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ВСТУП 

 

Головною метою викладання навчального курсу «Фізичні поля біологіч-

них об’єктів» є формування у студентів денної форми  навчання за напрямом 

6.050902 – «Радіоелектронні апарати» уявлень про біологічні системи як дже-

рела різних фізичних полів, їх параметри і можливості щодо використання з ді-

агностичною та лікувальною метою, а також з’ясування найбільш загальних 

механізмів виникнення фізичних полів у біологічних системах, їх розподіл, ін-

тенсивність і особливості. Основною метою лабораторних  занять є закріплен-

ня теоретичних знань на практиці для використання їх під час впровадження в 

практику. Біологічні об’єкти розглянуто як джерела фізичних полів. При цьому 

особливу увагу приділено електричному та магнітному полям, інфрачервоному 

випромінюванню поверхні тіла, радіочастотному випромінюванню та випромі-

нюванню внутрішніх органів, акустичним сиґналам і оптичній   хемілюмінес-

ценції. У деяких випадках, поряд з фізичними полями, зумовленими чотирма 

фізичними взаємодіями, обговорюються й інші поля, котрими заведено оперу-

вати в техніці, наприклад, температурні поля. 

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

         знати: 

– основні механізми виникнення фізичних полів у біологічних системах: 

електричного, електромагнітного, інфрачервоного та радіовипромінювання, 

оптичної хемілюмінесценції, їх параметри та можливості використання з діаг-

ностичною та лікувальною метою; 

– характеристику та застосування методів магнітокардіографії та магні-

тоенцефалографії; 

        уміти: 

         – простежити енергетичні перетворення й взаємоперетворення різних ви-

дів енергії у біосистемах, оцінювати енергетичний баланс й напрям змін у них; 

оцінювати результати електричних і магнітних вимірювань. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

        Тема.  Дослідження електричного поля людини 

         Мета роботи: вивчити та дослідити вплив матеріалу електродів, стан по-

верхні рук і їх розташування на результати вимірювань,  оцінювання електрич-

ної складової енергії людини. 

У результаті проведення лабораторної роботи студенти повинні: 

– знати  характеристику та застосування методу дослідження електричної 

складової енергії людини; 

– уміти оцінювати електричну складову енергії людини. 

 Короткі теоретичні відомості 

В організмі людини постійно проходять електричні струми. Розтікаючись 

по всьому організму, вони виходять на поверхню і несуть у собі цінну інфор-

мацію про фізіологічні процеси, котрі відбуваються в організмі. 

Нині функціональна діагностика містить різноманітні методи досліджень, 

заснованих на контролі електричних параметрів тіла людини. Найбільш розпо-

всюдженими є електрокардіографія, електроміографія,  електроенцефалогра-

фія, реографія. Володіючи певними перевагами, вони мають деякі недоліки. 

Зокрема, для проведення вимірювань необхідна достатньо складна апаратура та 

зовнішні джерела живлення, підготовлений медичний персонал.  

Використовуваний у даній роботі метод дослідження електричної скла-

дової енергії людини не претендує на роль надійного діагностичного методу і є 

значною мірою тестовим методом. Його основні достоїнства: гранична просто-

та, відсутність зовнішніх джерел живлення, експресність. Посилення струму, 

що вимірюється, забезпечується за рахунок контактної різниці потенціалів, що 

виникає завдяки використанню електродів з різних матеріалів. Електродами на-

зивають провідники спеціальної форми, які з’єднують вимірювальний ланцюг з 

біологічною системою. Вимоги, що висуваються до електродів у медико-
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біологічних дослідженнях: вони повинні швидко та надійно фіксуватися й лег-

ко зніматися, мати високу стабільність електричних параметрів, забезпечувати 

відсутність гальванічної ЕРС при контакті електродів з біологічною тканиною, 

не підпадати під електролітичну поляризацію (не виділяти продуктів реакцій 

на електродах при проходженні струму), бути міцними, не створювати переш-

код, не подразнювати біологічну тканину.  

Найважливішою технічною проблемою є мінімізація втрат корисної ін-

формації, особливо на перехідному опорі «електрод–шкіра». Еквівалентна еле-

ктрична схема контуру, що містить у собі біологічну систему і вимірювальний 

контур, зображена на рис. 1. 

 

 

Біологічна 
система 

До вимірювальної 
схеми 

r 

Eбп 
Rк Rек Rе 

Rвх 

 

Е δn – ЕРС джерела біопотенціалів; r – опір внутрішніх тканин біологічної сис-

теми; Rк – опір шкіри; Rе – опір електродів; Rеш – перехідний опір ―електрод – 

шкіра‖; Rвх – вхідний опір вимірювальної схеми. 

Рисунок 1 –  Еквівалентна електрична схема вимірювання біоелектричного си-

гналу 

 

Зменшення опору електродів Rе може бути здійснене за рахунок вибору 

матеріалу електрода з низьким питомим електроопору (табл.1) або за рахунок 

збільшення площі електрода. 
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Таблиця 1– Питомий електричний опір деяких матеріалів, Ом·м 10
8
 

Алюміній Залізо Цинк Латунь 

2,8 9,8 5,9 2,0 

 

В останньому випадку електрод буде охоплювати кілька еквіпотенціаль-

них поверхонь. 

