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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 53 страниц, 48 рисунков, 12 источников. 

ГИПЕРТЕРМИЯ, РЕАКТИВНАЯ ЗОНА, МЕДИЦИНА, MMANA-GAL, 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ. 

Объектом исследования послужило электромагнитное поле в реактивной 

зоне излучения аппликаторов, используемых в гипертермии. 

Цель дипломной работы заключается в исследовании электромагнитного 

поля аппликаторов при различных их конфигурациях в реактивной зоне 

ближнего поля. 

В работе приведены результаты компьютерного и реального 

моделирования 14 различных конфигураций аппликаторов, применяемых в 

гипертермии. Результаты показаны в виде графиков распределения 

напряженности электромагнитного поля в реактивной зоне данных 

аппликаторов. Так же в работе приведены сравнение и анализ полученных 

результатов, выводы о возможном применении аппликаторов в медицинских 

целях. 

 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 53 старонак, 48 малюнкаў, 12 крыніц. 

ГІПЕРТЭРМІЯ, РЭАКТЫЎНАЯ ЗОНА, МЕДЫЦЫНА, MMANA-GAL, 

КАМП'ЮТЭРНАЕ МАДЭЛЯВАННЕ, ЭЛЕКТРАМАГНІТНАЕ 

ВЫПРАМЕНЬВАННЕ. 

Аб'ектам даследавання паслужыла электрамагнітнае поле ў рэактыўнай 

зоне выпраменьвання аплікатараў.  

Мэта дыпломнай працы заключаецца ў даследаванні электрамагнітнага 

поля аплікатараў пры розных іх канфігурацыях ў рэактыўнай зоне блізкага поля. 

У рабоце прыведзены вынікі камп'ютэрнага і рэальнага мадэлявання 14 

розных аплікатараў, якія ўжываюцца ў гіпертэрміі. Вынікі адлюстраваны ў 

выглядзе графікаў размеркавання напружанасці электрамагнітнага поля ў 

рэактыўнай зоне дадзеных аплікатараў. Гэтак жа ў працы прыведзены 

параўнанне і аналіз атрыманых вынікаў, высновы пра магчымае ўжыванне 

аплікатараў у медычных мэтах. 

  



ABSTRACT 

Diploma thesis: 53 pages, 48 images, 12 sources. 

HYPERTHERMIA, REACTIVE ZONE, MEDICINE, MMANA-GAL, 

COMPUTER SIMULATION, ELECTROMAGNETIC RADIATION. 

The object of the study was the electromagnetic field in the reactive zone of the 

applicator`s radiation.  

The aim of the thesis is to study the applicators`   electromagnetic field with their 

various configurations in the reactive near-field zone.  

The results of computer and actual simulation of applicators presented in the 

form of distribution of electromagnetic field strength in the reactive zone of the 

applicators. Also there are the comparison and analysis of the results, conclusions about 

the possible use of applicators for medical purposes. 


