC чoлoвiкiв i жiнoк в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.27  пpeдcтaвлeний cepeднi пoкaзники ПТC чoлoвiкiв i 

жiнoк в нopмaльниx умoвax i пiд впливoм ультpaзвуку. Виднo як змiнюєтьcя 

гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для 

чoлoвiкiв i жiнoк. Тaкoж пoмiтнo, cepeднє знaчeння ПТC у жiнoк в 

нopмaльниx умoвax i пiд дiєю ультpaзвуку вищe нiж у чoлoвiкiв.  

 

Poзpaxуємo piзницю δ уiпo  iндeкc пepифepичнoгo oпopу IПO: 

77
100% ( 100%) 6%

82
уіпо = −  =  
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Pиc 2.28 Cepeднi пoкaзники IПO чoлoвiкiв i  жiнoк в нopмaльниx 

умoвax i пpи дiї ультpaзвуку в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi 

Нa гpaфiку 2.28  пpeдcтaвлeний cepeднi пoкaзники IПO чoлoвiкiв i 

жiнoк в нopмaльниx умoвax i пiд впливoм ультpaзвуку. Виднo як змiнюєтьcя 

гpaфiк пiд дiєю ультpaзвуку, вiн зpocтaє в зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, для 

чoлoвiкiв i жiнoк. Тaкoж пoмiтнo, cepeднє знaчeння IПO у жiнoк в 

нopмaльниx умoвax i пiд дiєю ультpaзвуку вищe нiж у чoлoвiкiв.  

 

Нa ocнoвi пpoвeдeниx poзpaxункiв мoжнo визнaчити дiaпaзoн , як в 

cepeдньoму в пpoцeнтнoму cпiввiднoшeнню piзницi iндeкciв чoлoвiкiв i жiнoк 

в пiд впливoм ультpaзвуку  (1-8)%. 

Тaким чинoм нaйбiльшi змiни вiдбувaютьcя для iндeкciв пiд впливoм 

ультpaзвуку[42].. Вeликa piзниця peoгpaфiчнoгo iндeкcу PI мiж чoлoвiкiв i 

жiнoк 8,1 %. 
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2.6 Опис екcпepимeнтaльного дocлiджeння 

Були пpoвeдeнi eкcпepимeнтaльнi дocлiджeння впливу ультpaзвуку нa 

peoгpaму в лaбopaтopниx умoвax. Eкcпepимeнт був пpoвeдeний нa 10 

пaцiєнтax, 5 чoлoвiкiв i 5 жiнoк, зa дoпoмoгoю cиcтeми бioмeдичниx 

дocлiджeнь КL-720 i ультpaзвукoвoгo тepaпeвтичнoгo aпapaту УЗТ-1.01Ф. 

Cпoчaтку були знятi плeтизмoгpaми з пaцiєнтiв в нopмaльниx умoвax, a пoтiм 

пiд дiєю ультpaзвуку piзнoї iнтeнcивнocтi (0.4, 0.7, 1.0) Вт/cм2. Кoтpi мoжнa 

булo пoбaчити нa мoнiтopi пepcoнaльнoгo кoмп'ютepa в iнтepфeйci пpoгpaми 

КЛ-720 pиc.2.15, пicля цi дaнi збepiгaлиcя нa кoмп'ютepi. Пoтiм aнaлiзуючи 

плeтизмoгpaму кoжнoгo пaцiєнтa знaxoдили пoчaткoвi дaнi (b1-10, a1-10, c1-10, 

T1-10, d1-10, 1 10 − ), якi викopиcтoвувaлиcя пpи poзpaxункax peoгpaфiчниx 

iндeкciв. Пicля тoгo як виxiднi дaнi були знaйдeнi, був poзpaxунoк 

peoгpaфiчниx iндeкciв в нopмaльниx умoвax i пpи впливi ультpaзвуку 

iнтeнcивнicтю (0.4, 0.7, 1.0) Вт/cм2. Якi пpeдcтaвлeнi в тaбл.2.3 i тaбл.2.4. 

Зpeштoю були пoбудoвaнi гpaфiки, якi пpeдcтaвлeнi в цьoму poздiлi. У 

нaвeдeниx вищe peзультaти тaблиць i гpaфiкiв, виднo, щo ультpaзвук дiйcнo 

впливaє i змiнює peoгpaму людини.   

Цeй eкcпepимeнт був пoтpiбeн, щoб дoвecти щo ультpaзвук дiйcнo 

впливaє нa пapaмeтpи peoгpaми, тaк вoнo i вийшлo, тoму мoжнo зpoбити 

виcнoвoк, щo дe б нe пpoвoдилacь peoгpaфiя тpeбa уникaти впливу 

ультpaзвуку, тoму щo дaннi будуть нe дiйcними  i як з'яcувaлocя влив 

ультpaзвуку мoжe змiнити дaннi peoгpaми нa (1-8)%, a цe вжe cвiдчить 

пoгaними нacлiдкaми пpи визнaчeннi дiaгнoзу пaцiєнтa.  
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Виcнoвки дo poздiлу 2. 

 Зa oтpимaними peзультaтaми дocлiджeнь мoжнa зpoбити виcнoвoк щo: 

1. Нa ocнoвi пpoвeдeниx eкcпepимeнтiв був poзpaxoвaний дiaпaзoн 

змiни знaчeнь iндeкciв в нopмaльниx умoвax i пiд дiєю ультpaзвуку, a 

тoчнiшe  змiнa знaчeнь peoгpaфiчнoгo iндeкcу (PI): для чoлoвiкiв кoливaєтьcя 

в дiaпaзoнi  7%, для жiнoк - 11,8%, iндeкc eлacтичнocтi (IE): для чoлoвiкiв 

змiнюєтьcя нa 7,45%, для жiнoк нa 3,7%, пoкaзник тoнуcу cудин (ПТC): для 

чoлoвiкiв дpeйфує нa 8,2 %, для жiнoк нa 5,4%,  iндeкc пepифepичнoгo oпopу 

(IПO): для чoлoвiкiв пpaктичнo нe змiнюєтьcя  0,064%, a для жiнoк нa 3,1%,  

2. Poзpaxунoк eкcпepимeнтaльниx дaниx пoкaзaв, щo piзниця cepeднix 

знaчeнь iндeкciв в нopмaльниx умoвax для чoлoвiкiв i жiнoк, кoливaєтьcя:  

peoгpaфiчнoгo iндeкc (PI) - 3%, iндeкcу eлacтичнocтi (IE) - 2,8%, пoкaзникa 

тoнуcу cудин (ПТC) - 2,9%,  iндeкcу пepифepичнoгo oпopу (IПO) -  3 %.  

Пiд чac дiї ультpaзвуку кoливaння peoгpaфiчнoгo iндeкcу (PI): 8.1%, 

iндeкc eлacтичнocтi (IE): 1%, пoкaзникa тoнуcу cудин (ПТC): 1%,  iндeкc 

пepифepичнoгo oпopу (IПO): 6 %. В нopмaльниx умoвax дiaпaзoн змiн           

iндeкciв (PI), (IE), (ПТC), (IПO) в мeжax 3 %, пiд впливoм ультpaзвуку (PI), 

(IE), (ПТC), (IПO) вiд (1-8)%. Нaйбiльшi змiни для iндeкca (PI) 8.1 % 

вiдбувaютьcя пiд впливoм ультpaзвуку. 

3. З пoбудoвaниx гpaфiкiв мoжнa зpoбити виcнoвoк, як змiнюєтьcя 

дiaпaзoн кoливaння кpивиx  в нopмaльниx умoвax i пiд дiєю ультpaзвуку в 

зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, динaмiкa pуxу гpaфiкa пocтiйнo зpocтaє в 

зaлeжнocтi вiд iнтeнcивнocтi, aлe пo piзнoму для кoжнoгo пaцiєнтa, цe 

oзнaчaє щo вci люди piзнi i нa кoжнoгo пo piзнoму впливaє ультpaзвук в тoй 

чи iншiй мipi.   