При використанні електродів у електрофізіологічних дослідженнях вини-

кають дві специфічні проблеми. Одна з них – виникнення гальванічної ЕРС при 

контакті з біологічною тканиною. Інша – електролітична поляризація електро-

дів, що виявляється у виділенні на електродах продуктів реакцій при прохо-

дженні струму. У результаті виникає зустрічна відносно основної ЕРС.  

Контактною різницею потенціалів (КРП) називають різницю потенціалів, 

що виникає між різними контактуючими провідниками в умовах термодинамі-

чної рівноваги.  

Якщо два твердих провідники привести в зіткнення, то між ними відбу-

вається обмін електронами. У результаті провідники заряджаються (з меншою 

роботою виходу – позитивно, з більшою – негативно) доти, доки потоки елект-

ронів у обох напрямах не будуть урівноважені. КРП, що встановилася, дорів-

нює різниці робіт виходу провідників, віднесеній до заряду електрона. Якщо 

скласти електричний ланцюг з кількох провідників, то КРП між крайніми про-

відниками визначається лише їх роботами виходу й не залежить від проміжних 

членів ланцюга (правило Вольта). 

Електричне поле КРП зосереджено поблизу межі розділу і в зазорі між 

провідниками. Якщо метали Al, Zn, Sn, Pb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd приво-

дити в контакт у вказаній послідовності, то кожний попередній при контакті з 

наступним заряджається позитивно. Цей ряд називають рядом Вольта. КРП для 

різних металів складає від десятих до одиниць вольт. Вона залежить від будови 

провідника і від стану його поверхні. 
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Різниця потенціалів установлюється між точками, що лежать поза мета-

лами безпосередньо поблизу їх поверхні. Її називають зовнішньою контактною 

різницею потенціалів (частіше просто говорять про контактну різницю потен-

ціалів). 12, ко-

тра називається внутрішньою. Ця величина для нашого випадку зменшується 

при переході з М1 у М2 й обумовлюється відмінністю концентрацій електронів 

у контактуючих металах. 

Якщо двом різним металам надати форму, зображену на рис. 2а, і привес-

ти їх у з’єднання, то в зазорі В–С виникає електричне поле. 

 

 
В С 

М1 

А Д 

М2 

А В 
С 

Д 

 
А 

U1

2 U1

2 

 

а – схема з’єднання; б – зміна потенціалу 

Рисунок  2 – Схема виникнення КРП 

Зміну потенціалу при обході уздовж контуру наведено на рис. 2.б. По-

тенціал окремого електрода не може бути теоретично обчислений або безпосе-

редньо виміряний. Тому використовуваний стандартний потенціал окремого 

електрода характеризує різницю потенціалів цього електрода відносно умовно-

го нуля (еталон). Як еталон обрано стандартний водневий електрод, потенціал 

котрого умовно прийнятий за нуль при будь–якій температурі. Стандартний 

водневий електрод складається з платинової плівки, укритої платиновою чер-

ню, насиченою газоподібним воднем. 

Стандартний потенціал будь-якого електрода (елемента) дорівнює різни-

ці потенціалів, котрі відповідають даному електроду, і стандартний електрод 

співпадає зі знаком його заряду відносно стандартного водневого електрода. 
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Розташовуючи елементи в порядку зростання стандартного електродного поте-

нціалу, отримують ряд стандартних електродних потенціалів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Ряд стандартних електродних потенціалів деяких елементів 

Елемент Mg Al Zn Fe Co Ni Pb Cu Ag Au 

Стандартний  

електродний 

 потенціал, В 

-2,30 -1,66 -0,76 -0,04 -0,28 -0,25 -0,13 +0,34 +0,80 +1,50 

*Для латуні: + 0,22 В 

 

Чим більша різниця стандартних електродних потенціалів у двох металів, 

тим більша ЕРС гальванічного елемента, що утворюється ними. Оскільки ЕРС 

завжди позитивна, то для її визначення необхідно з потенціалу електрода, кот-

рий має велику алгебраїчну величину, відняти потенціал електрода, алгебраїч-

на величина котрого менша. При цьому електрони будуть переходити з металу 

з більшим негативним потенціалом до металу з більш позитивним потенціалом. 

Метод вимірювання. Різнорідні метали утворюють гальванічну пару. Як-

що між металами ввести електроліт і замкнути зовнішнє коло, то в ньому поте-

че електричний струм (рис. 3). 

 

Ліва 

долоня 

Права 

долоня 

Перемикач 

шкали 

 

Електрод 2 
 

Штекер 
 

Електрод 1 

 

Затискач 

«крокодил» 
 

 

Рисунок 3 – Загальний вигляд вимірювального кола 
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Значення струму в колі залежить від пари металів, що використовуються 

(електродів), і від загального опору кола. Загальний опір кола складається із 

опору електродів та опору електроліту, що знаходиться між електродами. Оскі-

льки при вимірюванні електроди з’єднані послідовно, а їх геометрія і розміри 

практично однакові, то сумарний питомий електричний опір електродів може 

опосередковано характеризувати вклад їхнього електричного опору в загаль-

ний опір вимірювального кола і, відповідно, вплив на вимірювальний струм. 

