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Дослідження, що проводяться по застосуванню різних методик 

фототерапії, привело вчених на новий рівень розуміння процесів, що 

відбуваються в організмі під дією оптичного випромінювання. А розвиток 

технічної бази в свою чергу дозволило створити фототерапевтичні апарати, 

що володіють оптимальною конструкцією випромінювача і широким рядом 

параметрів регулювання впливу. Це дало поштовх для моделювання нових 

пристроїв на основі світлодіодів. Складність забезпечення рівномірно-

направленого опромінення з попередньо визначеною енергією опромінення є 

причиною недостатнього застосування фотомедичних технологій. В 

фототерапії до параметрів регулювання впливу відносять: довжину хвилі, 

частоту імпульсної модуляції, інтенсивність і тривалість сеансу опромінення.  

Світлодіоди завдяки суттєвим перевагам та відповідністю медичним 

вимогам дозволяють створення на їх основі СВД-матриць, які забезпечують 

можливість реалізувати стаціонарні і стимуляційні режими опромінення по 

всій його площі за допомогою програмно керованих комутацій СВД. Така 

матриця повинна забезпечувати технологічні вимоги, такі як спектр 

випромінювання, оптичну потужність випромінювання, рівномірність 

опромінення та низькі робочі температури.  
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Було розроблено макет пристрою опромінювання на основі 

ультрафіолетовихсвітлодіодів марки ProLightPK2B-3JLE-NV з довжиною 

хвилі 390 нм. (Рис.1). Для керування групами, інтенсивністю та частотою 

матриці світлодіодів (1) було підібрано мікроконтролер- ArduinoUnoRev3 (2), 

що забезпечує відповідні вимоги. Щоб забезпечити зворотній зв'язок між 

біологічним середовищем та світлодіодною матрицею було запропоновано 

під‘єднати до мікроконтролера фотоприймач - GroveUVintensetivesensor (3). 

До основних функцій макету пристрою входять: модуляція світлового потоку 

- 12 режимів роботи, яківключаються програмно, шляхом вводу коду; 

модуляція груп світлодіодів, що включається шляхом натискання кнопки на 

корпусі макету; також є можливість вибрати частоту мигання світлодіодів від 

1мс до 32 с.  
 

 
Рис.1 . Вигляд макету пристрою опромінення медичного призначення. 1- 

персональний комп’ютер,2-мікрокотролер,3-фотоприймач,   4- 

світлодіодна матриця. 
 

У свою чергу сформований фототерапевтичної вплив 

створюєнеоднакові фотобіологічні реакції, які проявляються на різних 

системних рівнях організму людини. При опроміненні шкірних покривів, 

внутрішніх органів і рідин слід враховувати, що випромінювання певної 

довжини хвилі надає властивий тільки йому вплив на організм, а 

застосування багатоспектрального випромінювання призведе сумарної дії 

його складових. 

Таким чином, запропонований пристрій забезпечує  

можливістьвимірюванняпотужності світлового потоку, аза рахунок 

розробленого алгоритму вимірювання контроль за рівнем поглинання енергії 

світлового потоку  в процесі процедури і відповідно можливість оцінки 

біологічного ефекту та прогнозування результату опромінення.  
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