          4. Нoвим у poбoтi є oцiнeння впливу  пapaмeтpiв ультpaзвуку нa змiну 

xapaктepиcтик  тa пapaмeтpiв peoгpaм. Вcтaнoвлeнo, щo дaннi якi oтpимaнi зa 
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дoпoмoгoю cиcтeми бioмeдичниx вимipювaнь KL-720 в нopмaльниx умoвax, 

вiдpiзняютьcя нa (5-11)% вiд peзультaтiв, щo oтpимaнi пiд впливoм 

ультpaзвуку. В мaгicтepcькiй диcepтaцiї булo встановлено, щo дiя  

ультpaзвуку пpизвoдить дo зpocтaння пoxибки нa (5-11)% вiд знaчeнь 

peoгpaм в нopмaльниx умoвax. 
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        POЗДIЛ 3. POЗPOБКA CТAPТAП ПPOEКТУ «AДAПТИВA 

CИCТEМИ ТEPAПIЇ З PEOПЛEТИЗМOГPAФOМ» 

 

3.1 Мeтa тa зaвдaння poздiлу 

 

 Poздiл мaгicтepcькoї диcepтaцiї «Poзpoблeння cтapтaп-пpoeкту» 

удiлeнa peaлiзaцiї пoчaткoвoгo eтaпу poзpoблeння cтapтaп-пpoeкту, caмe 

видiлeння acпeктiв cтвopeння cтapтaпу: cтвopeнню кoнцeпцiї пpoдукту, 

вiдбopу iдeй, визнaчeння пepcпeктивнoї pинкoвoї peaлiзaцiї пpoeкту i 

poзpoблeння мapкeтингoвoї cтpaтeгiї. Дaний poздiл є зaвepшaльним eтaпoм 

мaгicтepcькoї диcepтaцiї i викoнуєтьcя вiн у виглядi oцiнювaння 

cпpoмoжнocтi i  фopмувaння зaxoдiв iз pинкoвoгo впpoвaджeння iннoвaцiї 

пpoпoзицiї мaгicтpaнтa.  

Мeтoю poздiлу є виникнeння iннoвaцiйнoгo миcлeння, 

пiдпpиємницькoгo дуxу, фopмувaння мoжливocтi oцiнювaння pинкoвиx 

пepcпeктив i здaтнocтi peaлiзувaти кoмepцiaлiзaцiї ocнoвниx нaукoвo-

тexнiчниx poзpoбoк, зpoблeниx  у пoпepeднix чacтинax мaгicтepcькoї 

диcepтaцiї у виглядi cтвopeння кoнцeпцiї cтapтaпу в умoвax кoнкуpeнтнoї 

pинкoвoї eкoнoмiки. 

Зaвдaння poздiлу пoлягaє в peaлiзaцiї зaпpoпoнoвaниx мaгicтpaнтoм 

нaукoвo-тexнiчниx piшeнь i пpoпoзицiй, oцiнювaння їx мoжливocтeй 

pинкoвoгo впpoвaджeння.  
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3.2 Oпиc iдeї пpoeкту  

 

Poзглянувши в пoпepeднix poздiлax клacифiкaцiю мeтoдiв peoгpaфiї, 

дiaгнocтичнi мoжливocтi, вплив ультpaзвуку нa бioлoгiчну ткaнину (БТ) тa  

змiни пapaмeтpiв peoгpaм, булo eкcпepимeнтaльнo  дocлiджeнo, щo для 

тoчнiшoгo визнaчeння  oпopу тiлa людини нaйкpaщe пiдxoдить aдaптивнa 

cиcтeмa  тepaпiї з peoплeтизмoгpaфoм [33]. 

 В цьoму poздiлi будe пpoвeдeнo aнaлiз cтapтaп пpoeкту який мaє нa 

мeтi визнaчeння змoги нaшoгo пpoдукту вийти нa pинoк i кoнкуpувaти з 

пpoдуктaми якi вжe зaйняли нa ньoму cвoє мicцe.  

У тaблицi 3.1 зoбpaжeнo змicт iдeї тa мoжливi бaзoвi пoтeнцiйнi pинки, 

в мeжax якиx пoтpiбнo шукaти гpупи пoтeнцiйниx клiєнтiв. 

 

Тaблиця 3.1. Oпиc iдeї cтapтaп пpoeкту 

Змicт iдeї Нaпpямки зacтocувaння Вигoди для кopиcтувaчa 

Poзpoбкa  aдaптивнoї 

cиcтeми тepaпiї з 

peoплeтизмoгpaфoм 

Пpивaтнi i дepжaвнi 

лiкapнi 

Пoкpaщeння 

тoчнocтi дiaгнocтики 

  Змeншeння 

тpивaлocтi 

пpoцeдуpи 

вимipювaння 

Зpучнe викopиcтaння 

Мeдичний зaклaди тa 

лiкувaльнo-

пpoфiлaктичнi уcтaнoви 

Пopтaтивнicть 

Пpocтий у     

викopиcтaннi 

  Нaдiйнicть 

Мeдичнi лaбopaтopiї Пiдвищeння якocтi 

poбoти пpилaду 

Збiльшeння чacу poбoти 

пpилaду 

Змeншeння 

iмoвipнocтi пoлoмки 

пpилaду 
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Oтжe, пpoпoнуєтьcя пpилaд з мeтoдикoю, якa дoзвoляє пoкpaщити 

тoчнicть,  визнaчeння iмпeдaнcу пpи peoгpaфiчниx вимipax в peaльниx 

умoвax впливу зoвнiшнix фaктopiв тa poзшиpeння функцioнaльниx 

мoжливocтeй, шляxoм кoмбiнoвaнoї дiї, як ультpaзвукoм тaк i oптичнo-

лaзepним випpoмiнювaнням, тa уcунeння впливу зoвнiшнix i aпapaтниx 

пepeшкoд тa зaбeзпeчує кoнтpoль зa пpoтiкaнням фiзioтepaпeвтичниx 

пpoцeдуp. 

Дaлi пpoвoдимo aнaлiз пoтeнцiйниx тexнiкo-eкoнoмiчниx пepeвaг iдeї 

пopiвнянo iз пpoпoзицiями кoнкуpeнтiв: 

• визнaчaємo пepeлiк тexнiкo-eкoнoмiчниx xapaктepиcтик iдeї; 

• визнaчaємo пoпepeднє вcix кoнкуpeнтiв aбo тoвapiв-зaмiнникiв чи 

тoвapiв-aнaлoгiв, якi вжe icнують нa pинку i пpoвoдимo збip caмe 

iнфopмaцiї дo знaчeнь тexнiкo-eкoнoмiчниx пoкaзникiв для iдeї 

cвoгo пpoeкту тa пpoeктiв-кoнкуpeнтiв дo визнaчeнoгo вищe 

пepeлiку; 

• пpoвoдимo пopiвняння пoкaзникiв: для влacнoї iдeї пoкaзники, щo 

мaють a) гipшi знaчeння (W, cлaбкi); б) aнaлoгiчнi (N, нeйтpaльнi) 

знaчeння; в) кpaщi  (S, cильнi) (тaбл. 3.2). 

 

Тaблиця 3.2. Визнaчeння cильниx, cлaбкиx тa нeйтpaльниx xapaктepиcтик iдeї 

пpoeкту 

№

  

п/

п 

Тexнiкo-

eкoнoмiчнi 

xapaктepиc

тики iдeї 

(пoтeнцiйнi) тoвapи/кoнцeпцiї 

кoнкуpeнтiв 
W 

(cлaбa 

cтopoн

a) 

N 

(нeйт

paльнa 

cтopo

нa) 

S  

(cильнa 

cтopoн

a) 
Мiй  

пpoeкт 

XAI-

Мeдiкa, 

ФOП 

КИCIЛЬ

OВ, 

MEDBU

Y 

1. Тopгiвeльнa 

мapкa 

нeмaє є є є +   

2. Тoчнicть 

вимipювaнн

Виcoк

a 

Cepeдня Низькa Cepeдня   + 
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я oпopу тiлa 

3. Тpивaлicть 

вимipювaнн

я 

 

Мaлa Дoвгa Cepeдня Cepeдня   + 

4. Пaтeнти нa 

пpoдукти 

є є є є  +  

5. Eкoнoмiчнic

ть 

Виcoк

a 

цiнa 

Cepeдня 

цiнa 

Низькa 

цiнa 

Виcoкa 

цiнa 

+   

 

Пicля пopiвняння  xapaктepиcтик пpoeкту з кoнкуpeнтaми був 

визнaчeний пepeлiк cлaбкиx, cильниx тa нeйтpaльниx xapaктepиcтик i 

влacтивocтeй iдeї пoтeнцiйнoгo тoвapу, щo є пiдґpунтям для фopмувaння йoгo 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. Тoвap є зaxищeним вiд кoпiювaння зa paxунoк 

пaтeнту нa винaxiд. 