Опір електроліту (електролітом у даному випадку є тканини організму) 

складається із опору тканин, по яких протікає електричний струм. Усередині 

організму струм проходить по кров’яних і лімфатичних судинах, м’язах, обо-

лонках нервових стовбурів, питомий опір яких на 4–5 порядків менший, ніж 

питомий опір шкіри. Наприклад, питомий опір крові становить 1,66 Ом·м, 

м’язів 2 Ом·м. Електричний опір ороговілих клітин епідермісу досягає 10
6
 

Ом/см
2
. Верхні шари шкіри епідермісу (рис. 4.а) являють собою ороговілі 

щільно розташовані одна від одної клітини з малим вмістом води та характери-

зуються відносно високим опором. 

 

1 

2 

3 

4 

a 

Rш 

Rн 

Rв 

б 
 

1 – тучні клітини; 2 – верхній шар епідермісу; 3 – шпарина; 4 – нижній шар 

епідермісу; Rв – опір верхнього шару епідермісу; Rн – опір нижнього шару епі-

дермісу; Rш – шунтувальний опір. 

Рисунок 4 – Біологічна (а) та електрична (б) моделі ділянки вимірюваль-

ного кола 
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Нижній шар епідермісу насичений міжклітинною рідиною, яка являє со-

бою електроліт складного хімічного складу. Наявність шунтованого опору в 

електричній моделі ділянки вимірювального кола (рис. 4.б.) обумовлена прису-

тністю у верхніх шарах шкіри шпарин. У звичайному стані шкіри шпарини не 

наповнені електропровідною рідиною. У такому випадку Rш >> Rв. Це означає, 

що наявність шпарин не впливає на величину струму. При заповненні шпарис-

тої структури електролітом (водою або фізіологічним розчином) Rш зменшу-

ється та може значно впливати на електропровідність верхніх шарів епідермісу. 

Опір електроліту залежить від здатності організму підтримувати на визначено-

му рівні склад крові, її насиченість киснем. При погіршенні постачання органі-

зму киснем, зниженні обміну речовин і т. ін., опір електроліту збільшується, що 

призводить, у свою чергу, до зниження струму у вимірювальному колі. На цьо-

му принципі базується метод контролю електричної енергії людини. Під час 

вимірювання на сухій шкірі спостерігається значна залежність сили струму від 

ступеня натискання долонь на електроди, оскільки при цьому змінюється сту-

пінь загущеності верхніх шарів шкіри та заповнення шпарин епідермісу міжк-

літинною рідиною і, відповідно, змінюється їх опір. 

Для забезпечення контрольованого тиску долонь рук на електроди необ-

хідно використовувати поролонові килимки завтовшки 20 мм, на яких розмі-

щують електроди. Під час проведення вимірювань долоні рук необхідно щіль-

но притискати до пластин–електродів і утримувати нерухомо (3–5 с). Долоні та 

пластини не повинні замикатися між собою. Під час проведення досліджень 

щодо впливу розміщення долонь на результати вимірювань використовують 

схеми рис. 5. 
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Рисунок 5 – Схеми для дослідження впливу розміщення долонь 

Хід роботи 

         1. Дослідження впливу матеріалу електродів на результати вимірювань. 

         1.1.  З обраних матеріалів сформувати шість пар електродів: алюміній–

латунь, алюміній–цинк, залізо–латунь, цинк–латунь, алюміній–залізо. 

         1.2. Заповнити табл. 3, використовуючи дані табл.1, 2. 

 

Таблиця 3 – Контактна різниця потенціалів і сумарний алюміній–латунь   елек-

тричний опір різних пар електродів 

№ 

пор. 

 

Матеріали електродів 

Контактна різ-

ниця потенціа-

лів, В 

Загальний питомий 

електричний опір пари 

електродів, Ом м, 10
-8

 

1 Алюміній–латунь   

2 Алюміній–залізо   

3 Алюміній–цинк   

4 Залізо–цинк   

5 Залізо–латунь   

6 Цинк–латунь   

 

        1.3. Зробити висновки про можливий вплив контактної різниці потенціалів 

і сумарного питомого опору на величину струму у вимірювальному колі. 

       1.4. Зібрати електричну схему, що зображена на рис. 3 

        1.5. Виміряти величину струму в колі при використанні різноманітних пар 

електродів. Результати вимірювань занести до таблиці 4. 
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Таблиця 4 – Результати вимірювань струму при використанні різноманітних 

пар електродів 

 

№ 

пор. 

Улектродна пара Струм у вимірювальному колі, мк А 

Номер виміру Середнє 

значення 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Алюміній–латунь         

2 Алюміній–залізо 

3 Алюміній–цинк 

4 Залізо–цинк 

5 Залізо–латунь 

6 Цинк–латунь 

 

       1.6. Побудувати графік залежності струму у вимірювальному колі від вели-

чини контактної різниці потенціалів різноманітних пар електродів. 

       1.7. Зробити висновки : а) як впливає опір електродів на величину струму, 

що вимірюється ; б) що визначає величину струму, що вимірюється. 

      1.8. Вибрати електродну пару для подальшого дослідження. 