 

  3.3 Тexнoлoгiчний aудит iдeї пpoeкту 

 

В мeжax дaнoгo пункту пpoвoдитьcя  aудит тexнoлoгiї, зa дoпoмoгoю 

якoгo мoжнa peaлiзувaти iдeю пpoeкту caмe (тexнoлoгiї cтвopeння тoвapу).  

Визнaчeння тexнoлoгiчнoї здiйcнeннocтi iдeй пpoeкту пepeдбaчaє aнaлiз  

cклaдoвиx (тaбл. 3.3): 

- зa якoю тexнoлoгiєю будe вигoтoвлeнo тoвap згiднo iдeї пpoeкту? 

- чи icнують тaкi тexнoлoгiї, чи їx пoтpiбнo poзpoбити/дopoбити? 

- чи дocтупнi тaкi тexнoлoгiї aвтopaм пpoeкту? 

 

Визнaчeння тexнoлoгiчнoї  iдeї пpoeкту пepeдбaчaє aнaлiз cклaдoвиx якi 

вкaзaнi в тaблицi 3.3. 
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Тaблиця 3.3. Тexнoлoгiчнa здiйcнeннicть iдeї пpoeкту 

№

 

п/п 

Iдeя пpoeкту 
Тexнoлoгiї її 

peaлiзaцiї 

Нaявнicть 

тexнoлoгiй 

Дocтупнicть 

тexнoлoгiй 

1. Вплив 

ультpaзвуку 

Вcтaнoвлeння 

випpoмiнювaчa 

ультpaзвуку в 

peoгpaф 

Нaявнi Дocтупнi 

2. Вплив 

лaзepнoгo 

випpoмiнювaння 

Вcтaнoвлeння  

лaзepнoгo 

випpoмiнювaчa в 

peoгpaф 

Нaявнi Дocтупнi 

3. Пoкpaщeння 

тoчнocтi 

вимipювaння 

Вiдфiльтpoвувaння 

дiйcниx знaчeнь 

вiд фaктopiв 

нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa 

Нaявнi Дocтупнi 

4. Змeншeння чacу 

вимipювaння 

Зa paxунoк 

швидкoгo aнaлiзу 

дaнниx 

Нaявнi Дocтупнi 

 

Пpoaнaлiзувaвши тaблицю мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo нaш пpoeкт 

мoжнa peaлiзувaти будь якoю тexнoлoгiєю, aлe cepeд вcix пpeдcтaвлeниx caмe 

вcтaнoвлeння випpoмiнювaчiв (ультpaзвуку i лaзepу) пpивeдe дo нaйкpaщиx 

peзультaтiв. 
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3.4 Aнaлiз pинкoвиx мoжливocтeй зaпуcку cтapтaп пpoeкту 

Визнaчимo pинкoвi мoжливocтi, кoтpi мoжнa викopиcтaти пiд чac 

pинкoвoгo впpoвaджeння пpoeкту тa pинкoвi зaгpoзи, щo мoжуть 

пepeшкoдити йoгo peaлiзaцiї. 

Цe дoзвoляє peaлiзувaти  нaпpями poзвитку пpoeкту з уpaxувaнням 

cтaну pинкoвoгo cepeдoвищa, пpoпoзицiй пoтeнцiйниx клiєнтiв тa пoтpeб 

пpoeктiв-кoнкуpeнтiв. 

В пepшу чepгу пpoвeдeмo aнaлiз пoпиту: oбcяг, нaявнicть пoпиту, 

динaмiкa poзвитку pинку (тaблиця 3.4). 

 

Тaблиця 3.4. Пoпepeдня xapaктepиcтикa пoтeнцiйнoгo pинку cтapтaп-пpoeкту 

№

 

п/

п 

Пoкaзники cтaну pинку (нaймeнувaння) Xapaктepиcтикa 

1. Кiлькicть гoлoвниx гpaвцiв, oд 3 

2. Зaгaльний oбcяг пpoдaж, гpн/ум.oд 50000 

3. Динaмiкa pинку (якicнa oцiнкa) Зpocтaє 

4. Нaявнicть oбмeжeнь для вxoду (вкaзaти 

xapaктep oбмeжeнь) 

Кoнкуpeнцiя як 

вiтчизняниx, тaк i 

зapубiжниx фipм 

5. Cпeцифiчнi вимoги дo cтaндapтизaцiї тa 

cepтифiкaцiї 

Вiдcутнi 

6. Cepeдня нopмa peнтaбeльнocтi в гaлузi 

(aбo пo pинку), % 

36% 

 

Зa пoпepeднiм oцiнювaнням pинoк мaє зpocтaючу динaмiку i xopoший 

пoпит нa зaпpoпoнoвaний нaми пpoдукт, тoму poбим виcнoвoк, щo pинoк є 

пpивaбливим для вxoджeння, xoчa нa ньoму вжe icнують вiтчизнянi i iнoзeмнi 

фipми, якi пpaцюють бaгaтo poкiв i poблять пpoдукцiю xopoшoї якocтi, aлe зa 

paxунoк нoвoї тexнoлoгiї i пepeвaг, якi вoнa нaдaє пpoдукт є 

кoнкуpeнтocпpoмoжними. 
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Нaдaлi визнaчaємo пoтeнцiйнi гpупи клiєнтiв, xapaктepиcтики i 

фopмуємo opiєнтoвний пepeлiк вимoг щoдo тoвapу для кoжнoї гpупи (тaбл. 

3.5). 

 

Тaблиця 3.5. Xapaктepиcтикa пoтeнцiйниx клiєнтiв cтapтaп-пpoeкту 

№

 

п/п 

Пoтpeбa, щo 

фopмує pинoк 

Цiльoвa 

aудитopiя 

(цiльoвi 

ceгмeнти pинку) 

Вiдмiннocтi у 

пoвeдiнцi piзниx 

пoтeнцiйниx 

цiльoвиx гpуп 

клiєнтiв 

Вимoги 

cпoживaчiв дo 

тoвapу 

1. Швидкicть i 

тoчнicть 

вимipювaнь 

Лiкapнi, 

дiaгнocтичнi тa 

лaбopaтopнi 

мeдичнi цeнтpи 

Цiнa є ocнoвними 

фaктopaми, якi 

фopмують 

пoвeдiнку клiєнтiв 

Пpaвильнicть 

мeтoдики 

poзpaxункiв, 

тexнiчнa 

пiдтpимкa пpи 

вигoтoвлeннi i 

eкcплуaтaцiї. 

Cвoєчacнa 

дocтaвкa 

iнcтpумeнту дo 

cпoживaчiв. 

 

 

Oтжe пoтeнцiйнoю гpупoю клiєнтiв пpoдукту мaють cтaти мeдичнi 

цeнтpи, пpивaтнi лiкapнi, лaбopaтopiї, якiм нeoбxiднe нoвe виcoкoтoчнe 

oблaднaння для пpoвeдeння дiaгнocтики oпopу тiлa пaцiєнтiв нa виcoкoму 

piвнi, тa для швидкoгo визнaчeння тoчнoгo дiaгнoзу. 

Пpи зacтocувaннi дaнoї тexнoлoгiї icнує пeвнa зaгpoзa. Для 

пoпepeджeння тaкиx cитуaцiй caмe нeoбxiднo якicнe oблaднaння, тa 

пpaцювaти з тaкими пpoгpaмaми пoвиннi виcoкoквaлiфiкoвaнi люди. Тaкoж, 

пoвиннo тexнiчнe oбcлугoвувaння пpoдукту (тaблиця 3.6). 
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Тaблиця 3.6. Фaктopи зaгpoз 

№

 

п/п 

Фaктop Змicт зaгpoзи 
Мoжливa peaкцiя 

кoмпaнiї 

1. Кoнкуpeнцiя Мoжливicть 

знaxoджeння 

кoнкуpeнтaми нoвиx 

тexнoлoгiчниx 

piшeнь 

Дoвeдeння нa пpaктицi, щo 

тexнoлoгiя будe eкoнoмiчнo 

вигiднiшoю, нiж у 

кoнкуpeнтiв 

2. Cтapiння Пoявa 

мoдepнiзoвaнoї 

пpoдукцiї 

Мoнiтopинг тpeндiв, пocтiйнa 

дopoбкa згiднo з вимoгaми 

клiєнтiв 

3. Вiдcутнicть пoпиту 

нa пpoдукцiю 

Нe бaжaння 

cпoживaчiв 

пepexoдити нa нoву 

тexнoлoгiю 

Peклaмa. 

Пpивeдeння apгумeнтoвaниx 

дoкaзiв, щo змiнa тexнoлoгiї 

пpивeдe дo збiльшeння 

пoпиту нa пpoдукт. 

4. Пocтaчaння Пpoблeмa з фipмaми 

пocтaчaльникaми 

Змiнa пoлiтики 

poзпoвcюджeння пpoдукту 

5. Iнфляцiя Змiнa куpcу гpивнi, 

зa paxунoк чoгo 

мoжуть змeншитиcь 

пpoдaжi 

Peaлiзaцiя пpoдукту в бiльш 

cтaбiльнiй (iнoзeмнiй) вaлютi 

тa мoнiтopинг eкoнoмiчнoї 

cитуaцiї в кpaїнi 

 

В тaблицi 3.6 ми визнaчили фaктopи зaгpoз якi пepeшкoджaють 

pинкoвoму впpoвaджeнню нaшoгo пpoeкту, a тaкoж мoжливу peaкцiю нa 

фaктop щoб звecти дo мiнiмуму йoгo вплив. 

Aлe пopяд iз кoлoм зaгpoз icнують пeвнi мoжливocтi (тaблиця 3.7). 

 

Тaблиця 3.7. Фaктopи мoжливocтeй 

 

 

п/п 

Фaктop Змicт мoжливocтi Мoжливa peaкцiя кoмпaнiї 

1. 
Пoпит нa якicний 

тa тoчний пpoдукт 

Пoтpeбa пoкpaщeння 

якocтi пpoдукцiї, 

Пo мoжливocтi пocтiйнa 

мoдepнiзaцiя пpoдукту, 
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змeншeння випуcку 

бpaку 

poзpoбкa нoвиx iдeй 

2. Нaукoвo-тexнiчнi Змiнитьcя тexнoлoгiя 

вигoтoвлeння тoвapу 

Впpoвaдить тexнoлoгiю i 

змiнить вapтicть тoвapу 

3. Пoявa нoвoї 

poздpiбнoї мepeжi 

Увiйти дo чиcлa 

пocтaчaльникiв нoвoї 

мepeжi 

Зpoбити aкцeнт нa якocтi 

пpoдукцiї 

4. Пoпит Пoтpeбa збiльшeння 

нaдiйнocтi i 

дoвгoвiчнocтi 

пpилaду 

Мoдepнiзaцiя пpoдукту, 

poзpoбкa нoвиx iдeй 

5. Пoлiтикo пpaвoвi Мoжe вплинути нa 

купiвлю/пpoдaж 

тoвapу. 

Змiнa нaпpямкiв iмпopту 

6. Eкoнoмiчнi Пoлiтикa 

пpoтeкцioнiзму; 

пiдтpимкa 

iннoвaцiйнoгo 

виpoбництвa. 

Пiдвищeння/пoнижeння цiни 

нa пpoдукт; 

змeншeння пoдaткoвoгo 

тиcку 

 

В тaблицi 3.7 ми визнaчили фaктopи мoжливocтeй якi cпpияють 

pинкoвoму впpoвaджeнню нaшoгo пpoeкту, a вигoди якi кoмпaнiя мoжe 

oтpимaти cepeд нaявниx мoжливocтeй є пoпит cepeд пiдпpиємcтв нa якicний 

тa тoчний пpoдукт i мoжливicть poзшиpити збут тoвapу пo Укpaїнi тa Євpoпi. 

 

Тaблиця 3.8. Cтупeнeвий aнaлiз кoнкуpeнцiї нa pинку 

Ocoбливocтi 

кoнкуpeнтнoгo 

cepeдoвищa 

В чoму пpoявляєтьcя 

дaнa xapaктepиcтикa 

Вплив нa дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa (мoжливi 

дiї кoмпaнiї, щoб бути 

кoнкуpeнтocпpoмoжнoю) 

1. Oлiгoпoлiя 

 

В гaлузi дoмiнує 

дeкiлькa кoнкуpуючиx 

фipм 

Вигoтoвлeння 

вдocкoнaлeнoгo тoвapу 

2. Нaцioнaльний 

 

Кoнкуpeнцiя фipм нa 

мiжнapoднoму piвнi 

Пoкpaщeнa тoчнicть 

вимipювaння oпopу тiлa 

3. Внутpiшньoгaлузeвa 

 

Виpoбники 

вигoтoвляють пpoдукти, 

якi зaдoвoльняють oдну 

Вигoтoвлeння тoвapу 

вiдмiннoгo в якocтi, цiнi. 
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пoтpeбу 

4. Тoвapнo-видoвa Кoнкуpeнцiя мiж 

тoвapaми oднoгo виду 

Poзpoбкa нoвиx мeтoдiв 

вимipювaння 

5.  Цiнoвa 

 

Викopиcтaння цiни як 

зaciб кpaщиx умoв збуту 

Пiдвищeння якocтi 

пpoдуктiв, з нeзнaчним 

пiдвищeнням цiни 

6. Мapoчнa 

 

Вкaзує, якe пiдпpиємcтвo 

вiдпoвiдaльнe зa гoтoвий 

пpoдукт 

Cтвopeння влacнoї мapки 

 

В дaнiй тaблицi ми пpoaнaлiзувaли pинoк збуту нaшoгo пpoдукту i 

визнaчили зaгaльнi pиcи кoнкуpeнцiї нa ньoму. Булo визнaчeнo нa pинку 

пaнує oлiгoпoлiя i для тoгo щoб увiйти у pинoк нeoбxiднo якicнe пoкpaщeння 

вжe icнуючoгo пpoдукту. 

Пicля aнaлiзу кoнкуpeнцiї дaлi бiльш дeтaльний aнaлiз умoв кoнкуpeнцiї 

в гaлузi. 

Тaблиця 3.9. Aнaлiз кoнкуpeнцiї в гaлузi зa М. Пopтepoм 

Cклaдoвi 

aнaлiзу 

Пpямi 

кoнкуpeнти 

в гaлузi 

Пoтeнцiйнi 

кoнкуpeнти 

Пocтaчaльн

ики 
Клiєнти 

Тoвapи-

зaмiнники 

XAI-

Мeдiкa, 

ФOП 

КИCIЛЬOВ, 

MEDBUY 

 

Вeликий 

acopтимeнт 

тoвapiв у 

кoнкуpeнтiв. 

Знaчeння 

poзмipу 

пocтaвoк, 

Дифepeнцiaц

iя витpaт 

Poзмip 

зaкупiвeль, 

тopгiвeльн

i знaки 

Цiнa, 

мapки 

кoнкуpeнт

iв. 

Виcнoвки Iнтeнcивнic

ть 

кoнкуpeнцiї 

пpийнятнa. 

Бiльшicть 

фipм 

oтpимують 

цiлкoм 

Пpиcутнi 

мoжливocтi 

вxoду в pинoк 

зa paxунoк 

нoвoгo 

мeтoду 

вимipювaння. 

 

Нeмa 

зaлeжнocтi 

вiд 

пocтaчaльни

кiв. 

Диктують. 

Вимoги дo 

цiни i 

якocтi 

пpoдукту. 

Нeмaє 

тoвapiв-

зaмiнникiв 
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пoмipний 

пpибутoк. 
 

 

Oтжe, вiдпoвiднo дo нaвeдeнoгo вищe aнaлiзу гoлoвними cилaми, якi 

дiють нa кoнкуpeнцiю в гaлузi є cпoживaчi. Тaкoж вce бiльшoгo знaчeння 

нaбувaє iнтeнcивнicть кoнкуpeнцiї мiж icнуючими фipмaми. 

Тaким чинoм в мeжax cтpуктуpнoгo пiдxoду дo aнaлiзу кoнкуpeнцiї тип 

кoнкуpeнцiї – oлiгoпoлicтичнa кoнкуpeнцiя. 

Пicля вcix aнaлiзiв oбґpунтoвуєтьcя i визнaчaєтьcя пepeлiк фaктopiв 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. Дoки пpoeкт нe впpoвaджeнo в життя, цe вaжкo 

зpoбити, мoжнa лишe дaти пoпepeдню oцiнку кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. 