      2. Дослідження впливу розміщення долонь на результати вимірювань. 

      2.1. Для обраної пари електродів за п. 1.8. провести вимірювання величини 

струму у вимірювальному колі для двох схем рис. 5. Результати вимірювань за-

нести до табл. 5. 

Таблиця 5 – Результати вимірювань при різному розміщенні долонею рук 

 

№ пор. Струм у вимірювальному колі, мк А 

Схема рис. 5а Схема рис. 5б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

Середнє 

значення 
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       2.2. Зробити висновки за результатами проведених вимірювань і пояснити 

їх. 

      3. Дослідження впливу стану поверхні долонею рук на результати вимірю-

вань. 

       3.1. Провести вимірювання величини струму в колі за рис. 3, використову-

ючи пару електродів за п. 1.8., для таких випадків: 

        – долоні рук у звичайному стані (чисті, сухі); 

        – долоні рук  змочені водою; 

        – долоні рук  оброблені фізрозчином. 

Результати вимірювань занести до табл. 6. 

 

Таблиця 6 – Результати вимірювань при різному стані долонь рук 

 

№ пор. Струм у вимірювальному колі, мк А 

Долоні у звич-

ному стані 

Долоні змочені во-

дою 

Долоні змочені 

фізрозчином 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

   

Середнє 

значення 

   

 

        3.2. Зробити висновки про вплив стану поверхні долонь рук на результати 

вимірювань і дати їм пояснення. 

        4. Визначити значення струму, що відповідає поняттю «норма». 

         4.1. Виміряти значення струму за схемою рис. 3. з електродами  за п. 1.8. 

для всіх студентів навчальної групи (долоні мають бути чистими та сухими). 

        Результати вимірювань занести до табл. 7. 
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Таблиця 7 – Визначення значення норми та тестування студентів навчальної 

групи 

 

№ пор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …. Середнє 

значення 

Величина 

струму, 

мкА 

           

 

       4.2. Знайти середнє арифметичне значення струму та занести його до таб-

лиці 7. Знайдене значення струму взяти за норму. 

      Примітка. Тим студентам,  у яких значення струму більше за норму, можна 

гордитися станом власного здоров’я. Тим, у кого воно менше за норму, потріб-

но більше бувати на свіжому повітрі, змінити спосіб життя (займатися спортом, 

кинути палити), знищити осередки інфекції, наприклад, хворі зуби. 

Зміст звіту 

         1. Назва та номер лабораторної роботи.  

         2. Заповнити таблиці результатів вимірювань і висновків до них. 

         3. Накреслити графік залежності струму у вимірювальному колі від вели-

чини контактної різниці потенціалів різноманітних пар електродів. 

         4. Нарисувати еквівалентну електричну схему вимірювання біоелектрич-

ного сигналу та вказати способи збільшення корисного сигналу. 

Контрольні питання 

 

        1. Що таке електроди та основні вимоги до них у медико-біологічних дос-

лідженнях? 

       2. Що таке контактна різниця потенціалів? 

       3. Як можна обчислити величину контактної різниці потенціалів?  

       4. Пояснити механізм виникнення контактної різниці потенціалів. 

       5. Що таке стандартний електродний потенціал? 

       6. Що обрано еталоном стандартного електродного потенціалу? 

       7. Яка різниця між технічним і медичним поняттям норми? 
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        8. Назвіть основні складові структури верхніх шарів епідермісу та нари-

суйте його електричну модель. 

        9. Поясніть, чому струм у вимірювальному колі залежить від ступеня при-

тискання долоней на електроди. 

Література: [3, с. 17–19; 5, с. 113–119]. 

 

Лабораторна робота № 2 

        Тема.  Дослідження електричних і магнітних полів серця  

         Мета роботи: вивчити та дослідити методи електрокардіографії та магні-

токардіографії.  

У результаті проведення лабораторної роботи студенти повинні: 

– знати  характеристику та застосування методу магнітокардіографії; 

– уміти оцінювати результати електричних і магнітних вимірювань. 

 Короткі теоретичні відомості 

       Серце – найсильніше джерело електричних і магнітних полів в організмі, 

тому магнітокардіографія виникла ще до появи датчиків, але лише магнітомет-

ри дозволили отримувати магнітокардіограми (МКГ) настільки ж високої якос-

ті, як і електрокардіограми  (ЕКГ). За зовнішнім виглядом сигнали МКГ і ЕКГ 

дуже схожі, порушення ж серцевої діяльності дещо по-різному позначаються 

на результатах електричних і магнітних вимірювань. У деяких лабораторіях 

світу зараз відбувається  процес накопичення відповідних даних, що дозволить 

систематизувати особливості магнітного прояву різних серцевих захворювань.  