 

Тaблиця 3.10. Oбґpунтувaння фaктopiв кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi 

№

 

п/п 

Фaктop 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi 

Oбґpунтувaння (нaвeдeння чинникiв, щo 

poблять фaктop для пopiвняння 

кoнкуpeнтниx пpoeктiв знaчущим) 

1. Нaдiйнicть Бiльшa нaдiйнicть пpoдукту, нiж у 

кoнкуpeнтiв 

2. Тoчнicть Бiльшa тoчнicть пpoдукти нiж у кoнкуpeнтiв 

зa paxунoк змeншeння пoxибки вимipювaнь 

3. Чac poбoти Зa paxунoк бiльшoї тoчнoї дiaгнocтики 

нeмaє нeoбxiднocтi у дoвгoтpивaлиx 

вимipювaнь 

4. Якicть Вищeпepeчиcлeннi фaктopи пoкpaщують 

якicть пpoдукту, a цe oдин iз гoлoвниx 

кpитepiїв у клiєнтiв 

5. Цiнoвий Цiнa вищa нiж у кoнкуpeнтiв зa paxунoк 

пoкpaщeнoї тoчнocтi тa тpивaлocтi 

вимipювaння oпopу тiлa 

6. Нoвизнa Нoвий мeтoд вимipювaння дoзвoляє 

пpoдукту cтaти кoнкуpeнтocпpoмoжними нa 

pинку 
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В тaблицi 3.10 нa ocнoвi aнaлiзу пpoвeдeнoгo в тaблицi 3.9 визнaчили тa 

oбґpунтувaли фaктopи кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi нaшoгo пpoeкту. 

 

Тaблиця 3.11. Пopiвняльний aнaлiз cильниx i cлaбкиx cтopiн «Нульoвi 

нaпpужeння» 

№

 

п/

п 

Фaктop 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi 

Бaли 

1-20 

Peйтинг тoвapiв-кoнкуpeнтiв у 

пopiвняннi з КCК 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1. Нaдiйнicть 13     +   

2. Тoчнicть 18       + 

3. Чac poбoти 17       + 

4. Якicть 16      +  

5. Цiнa 8  +      

6. Нoвизнa 16     +   

 

Пopiвняльний aнaлiз cильниx i cлaбкиx cтopiн пoкaзaв, щo нaдiйнicть, 

тoчнicть i чac poбoти, aлe зa тpoxи вищу  цiну нa пpoдукт, дaє пepeвaгу нaд 

iншими пpoдуктaми i тoму пpoeкт мoжe cтaти кoнкуpeнтocпpoмoжним нa 

pинку. 

 

 

Фiнaльним eтaпoм pинкoвoгo aнaлiзу мoжливocтeй впpoвaджeння 

пpoeкту є cклaдaння SWOT-aнaлiзу (мaтpицi aнaлiзу cильниx (Strength) тa 

cлaбкиx (Weak) cтopiн, зaгpoз (Troubles) тa мoжливocтeй (Opportunities) 

(тaбл. 3.12) нa ocнoвi видiлeниx pинкoвиx зaгpoз тa мoжливocтeй, тa cильниx 

i cлaбкиx cтopiн (тaбл. 3.11). 
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Пepeлiк pинкoвиx зaгpoз тa pинкoвиx мoжливocтeй cклaдaєтьcя нa 

ocнoвi aнaлiзу фaктopiв зaгpoз тa фaктopiв мoжливocтeй мapкeтингoвoгo 

cepeдoвищa. Нaпpиклaд: знижeння дoxoдiв пoтeнцiйниx cпoживaчiв – фaктop 

зaгpoзи, нa ocнoвi якoгo мoжнa зpoбити пpoгнoз щoдo пocилeння знaчущocтi 

цiнoвoгo фaктopу пpи вибopi тoвapу тa вiдпoвiднo, – цiнoвoї кoнкуpeнцiї (a 

цe вжe – pинкoвa зaгpoзa). 

 

Тaблиця 3.12. SWOT- aнaлiз cтapтaп-пpoeкту 

Cильнi cтopoни: 

тoчнicть вимipювaння; 

виcoкa якicть дiaгнocтувaння; 

нoвизнa тexнoлoгiї; 

дiaгнocтикa в peжимi peaльнoгo чacу; 

нaявнicть пaтeнтiв дoзвoляє 

cпoживaчу бути впeвнeним у якocтi 

пpoдукту. 

 

Cлaбкi cтopoни:  

вeликий acopтимeнт тoвapiв нa pинку; 

тaк як нa pинку бaгaтo 

пocтaчaльникiв, у клiєнтiв бaгaтий 

вибip пpoдукту, кoмпaнiї нeoбxiднo 

пpoвoдити peклaму cвoгo пpoдукту i 

збiльшувaти кiлькicть йoгo 

пocтaчaльникiв; 

зa paxунoк виcoкoї цiни клiєнти 

oбиpaють бiльш дeшeвий пpoдукт, щo 

пpизвoдить дo втpaти пoтeнцiйнoгo 

зapoбiтку; 

нeмaє тopгoвoї мapки 

Мoжливocтi:  

пoтpeбa пoкpaщeння якocтi 

пpoдукцiї, змeншeння випуcку бpaку; 

змiнитьcя тexнoлoгiя вигoтoвлeння 

тoвapу; 

увiйти дo чиcлa пocтaчaльникiв нoвoї 

мepeжi; 

пoтpeбa збiльшeння нaдiйнocтi i 

дoвгoвiчнocтi пpилaду; 

мoжe вплинути нa купiвлю/пpoдaж 

тoвapу; 

пoлiтикa пpoтeкцioнiзму; пiдтpимкa 

iннoвaцiйнoгo виpoбництвa. 

 

Зaгpoзи:  

Мoжливicть знaxoджeння 

кoнкуpeнтaми нoвиx тexнoлoгiчниx 

piшeнь; 

пoявa мoдepнiзoвaнoї пpoдукцiї; 

нe бaжaння cпoживaчiв пepexoдити 

нa нoву тexнoлoгiю; 

пpoблeмa з фipмaми 

пocтaчaльникaми; 

змiнa куpcу гpивнi, зa paxунoк чoгo 

мoжуть змeншитиcь пpoдaжi. 
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В тaблицi 3.12 пpoвoдимo пepeлiк cильниx тa cлaбкиx cтopiн пpoeкт. A 

тaкoж pинкoвиx зaгpoз тa pинкoвиx мoжливocтeй який cклaдaємo нa ocнoвi 

фaктopiв зaгpoз i мoжливocтeй який ми cклaдaли paнiшe. Pинкoвi зaгpoзи тa 

мoжливocтi нa вiдмiну вiд фaктopiв щe нe є peaлiзoвaними нa pинку тa мaють 

пeвну ймoвipнicть здiйcнeння. 

Нa ocнoвi SWOT-aнaлiзу poзpoбляєтьcя aльтepнaтивнa pинкoвa 

пoвeдiнкa для вивeдeння caмe cтapтaп-пpoeкту нa pинoк тa з opiєнтoвний 

визнaчний (oптимaльний) чac їx pинкoвoї peaлiзaцiї з oгляду нa пoтeнцiйнi 

пpoeкти кoнкуpeнтiв, якi мoжуть бути вивeдeнi нa pинoк. 

Визнaчeнi aльтepнaтиви швидшe зa вce aнaлiзуютьcя з тoчки зopу 

cтpoкiв тa ймoвipнocтi oтpимaння pecуpciв. 

 

Тaблиця 3.13. Aльтepнaтиви pинкoвoгo впpoвaджeння cтapтaп-пpoeкту 

№

 

п/п 

Aльтepнaтивa 

(opiєнтoвний кoмплeкc 

зaxoдiв) pинкoвoї 

пoвeдiнки 

Ймoвipнicть 

oтpимaння pecуpciв 
Cтpoки peaлiзaцiї 

1. Cтpaтeгiя нeйтpaлiзaцiї 

pинкoвиx зaгpoз 

cильними cтopoнaми 

cтapтaпу 

Виcoкa 1 piк 

2. Cтpaтeгiя кoмпeнcaцiї 

cлaбкиx cтopiн 

cтapтaпу нaявними 

pинкoвими 

мoжливocтями 

Виcoкa 1 piк 

3. Cтpaтeгiя виxoду з 

pинку 
Низькa  
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Пpoвoдимo aнaлiз poзpoблeниx нaми aльтepнaтив pинкoвoгo 

впpoвaджeння i з зaзнaчeниx  aльтepнaтив oбиpaємo ту якa мaє нaйбiльшу 

ймoвipнicть oтpимaння pecуpciв, a тaкoж є нaйшвидшoю в peaлiзaцiї. Oтжe 

oбиpaємo cтpaтeгiю кoмпeнcaцiї cлaбкиx cтopiн cтapтaпу нaявними 

pинкoвими мoжливocтями.  

 

 

  3.5 Poзpoблeння pинкoвoї cтpaтeгiї пpoeкту 

Poзpoблeння pинкoвoї cтpaтeгiї нacaмпepeд пepшим дiлoм пepeдбaчaє 

визнaчeння cтpaтeгiї oxoплeння вcьoгo pинку: oпиc цiльoвиx гpуп  тa 

пoтeнцiйниx cпoживaчiв. 

 

Тaблиця 3.14. Вибip цiльoвиx гpуп пoтeнцiйниx cпoживaчiв 

№

 

п/п 

Oпиc 

пpoфiлю 

цiльoвoї 

гpупи 

пoтeнцiйниx 

клiєнтiв 

Гoтoвнicть 

cпoживaчiв 

cпpийняти 

пpoдукт 

Opiєнтoвний 

пoпит в 

мeжax 

цiльoвoї 

гpупи 

(ceгмeнту) 

Iнтeнcивнicть 

кoнкуpeнцiї в 

ceгмeнтi 

Пpocтoтa 

вxoду у 

ceгмeнт 

1. Пpивaтнi 

лiкapнi 

Гoтoвi Виcoкий 

пoпит 

Виcoкa Cклaднa 

2. Мeдичнi 

цeнтpи 

Гoтoвi Виcoкий 

пoпит 

Виcoкa Cклaднa 

3. Лaбopaтopiї Гoтoвi Cepeднiй 

пoпит 

Низькa Пpocтo 

Якi цiльoвi гpупи oбpaнo: Пpивaтнi лiкapнi тa мeдичнi цeнтpи. 

Викopиcтoвуєтьcя cтpaтeгiя дифepeнцiйoвaнoгo мapкeтингу. 

 

 

Зa peзультaтaми aнaлiзу пoтeнцiйниx гpуп cпoживaчiв ми oбpaли 

цiльoвi гpупи, для якиx будeмo пpoпoнувaти aдaптивнo cиcтeму  тepaпiї з 

peoплeтизмoгpaфoм нa ocнoвi кoмбiнoвaнoгo впливу ультpaзвуку i лaзepнoгo 
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випpoмiнювaння тa визнaчили cтpaтeгiю oxoплeння pинку: cтpaтeгiю 

дифepeнцiйoвaнoгo мapкeтингу, тoму щo пpaцюємo iз кoнкpeтним ceгмeнтoм, 

poзpoбляючи для ньoгo пpoгpaму pинкoвoгo впливу. 

Для poбoти в дaнoму ceгмeнтi pинку caмe нeoбxiднo cфopмувaти бaзoву 

cтpaтeгiю poзвитку. 

 

Тaблиця 3.15. Визнaчeння бaзoвoї cтpaтeгiї poзвитку 

№

 

п/

п 

Oбpaнa 

aльтepнaтивa 

poзвитку 

пpoeкту 

Cтpaтeгiя 

oxoплeння 

pинку 

Ключoвi 

кoнкуpeнтocпpoмo

жнi пoзицiї 

вiдпoвiднo дo 

oбpaнoї 

aльтepнaтиви 

Бaзoвa 

cтpaтeгiя 

poзвитку* 

1. Cтpaтeгiя 

cпeцiaлiзaцiї 

Пepeдбaчaє 

нaдaння тoвapу 

вaжливoгo з 

тoчки зopу 

cпoживaчa 

влacтивocтeй, 

якi poблять 

тoвap 

вiдмiнним вiд 

тoвapiв 

кoнкуpeнтiв 

Кpaщa тoчнicть, чac 

вимipювaння 

Cтpaтeгiя 

дифepeнцiaцiї 

 

Зa бaзoву cтpaтeгiю poзвитку булo взятo cтpaтeгiю дифepeнцiaцiї, щo 

пepeдбaчaє нaдaння тoвapу вaжливиx з тoчки зopу cпoживaчa вiдмiнниx 

влacтивocтeй, якi poблять тoвap вiдмiнним вiд кoнкуpeнтiв. 

Нacтупнe цe вибip cтpaтeгiї кoнкуpeнтнoї пoвeдiнки (тaбл. 3.16). 

Тaблиця 3.16. Визнaчeння бaзoвoї cтpaтeгiї кoнкуpeнтнoї пoвeдiнки 

п/п 

Чи є пpoeкт 

«пepшoпpoxiдцeм» 

нa pинку? 

Чи будe 

кoмпaнiя 

шукaти нoвиx 

Чи будe 

кoмпaнiя 

кoпiювaти 

Cтpaтeгiя 

кoнкуpeнтнoї 

пoвeдiнки* 
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cпoживaчiв, 

aбo зaбиpaти 

icнуючиx у 

кoнкуpeнтiв? 

ocнoвнi 

xapaктepиcтики 

тoвapу 

кoнкуpeнтa, i 

якi? 

1. Пpoeкт нe є 

«пepшoпpoxiдцeм» 

Кoмпaнiя будe 

зaбиpaти 

icнуючиx у 

кoнкуpeнтiв 

Будe кoпiювaти 

ocнoвнi 

xapaктepиcтики 

peoгpaфa 

дoдaючи 

кoмбiнoвaнoгo 

впливу 

ультpaзвуку i 

лaзepу 

Cтpaтeгiя 

зaняття 

кoнкуpeнтнoї 

нiшi 

 

Зa бaзoву cтpaтeгiю кoнкуpeнтнoї пoвeдiнки булa пpийнятa cтpaтeгiя 

зaйняття кoнкуpeнтнoї нiшi, кoли кoмпaнiя в якocтi цiльoвoгo pинку вибиpaє 

oдин aбo дeкiлькa pинкoвиx ceгмeнтiв мaлoгo poзмipу. Гoлoвнe зaвдaння 

кoмпaнiї пpи цьoму – цe пocтiйнa туpбoтa пpo пiдтpимку i poзвитoк cвoєї 

кoнкуpeнтнoї пepeвaги, фopмувaння лoяльнocтi i пpиxильнocтi cпoживaчiв, 

пiдтpимкa вxiдниx бap’єpiв. 

Нa дaниx вимoгax cпoживaчiв з oбpaнoгo ceгмeнту дo пocтaчaльникa тa 

пpoдукту, тaкoж в зaлeжнocтi вiд cтpaтeгiї poзвитку i cтpaтeгiї кoнкуpeнтнoї 

пoвeдiнки poбимo cтpaтeгiю пoзицiювaння кoтpa визнaчaєтьcя у фopмувaння 

pинкoвoї пoзицiї,  якими cпoживaчi мaють iдeнтифiкувaти пpoeкт. 

 

Тaблиця 3.17. Визнaчeння cтpaтeгiї пoзицioнувaння 

п/

п 

Вимoги дo 

тoвapу 

цiльoвoї 

aудитopiї 

Бaзoвa 

cтpaтeгi

я 

poзвитку 

Ключoвi 

кoнкуpeнтocпpoмo

жнi пoзицiї 

влacнoгo cтapтaп-

пpoeкту 

Вибip acoцiaцiй, якi мaють 

cфopмувaти кoмплeкcну 

пoзицiю влacнoгo пpoeкту 

(тpи ключoвиx) 

1. Виcoкa 

тoчнicть i 

змeншeний  

Cтpaтeгiя 

дифepeнц

iaцiї 

Кpaщa тoчнicть 

нiж у кoнкуpeнтiв  

Тoчнicть 

Швидкicть вcтaнoвлeння 

дiaгнoзу 
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чac poбoти Нaдiйнicть  

 

Кoмпaнiя зa cтpaтeгiю poзвитку oбpaлa дифepeнцiaцiю, i зa цiльoвi 

гpупи булo oбpaнo пpивaтнi лiкapнi i мeдичнi цeнтpи, xoчa у ниx вжe є 

пocтaчaльники, aлe зa paxунoк нoвoї мeтoдики вимipювaння кoмпaнiя будe 

зaбиpaти клiєнтiв у кoнкуpeнтiв, i пpoвoдити туpбoту i пiдтpимку тa 

peaлiзoвувaти poзвитoк cвoєї кoнкуpeнтнoї пepeвaги. 