Як вже згадувалося, найточніше  магнітографи проявляються при спостере-

женні повільно мінливих і  постійних сигналів. Так, саме магнітографічно були 

виявлені постійні «струми ушкодження», що виникають при закупорці коро-

нарної артерії (в експериментах на собаках). Інший серйозний успіх магнітока-

рдіографії – спостереження МКГ плоду у тілі матері. Чітка локалізація маг-

нітного поля в районі джерела дозволила відокремити сигнали плоду від силь-

ніших сигналів материнського серця, у той час, як електричні сигнали в значній 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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мірі змішані. Магнітографія дозволяє вирішувати і інше важливе завдання 

кардіології – визначення кровотоку в серці. Якщо накласти невелике зовнішнє 

магнітне поле, то періодичний викид крові серцем викличе змінний магнітний 

сигнал, що дозволяє визначити обсяг і швидкість рідини, що рухається. Зовсім 

недавно виник новий напрям у магнітокардіографії, – це МГК високого дозво-

лу. Суть його полягає у більш «пильному» вивченні тих інтервалів серцевого 

циклу, коли м’яз знаходиться у стані спокою: у цей час можна виміряти слабкі 

магнітні сигнали, які супроводжують нервові імпульси, що поширюються у се-

рці. Була виявлена цікава особливість: ці системи незмінні протягом приблизно 

20 циклів, потім злегка змінюють форму, знову зберігаючи її наступні 5–10 

циклів, і т. п. Імовірно, тут міститься певна інформація про нервові процеси в 

серці.   

В організмі людини постійно проходять електричні струми. Розтікаючись 

по всьому організму, вони виходять на поверхню і несуть у собі цінну інфор-

мацію про фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі. 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з будовою та принципом  роботи електрокардіографа. 

У наш час при проведенні електрокардіографічних обстежень, як прави-

ло, використовують багатоканальні електрокардіографи, які проводять одноча-

сний запис кількох ЕКГ. Одноканальні портативні електрокардіографи викори-

стовуються також дуже широко, наприклад, при постклінічному нагляді за 

хворими, які перенесли інфаркт міокарда. 

До складу типового електрокардіографа, структурну схему якого наведе-

но на рис. 1, входять чотири основні блоки: вхідний блок, підсилювач, реєстру-

вальний пристрій та блок живлення. Вхідний пристрій включає у себе пристрої 

зйомки електрокардіосигналів (ЕКС) — електроди, кабелі відведень і комута-

тори відведень з перемикачем, якщо електрокардіограф багатоканальний. Еле-

ктроди, призначені для реєстрації біопотенціалів серця, називають електрокар-

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
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діографічними або ЕКГ електродами. Вони виконують функцію контакту між 

генератором біопотенціалів — серцем і вимірювальним пристроєм. 

 

Рисунок 1 – Структурна схема електрокардіографа 

 

Різниця потенціалів серця, які реєструються на поверхні тіла людини, має 

дуже малу амплітуду, приблизно 1–2 мВ, а рівень супроводжуючих перешкод 

(наведення в мережі, артефакти та інші) порівняно великий, тому для їх підси-

лення використовуються електронні підсилювачі електрокардіосигналу 

(ПсЕКС), які виконуються на транзисторах або операційних підсилювачах 

(ОП). Після виходу з блока підсилювача сигнал потрапляє на реєструвальний 

пристрій. 

ЕКГ електроди – це пристрої, які знімають електричні сигнали серця, що 

дійсно існують в організмі людини. Від їх технічних характеристик, точності та 

акуратності накладання залежить якість роботи ПсЕКС, а отже, і достовірність 

зареєстрованих ЕКГ і встановленого за ними медичного діагнозу. Загальну 

структуру ділянки шкіри, яка контактує з електродом, зображено на рис. 2. 
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Підшкірні тканини             Шкіра 

 

Електрод          Електроліт
 

 

Рисунок 2 – Структура ділянки шкіри, яка контактує з ЕКГ-електродом 

 

Електрод являє собою металеву пластину круглої або овальної форми, 

площа якої складає до 20 см
2
. Найчастіше електроди виготовляють із нержаві-

ючої сталі. Останнім часом поширюється використання хлорсрібних електродів 

(Аg-АgС1), які виготовляють шляхом електролітичного покриття хлоридом 

срібла (АgСІ) основи із чистого срібла (Аg) у розчині хлориду натрію (NаСІ). 

Хлорсрібні електроди бувають одноразового та багаторазового використання. 

2. Підготувати прилад до роботи. 

2.1 Перед роботою з приладом переконайтеся: 

       – у правильності встановлення пера в тримач; 

        – у надійності механічного кріплення пера до тримача і тримача до осі ро-

тора гальванометра; 

        –  у правильному встановленні притискача пера до ребра запису на карет-

ці. 

     2.2  Усі кнопки на лицьовій панелі повинні знаходитись у вихідному 

(ненатиснутому) положенні, а перемикач відводів – у положенні 1 mV. Ручку 

зміщення пера встановіть у середнє положення. 

   Вставте вилку шнура живлення в мережну розетку. Увімкніть прилад 

кнопкою ВКЛ, при цьому стрілка індикатора ІП повинна встановитися в пра-

вому секторі. 
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    2.3 Різнокольорові виводи кабелю відводів під’єднуються у такому по-

рядку: 

        –   права рука – червоний (R); 

        –  ліва рука – жовтий (L); 

        – ліва нога – зелений (F); 

        – права нога – чорний (N); 

        – грудна клітка – білий (C). 

Зміст звіту 

         1. Назва та номер лабораторної роботи.  

          2. Заповнити таблиці результатів  електрокардіограми і магнітокардіог-

рами та висновків до них. 