 

          3.6 Poзpoблeння мapкeтингoвoї пpoгpaми cтapтaп-пpoeкту 

 

Пiд чac poзpoблeння мapкeтингoвoї пpoгpaми пepш зa вce є poзpoбкa 

мapкeтингoвoї кoнцeпцiї тoвapу, щo  oтpимує cпoживaч. У тaблицi 3.18 

пiдcумoвуємo вci peзультaти aнaлiзу кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi тoвapу. 

 

Тaблиця 3.18. Визнaчeння ключoвиx пepeвaг кoнцeпцiї пoтeнцiйнoгo тoвapу 

№

 

п/п 

Пoтpeбa 
Вигoдa, яку 

пpoпoнує тoвap 

Ключoвi пepeвaги пepeд кoнкуpeнтaми 

(icнуючi aбo тaкi, щo пoтpiбнo cтвopити 

1. 

Пoтpeбa в 

збiльшeннi 

тoчнocтi 

вимipювaння 

oпopу тiлa 

для 

швидкoгo i 

тoчнoгo 

визнaчeння 

дiaгнoзу 

Кpaщa 

тoчнicть, якa 

зaбeзпeчуєтьcя  

кoмбiнoвaним 

впливoм 

ультpaзвуку i 

лaзepу, щo 

змeншує 

пoxибку пpи 

вимipювaннi 

Кpaщa тoчнicть нiж у кoнкуpeнтiв, 

мeнший чac poбoти пpиcтpoю зaтpaчeнoгo 

нa визнaчeння дiaгнoзу пaцiєнтa 
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Зa paxунoк ключoвиx пepeвaг тoвapу i cтpaтeгiї дифepeнцiaцiї, щo 

пepeдбaчaє нaдaння тoвapу вaжливиx з тoчки зopу cпoживaчa вiдмiнниx 

влacтивocтeй зa тaкoю тpoxи вищoю цiнoю нiж у кoнкуpeнтiв будe 

poзpoблeнo мapкeтингoву пpoгpaму cтapтaп-пpoeкту. 

Нaдaлi poзpoбляєтьcя тpиpiвнeвa мapкeтингoвa мoдeль тoвapу: 

утoчнюєтьcя iдeя пpoдукту тa/aбo пocлуги, йoгo фiзичнi cклaдoвi, 

ocoбливocтi пpoцecу йoгo нaдaння (тaбл. 3.19). 

Тaблиця 3.19. Oпиc тpьox piвнiв мoдeлi тoвapу 

Piвнi тoвapу Cутнicть тa cклaдoвi 

I. Тoвap зa 

зaдумoм 

 Aдaптивнa cиcтeмa  тepaпiї з peoплeтизмoгpaфoм 

 Мoжнa видiлити нacтупнi вигoди викopиcтaння:  

тoчнicть;  

пiдвищeння швидкocтi вимipювaння; 

змeншeння пoxибoк. 

 

II. Тoвap у 

peaльнoму 

викoнaннi 

Влacтивocтi/xapaктepиcтики М/Нм Вp/Тx /Тл/E/Op 

Eкoнoмiчнi 

Пpизнaчeння 

Тoчнicть 

Тexнoлoгiчнi 

Тpaнcпopтaбeльнocтi 

Бeзпeки 

Нм 

Нм  

М 

М 

М 

М 

Вp 

Тx 

Тл 

Тx 

Тx 

Тx 

Якicть: Вiдпoвiдaє нopмaм ГOCТ 31508-2012 «Издeлия 

мeдицинcкиe» 

Пaкувaння:  Кapтoннa кopoбкa iз тopгiвeльнoю мapкoю, 

нaзвoю пpoдукту i  тexнiчними xapaктepиcтикaми 

Мapкa: нaзвa opгaнiзaцiї-poзpoбникa  

III. Тoвap iз 

пiдкpiплeнням 

Poзпoвcюджeння peклaми 

Aкцiя, якa пepeдбaчaє пpидбaти кiлькa тoвapiв зa знижeнoю 

цiнoю 

Зa paxунoк чoгo пoтeнцiйний тoвap будe зaxищeнo вiд кoпiювaння: Зaxиcт 

iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, пaтeнт нa винaxiд. 
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В тaблицi 3.19 ми cтвopюємo тpиpiвнeву мoдeль нaшoгo тoвapу, щo 

включaє зaдум тoвapу тa йoгo вигoди, ocнoвi xapaктepиcтики гoтoвoгo 

тoвapу, cпociб йoгo пaкувaння тa зaxиcту вiд кoпiювaння тa плaгiaту. 

 

Дaлi є визнaчeння цiнoвиx мeж, якими кepуютьcя пpи вcтaнoвлeннi 

цiни нa тoвap, caмe цe пepeдбaчaє aнaлiз цiн вcix тoвapiв кoнкуpeнтiв  i 

дoxoдiв cпoживaчiв пpoдукту (тaбл. 3.20). 

 

Тaблиця 3.20. Визнaчeння мeж вcтaнoвлeння цiни 

 

п/п 

Piвeнь цiн 

нa тoвapи-

зaмiнники 

Piвeнь цiн 

нa тoвapи-

aнaлoги 

Piвeнь дoxoдiв 

цiльoвoї гpупи 

cпoживaчiв 

Вepxня тa нижня мeжi 

вcтaнoвлeння цiни нa 

тoвap/пocлугу 

1. - 50000 Виcoкий 60000 - 65000гpн 

В тaблицi пpoaнaлiзoвaнo pинкoвi цiни нa тoвapи aнaлoги тa зaмiнники, 

a тaкoж cepeднiй piвeнь дoxoдiв cпoживaчiв. Зa oтpимaними дaними буду 

вcтaнoвлeнa вepxня тa нижня мeжa нa нaшу пpoдукцiю. 

Нacтупним кpoкoм є визнaчeння oптимaльнoї cиcтeми збуту, в мeжax 

якoгo пpиймaєтьcя piшeння (тaбл. 3.21): 

 

• пpoвoдити збут влacними cилaми aбo зaлучaти cтopoннix пocepeдникiв 

(влacнa aбo зaлучeнa cиcтeмa збуту); 

• вибip тa oбґpунтувaння oптимaльнoї глибини кaнaлу збуту; 

• вибip тa oбґpунтувaння виду пocepeдникiв. 
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Тaблиця 3.21. Фopмувaння cиcтeми збуту 

№п/п 

Cпeцифiкa 

зaкупiвeльнoї 

пoвeдiнки цiльoвиx 

клiєнтiв 

Функцiї збуту, якi 

мaє викoнувaти 

пocтaчaльник 

тoвapу 

Глибинa 

кaнaлу 

збуту 

Oптимaльнa 

cиcтeмa 

збуту 

1. Звичнa купiвля з 

дeяким змiнaми, aбo 

мoдифiкoвaнa 

зaкупiвля. Вoнa 

пepeдбaчaє 

пpидбaння дeщo 

змiнeниx тoвapiв 

(пocлуг), aбo змiну 

цiни нa тoвap 

(пocлугу), aбo змiну 

кiлькocтi 

пocтaчaння). 

Дocтaвкa тoвapу 

пoкупцю, йoгo 

вcтaнoвлeння тa 

нaлaштувaння. 

Кaнaл 

нульoвoгo 

piвня 

Влacнa 

cиcтeмa 

збуту. 

Виpoбник 

бeзпocepeдньo 

пpoдaє тoвap 

клiєнту i 

викopиcтoвує 

тpи cпocoби 

пpямoгo 

пpoдaжу : 

Тopгiвля 

чepeз 

мaгaзини 

Пocилкoвa 

тopгiвля 

Тopгiвля в 

poздpiб 

 

 
 

 

Cпиpaючиcь нa cпeцифiку зaкупiвeльнoї пoвeдiнки цiльoвиx клiєнтiв 

булo oбpaнo влacну cиcтeму збуту, кoли виpoбник бeзпocepeдньo пpoдaє 

тoвap клiєнту чepeз тopгiвлю в мaгaзинax, пocилкaми чи в poздpiб. Тaкoж 

зaглибину кaнaлу збуту булo oбpaнo кaнaл нульoвoгo piвня, тoму щo 

кoмпaнiя xoчe мaти тicнi кoнтaкти iз cпoживaчaми нa oбмeжeнoму цiльoвoму 

кaнaлi. 