         3. Систематизувати  особливості магнітного прояву різних серцевих за-

хворювань і занести до таблиці. 

         4. Нарисувати серце як джерело електричних і магнітних полів в організ-

мі. 

Контрольні питання 

 

1. Види та характеристика магнітографів. 

          2. Яку функцію виконують електромагнітні поля у живих організмах? 

          3. Що являє собою серцевий м’яз? 

          4. Як виникає та поширюється збудження серцевого м’яза? 

          5. Як поширюється електромагнітна енергія в організмі? 

          6. Яким чином виникає електромагнітне випромінювання при передачі 

нервових імпульсів? 

          7. Які електромагнітні структури відповідають фізичній структурі ор-

ганізму? 

Література: [1, с. 171–198]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема.  Дослідження електричних і магнітних полів мозку  

       Мета роботи: вивчити та дослідити принципи функціювання та умови 

експлуатації електроенцефалографа, засвоїти карту електричної активності мо-

зку як матеріалу для візуальної клінічної діагностики картування спектральної 

потужності ЕЕГ. 

           У результаті проведення лабораторної роботи студенти повинні: 

– знати  характеристику та застосування методу електроенцефалографії; 

– уміти оцінювати результати електроенцефалографічних і магнітоенце-

фалографічних вимірювань. 

 Короткі теоретичні відомості 

         На сьогодні електроенцефалографія посідає важливе місце в діагностиці 

роботи головного мозку.  Електроенцефалографія дає можливість кількісно та 

якісно проаналізувати функціональний стан мозку та його реакції при дії под-

разників.  Електроенцефалографія – це метод, який полягає в реєстрації й ана-

лізі сумарної біоелектричної активності головного мозку – електроенцефалог-

рами (ЕЕГ). ЕЕГ може зніматися як зі скальпа, так і з глибоких структур мозку. 

Електроенцефалографія вважається одним із класичних методів психофізіоло-

гічних досліджень. Хоча і визнається, що, незважаючи на перспективність цьо-

го методу, він залишається для психофізіолога поки ще й одним з найменш 

зрозумілих джерел даних, а інформативність одержуваних результатів багато в 

чому залежить від досвіду дослідника. ЕЕГ вимірюється між двома точками. 

Існують два основні  методи її реєстрації: біполярний і монополярний. При бі-

полярному методі реєструється різниця потенціалів між двома активними елек-

тродами (обидва електроди розташовуються в електрично активних точках 

скальпа). При монополярному – реєструється різниця потенціалів між різними 

точками на поверхні голови відносно якої-небудь індиферентної точки. Міжна-

родною федерацією товариств електроенцефалографії була прийнята система 

«10–20»,  що дозволяє точно вказувати розташування електродів. Хоча остато-
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чно питання про походження ЕЕГ не вирішено, уважається, що електричні 

процеси, які реєструються енцефалографом (який за звичай може мати від 8 до 

16 каналів), пов’язані із синаптичною активністю нейронів. В ЕЕГ відобража-

ються тільки низькочастотні електричні процеси тривалістю від 10 мс до 10 хв. 

Залежно  від частоти показників, що реєструються у ЕЕГ, виділяють такі осно-

вні ритми мозку: дельта-ритм (0,5–4 Гц); тета-ритм (5–7 Гц); альфа-ритм (8–14 

Гц) – основний ритм ЕЕГ, переважає у стані спокою; бета-ритм (15–35 Гц); га-

мма-ритм (вище 35 Гц). 

      Магнітні дослідження мозку реально ведуться всього лише кілька років, але 

вже перші результати показали велику перспективність методу. Біомагнетизм 

виявився не тільки важливою частиною біологічної науки, але й забезпечив ба-

зу для розвитку інших застосувань, надчутливої магнітометрії.  

Хід роботи 

        Студенти вивчають методику  електроенцефалографії: техніку реєстрації, 

зберігання й первинної обробки даних; змістовний аналіз ЕЕГ і формулювання 

клінічного висновку. Для реалізації цих завдань використовуються такі методи: 

методи розпізнавання образів в електроенцефалографії; методи визначення 

спектральної потужності в клінічній КЕЕГ; карти електричної активності моз-

ку. 

        Результати отриманих знань студенти заносять  до протоколу у вигляді ка-

рти електричної активності мозку як матеріалу для візуальної клінічної діагно-

стики картування спектральної потужності ЕЕГ.   

Зміст звіту 

1. Назва і мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки. 

3. Розробити карту електричної активності мозку  та занести схему до 

протоколу. 

          4. Заповнити таблиці результатів  електроенцефалограми і магнітоенце-

фалограми та висновків до них. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Контрольні питання 

          1. Аналіз фаз сну на основі електроенцефалографічної картини. 

2. Види електроенцефалографів. 

3. Принципи функціонування електроенцефалографа. 

4. Умови експлуатації електроенцефалографа. 

              Література: [6, с. 71–98]. 

 

Лабораторна робота № 4 

        Тема. Аналіз вимірів глибинної температури за радіотепловим ви-

промінюванням  

         Мета роботи: вивчити та проаналізувати виміри глибинної температури 

за радіотепловим випромінюванням, і оцінити труднощі цього методу. 

         У результаті проведення лабораторної роботи студенти повинні: 

– знати  характеристику та застосування методу вимірювання глибинної 

температури за радіотепловим випромінюванням; 

– уміти оцінювати тепловий баланс кожної ділянки тіла. 

 Короткі теоретичні відомості 

       Хвилі з тіла людини беруть за допомогою контактної антени – аплікатора. 

Дистанційні вимірювання в цьому діапазоні, на жаль практично неможливі, 

оскільки хвилі, що виходять з тіла, сильно відбиваються назад від кордону 

тіло-повітря.  

      Головні труднощі при аналізі вимірів глибинної температури за радіотепло-

вим випромінюванням на його поверхні полягають у тому, що важко ло-

калізувати глибину джерела температури. Для ІЧ-випромінювання ця проблема 

не виникає: випромінювання поглинається на глибині 100 мкм, таким чином 

його джерелом однозначно є поверхня шкіри. Радіохвилі НВЧ-діапазону по-

глинаються на відстані, що становить кілька сантиметрів. Середня глибина, з 

якою вимірюється температура, визначається глибиною проникнення d. Вона 

залежить від довжини хвилі і типу тканини. Чим більше в тканині води 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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(електроліту), то з меншої глибини можна виміряти температуру: в жировій 

тканині з низьким вмістом води, d = 4–8 см, а у м’язовій тканині (з високим 

умістом води) ця величина зменшується до значень d = 1,5–2 см. Оптимальни-

ми для вимірювання глибинної температури є радіометри з довжиною хвилі у 

вільному просторі X = 20–40 см: у більш короткохвильових пристроїв глибина 

проникнення знижується до декількох міліметрів, тобто вони фактично, так са-

мо як і ІК-тепловізори, вимірюють температуру шкіри, а у більш довгохвильо-

вих радіометрів (X  = 60 см) занадто великий розмір антени і мала просторова 

роздільна здатність. Хоча метод НВЧ-радіометрії вимірює середню за глиби-

ною температуру в тілі людини, зараз відомо, які органи можуть змінювати 

температуру, і тому можна однозначно пов’язати зміни температури з цими ор-

ганами. Наприклад, зміна температури під час м’язової роботи пов’язана саме з 

м’язовою тканиною, зміни глибинної температури головного мозку, які дося-

гають 1–2
0
 К, визначаються його корою.  

      Тепловий баланс кожної ділянки тіла підтримується за рахунок трьох фак-

торів: 1) генерації тепла внаслідок метаболізму; 2) обміну теплом з сусідніми 

ділянками тіла завдяки термодифузії; 3) конвективного теплообміну за допомо-

гою кровотоку, тобто за рахунок припливу і відтоку тепла із кров’ю. За рахунок 

конвективного теплообміну одні тканини можуть нагріватися, а інші охолод-

жуватися. Температура крові, що притікає по артеріях в різні органи, визна-

чається температурою «теплового ядра» тіла (фактично грудної клітини) і ста-

новить близько 37°С.   

        Основними сферами практичного застосування НВЧ-радіометрії в даний 

час є діагностика злоякісних пухлин різних органів: молочної залози, мозку, 

легенів, метастазів, а також функціонального стану кори головного мозку. При 

цьому використовують так звані функціональні проби. У цій якості застосо-

вується, наприклад, глюкозна проба – пацієнт приймає кілька грамів розчину 

глюкози, після чого починають вимірювати внутрішню температуру антенами, 

встановленими в декількох точках на поверхні тіла близько досліджуваного ор-

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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гану. Якщо є злоякісні пухлини або метастази, то після глюкозної проби  

збільшується глибинна температура тіла в цих ділянках. Можливий біофізич-

ний механізм підвищення температури пов’язаний з тим, що глюкоза активно 

засвоюється клітинами. Ефективність перетворення глюкози в АТФ у ракових 

клітинах значно нижча, ніж у здорових: з однієї молекули глюкози в ракових 

клітинах синтезується 2 молекули АТФ, а в здорових – 38. Тому раковим 

клітинам необхідно переробити набагато більшу кількість глюкози. Оскільки 

коефіцієнт корисної дії цього процесу не перевищує 50 %, ракові клітини силь-

но розігріваються. Цей розігрів через фізіологічні механізми викликає підви-

щення температури в патологічних і прилеглих нормальних тканинах. Сумар-

ний підйом температури реєструється НВЧ-радіометром.  

Хід роботи 

        Студенти вивчають особливості обробки та подання тепловізійного зоб-

раження. Тепловізійне зображення можна виводити в чорно-білому або коль-

оровому форматі. Вивчають перепади температури, які потрібно вимірювати на 

термограмі. Далі студенти знайомляться з різновидами теплобачення, при яких 

досліджується тимчасова динаміка температурних полів, а саме з  динамічним 

теплобаченням. Навчаються обробляти послідовні термокарти, за допомогою 

яких можна визначити динаміку температури в будь-яких точках. 

      Результати отриманих знань студенти заносять  до протоколу у вигляді тер-

мокарти  мозку. 

Зміст звіту 

1. Назва і мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки термоенцефалоскопії. 