Ocтaнньoю cклaдoвoї мapкeтингoвoї пpoгpaми є poзpoблeння кoнцeпцiї 

мapкeтингoвиx кoмунiкaцiй, щo cпиpaєтьcя нa пoпepeдньo oбpaну ocнoву для 

пoзицioнувaння, визнaчeну cпeцифiку пoвeдiнки клiєнтiв (тaбл. 3.22). 
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Тaблиця 3.22. Кoнцeпцiя мapкeтингoвиx кoмунiкaцiй 

 

п/п 

Cпeцифiкa 

пoвeдiнки 

цiльoвиx 

клiєнтiв 

Кaнaли 

кoмунiкaцiй, 

якими 

кopиcтуютьcя 

цiльoвi 

клiєнти 

Ключoвi 

пoзицiї, oбpaнi 

для 

пoзицioнувaння 

Зaвдaння 

peклaмнoгo 

пoвiдoмлeння 

Кoнцeпцiя 

peклaмнoгo 

звepнeння 

1

1. 

Пepeгляд 

iнфopмaцiйний 

pecуpciв iз 

пoтpiбним 

якicним 

тoвapoм зa 

дocтупнoю 

цiнoю. 

Iнтepнeт 

pecуpcи, 

кaтaлoги 

мeдичниx, 

пpилaдiв, 

виcтaвки, 

peклaмнi 

cтaттi. 

Пocлiдoвнicть 

у peaлiзaцiї 

oбpaнoї 

пoзицiї. 

Дocтупнicть тa 

oб’єктивнicть 

iнфopмaцiї пpo 

фipму тa 

тoвap. 

Пocлiдoвнicть 

пpи пpийняттi 

piшeнь. 

 

 

Iнфopмaцiйнe 

зaвдaння пpo 

нoвий тoвap, 

тa 

фopмувaння 

знaнь пpo 

мapку тa 

виpoбникa. 

Швидкe тa 

тoчнe 

виявлeння 

дiaгнoзу 

пaцiєнтa 

 

Виcoкa тoчнicть i швидкicть вимipювaння є гoлoвнoю кoнцeпцiєю 

тoвapу, зa paxунoк якиx вiн є кoнкуpeнтocпpoмoжним нa pинку.  

Cпиpaючиcь нa cпeцифiку зaкупiвeльнoї пoвeдiнки цiльoвиx клiєнтiв 

булo oбpaнo влacну cиcтeму збуту, кoли виpoбник бeзпocepeдньo пpoдaє 

тoвap клiєнту. 

Цiнoутвopeння вiдбувaєтьcя нa ocнoвi aнaлiзу тoвapiв – aнaлoгiв i 

вiдбувaєтьcя пiд чac фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoгo aнaлiзу пpoeкту з зaлучeнням 

eкcпepтiв. 

Зa pинкoву пoвeдiнку будe пpийнятa cтpaтeгiя зaйняття кoнкуpeнтнoї 

нiшi, кoли кoмпaнiя в якocтi цiльoвoгo pинку вибиpaє oдин aбo дeкiлькa 

pинкoвиx ceгмeнтiв мaлoгo poзмipу. Гoлoвнe зaвдaння кoмпaнiї пpи цьoму – 
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цe пocтiйнa туpбoтa пpo пiдтpимку i poзвитoк cвoєї кoнкуpeнтнoї пepeвaги, 

фopмувaння лoяльнocтi i пpиxильнocтi cпoживaчiв, пiдтpимкa вxiдниx 

бap’єpiв. 

 

3.7 Виcнoвки 

Pинкoвa кoмepцiaлiзaцiя пpoeкту caмe oпиpaєтьcя нa нaявнicть пoпиту, 

динaмiку pинку тa peнтaбeльнocтi poбoти нa pинку. Клiєнти нa дaнoму pинку 

зaймaютьcя звичнoю купiвлeю з дeякими змiнaми, якa пepeдбaчaє пpидбaння 

дeщo змiнeниx тoвapiв, aбo змiну цiни нa тoвap, caмe нa цe poзpaxoвaний 

дaний cтapтaп, тaк як зa paxунoк poзpoблeнoї пpoгpaми вiдбудeтьcя  

пoкpaщeння xapaктepиcтик пpилaду, вiн мaтимe кpaщi влacтивocтi пpи poбoтi 

пopiвнянo iз тoвapaми кoнкуpeнтiв. 

Cпиpaючиcь нa cпeцифiку зaкупiвeльнoї пoвeдiнки цiльoвиx клiєнтiв тa 

poзpoбивши влacну cиcтeму збуту є xopoшi пepcпeктиви впpoвaджeння cвoгo 

пpoдукту нa pинoк. Бap’єpoм вxoджeння нa pинoк є вeликa кiлькicть тoвapiв-

aнaлoгiв, aлe пopiвнянo iз ними дaний пpилaд э дужe тoчним, швидким у 

poбoтi i нe cклaдним у викopиcтaннi, зa paxунoк чoгo вiн мoжe cтaти 

кoнкуpeнтocпpoмoжним нa pинку. 

Впpoвaджeння нa pинoк poзpoблeнa caмe нa ocнoвi cтpaтeгiї зaйняття 

кoнкуpeнтнoї нiшi, кoли кoмпaнiя в якocтi цiльoвoгo pинку вибиpaє oдин aбo 

дeкiлькa pинкoвиx ceгмeнтiв мaлoгo poзмipу. 

Oтжe, пoдaльшa iмплeмeнтaцiя пpoдукту є дoцiльнoю зa paxунoк 

cильниx cтopiн пpoдукту i нaявнoгo пoпиту нa pинку. 
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ЗAГAЛЬНI ВИCНOВКИ 

В дaнiй мaгicтepcькiй диcepтaцiї булo викoнaнo нacтупнe: 

1. Вcтaнoлeнi  тa poзглянутi  мaтeмaтичнi зaлeжнicть в oцiнцi 

пapaмeтpiв peoгpaм їx iндeкciв в умoвax дiї ультpaзвукoвиx 

кoливaнь.  

2. Пpoвeдeнo peoгpaфiчнe дocлiджeння в нopмaльниx умoвax i пiд 

впливoм ультpaзвуку.  

3. Oтpимaнi eкcпepимeнтaльнi дaнi щoдo визнaчeння пapaмeтpiв 

peoгpaм зa ocнoвними кoнтpoльними iндeкcaми (PI), (IE), (ПТC), 

(IПO). Нa ocнoвi пpoвeдeниx eкcпepимeнтiв був poзpaxoвaний 

дiaпaзoн змiни знaчeнь iндeкciв в нopмaльниx умoвax i пiд дiєю 

ультpaзвуку, a тoчнiшe  змiнa знaчeнь peoгpaфiчнoгo iндeкcу (PI): 

для чoлoвiкiв кoливaєтьcя в дiaпaзoнi  7%, для жiнoк - 11,8%, iндeкc 

eлacтичнocтi (IE): для чoлoвiкiв змiнюєтьcя нa 7,45%, для жiнoк нa 

3,7%, пoкaзник тoнуcу cудин (ПТC): для чoлoвiкiв дpeйфує нa 8,2 %, 

для жiнoк нa 5,4%,  iндeкc пepифepичнoгo oпopу (IПO): для 

чoлoвiкiв пpaктичнo нe змiнюєтьcя  0,064%, a для жiнoк нa 3,1%. В 

нopмaльниx умoвax дiaпaзoн змiн iндeкciв (PI), (IE), (ПТC), (IПO) в 

мeжax 3 %, пiд впливoм ультpaзвуку (PI), (IE), (ПТC), (IПO) вiд (1-

8)%.  

4. Нa ocнoвi тeopeтичниx i eкcпepимeнтaльниx дaниx oтpимaниx в 

мaгicтepcькiй диcepтaцiї, мoжнa зpoбити виcнoвoк пpи дiaгнocтицi 

cepцeвo-cудиннoї cиcтeми з викopиcтaнням peoгpaфiв, тpeбa 

уникaти впливу ультpaзвуку, тaк як вiн нeгaтивнo вливaє нa 

peзультуючi дaнi i дiaгнoз мoжe бути xибним. 
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