3. Обробити термокарсти та розробити теплову карту мозку. 

          4. Заповнити таблиці результатів  тепловізійного спостереження і термо-

графії та висновків до них. 

          5. Схематично зобразити особливості обробки та подання тепловізійного 

зображення. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Контрольні питання 

       1. Що являє собою термометрія? 

       2. Яким чином може бути проведено вимірювання температури? 

       3. Які основні вузли приладів для вимірювання температури? 

       4. Яку особливість має максимальний термометр? 

       5.  Яке призначення має та з яких елементів складається метастатичний 

термометр? 

      Література: [2, с.141–159].         

 

Лабораторна робота № 5 

        Тема.  Дослідження стану людини за допомогою електропунктурної ді-

агностики 

         Мета роботи: вивчити характеристику біологічно активних точок. 

          У результаті проведення лабораторної роботи студенти повинні: 

– знати  характеристику та застосування методу електропунктурної діаг-

ностики; 

– уміти оцінювати результати вимірювань електропровідності шкіри. 

 Короткі теоретичні відомості 

Акупунктура – один із найперспективніших методів сучасної медицини. 

З діагностичних методів, уживаних в клінічній практиці, найбільшого розвитку 

набула електропунктурна  діагностика за методом Р. Фолля. Електропунктурна 

діагностика за методом Р. Фолля – це оцінювання стану органів і систем орга-

нізму людини на підставі результатів вимірювань електропровідності шкіри, 

що проводиться в біологічно активних точках класичних акупунктурних мери-

діанів. За допомогою електропунктурної діагностики за методом Р. Фолля мо-

жна не тільки діагностувати захворювання в організмі, але й встановити схиль-

ність до того чи іншого захворювання, підібрати ціле направлене лікування че-

рез вплив на посилення специфічного і неспецифічного захисту через вплив на 

імунну систему організму. Метод Фолля дозволяє: неінвазивно проводити пов-
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не комплексне обстеження хворого; визначити характер та орієнтовно, ступінь 

наявних порушень  в органах та їх системах; з’ясовувати механізми патогенезу 

захворювання в кожному окремому випадку; визначити наявність або відсут-

ність шкідливого впливу предметів, що знаходяться у контакті зі шкірою паці-

єнта; робити ранню діагностику на стадії доклінічних проявів; виявляти сту-

пінь наявних порушень у різних органах і системах конкретного хворого; про-

водити ідентифікацію збудників і їхніх токсинів; визначати чутливість мікроф-

лори до медикаментів. Діагностика за методом Фолля заснована на вимірюван-

ні електропровідності у визначених точках каналу (БАТ).  

Хід роботи 

Студенти вивчають роботу приладу за методом Фолля, який визначає мі-

сцезнаходження і електричні параметри акупунктурних точок, розташованих 

на глибині 2–3 мм. При гострій патологічній зміні в організмі в акупунктурних 

точках завжди відбувається «спадання» стрілки вимірювального приладу, ве-

личина якого не змінюється при збільшенні тиску на вимірювальний електрод. 

При цьому на вимірювальний електрод в акупунктурній точці подають позити-

вний потенціал. Захворювання органів призводять до зниження електропровід-

ності біологічно активних точок (БАТ) ще до того, як захворювання проявить 

себе в звичайному режимі. При використанні електропунктурної діагностики за 

Р. Фоллєм  на первинному прийомі виявляють точку вимірювання з найгірши-

ми показниками і впливають на неї імпульсним струмом, час від часу переми-

каючи прилад на режим діагностики для перевірки стану точки. 

Зміст звіту 

1. Назва і мета роботи. 

2. Схема приладу за методом Фолля. 

3. За допомогою електропунктурної діагностики по Р.Фоллю  виявити 

точку вимірювання з найгіршими показниками. 

          4. Заповнити таблиці результатів  впливу на біологічно активні точки ім-

пульсним струмом. 
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          5. Схематично зобразити зниження електропровідності біологічно актив-

них точок (БАТ) при різних захворюваннях органів. 

Контрольні питання 

       1. Що являє собою електропунктурна діагностика за методом Р. Фолля? 

       2. Яким чином може бути проведено лікування за допомогою приладу за 

методом Фолля? 

       3. Загальна характеристика акупунктури. 

       4. Яку особливість мають біологічно активні точки (БАТ)? 

      Література: [4, с.14–35].         
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за націона-

льною шкалою (екзамен) 

Проміжок за на-

копичувальною баль-

ною шкалою 

Оцінка ECTS 

Зараховано 

90–100 А   відмінно 

82–89 В   дуже добре 

74–81 С   добре 

64–73 D   задовільно 

60–63 Е   достатньо 

Не зараховано 

35–59 FX незадовільно 
(дозволяється пере-

складання, але не більш ніж  

на Е) 

1–34 F   неприйнятно 
(повторне вивчення 

дисципліни) 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Відвідування лабораторних за-

нять 

10 

Контрольні тести 30 

(детальний розподіл балів здій-

снюється в робочій навчальній про-

грамі) 

Активність студента на лабора-

торних заняттях, захист звіту 

60 

(детальний розподіл балів здій-

снюється в робочій навчальній про-

грамі) 

Усього 100 
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