
X V I  М іж народна на уково-т ехн ічна  конф еренція “П Р И Л А Д О Б У Д У В А Н Н Я : стан і 
персп ект и ви  ”, 16-17 т р а вн я  2017  року. К Л І  ш . Ігоря С ікопського, Ц ії в. Україна

СЕКЦІЯ 2
ОПТИЧНІ Т А  ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ.

ФОТОНІКА

УДК 681.518.3: 535.243.22 і

М А ТЕМ АТИ ЧН Е М О ДЕЛЮ ВАН Н Я ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИ СТИ К 
НЕОДНОРІДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДО ВИ Щ

К ват ерню к С. М„ П ет рук В. Г„ Д убчак О. В., Слободяню к А. О . ,  Ткач А. С. :
В інницький національний технічний університет, Вінниця, Україна 

Е-таіІ: .іеге.куаіегтікіїї.етаіі.сот

Метою роботи є вдосконалення математичних моделей для розрахунку 
оптичних характеристик окремих шарів неоднорідних біологічних середо-; 
вищ, що дозволить вирішити пряму задачу визначення коефіцієнтів відбиття' 
при відомих параметрах середовища.

Було вдосконалена математична модель переносу випромінювання для 
одного із шарів багатошарового неоднорідного біологічного середовища. При 
цьому вважалося, що в межах шару біофізичні та структурні параметри за
лишаються незмінними, тобто шар с макроскопічно однорідним. Математич
не моделювання проведено на прикладі шару дерми з поверхневим сплетін
ням судин інтактної (неушкодженої) шкіри людини. Розраховані оптичні ха-, 
рактеристики шару: показники поглинання та розсіювання, фактор анізотро-: 
пії, ефективні показники розсіювання та ослаблення, частка світла, розсіяного 
в передню півсферу, ймовірність виживання фотона, показник послаблення в 
малокутовому наближенні (МКН), коефіцієнт направленого пропускання, ко
ефіцієнт дифузного відбивання, які дозволяють в подальшому визначити оп
тичні характеристики всього неоднорідного багатошарового середовища, яке 
розділене на ряд макроскопічно однорідних шарів. Методика розрахунку є 
незмінною для інших типів неоднорідних біологічних середовищ при відпо
відній підстановці параметрів поглинання та розсіювання тканини-основи, а 
також оптичних характеристик основних хромофорів.

Для підвищення достовірності контролю параметрів неоднорідних біоло
гічних середовищ або точності діагностування патологічних змін у біоткани^ 
нах необхідно вдосконалювати методи, що дозволяють визначити біофізичні | 
структурні параметри кожного з шарів середовища з малими похибками. При 
цьому вказані параметри шарів неоднорідних біологічних середовищ визна
чаються опосередковано на основі вимірювань коефіцієнту яскравості на пе; 
вних характеристичних довжинах хвиль. При використанні ПЗЗ-камери, сис; 
теми освітлювачів та фільтрів формуються мультиспектральні зображенні 
неоднорідних біологічних середовищ, які показують просторовий розподіл 5
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них основних хромофорів, а також зміну основних біофізичних та структур
них параметрів, які введені у математичну модель.
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’ісркальньїе системи не имеют хроматических аберраций при любьіх 
(тортурах и фокусньїх расстояниях. Методику раечета зеркальньїх систем 
можно разделить на три основньїе зтапьі: вьібор базовой системи, аберраци- 
оиніліі раечет, оптимизация. Для оценки адаптации зеркальной схемьі к про- 
и шодстиенному использованию входят дополнительньїе задачи, как переход 
оі (іа іовой системи к реальной конструкции с учетом определения пределов 
и їмснсния ее конструктивних и технологических параметров.

П работе рассмотреньї актуальньїе проблемьі проектирования зеркальной 
шішки, связанньїе с практическим использованием. Наряду с исследованием 
і\о|ірскционньіх возможностей схем необходимо проводить защиту плоскосте 
н юС>р:шеиия от постороннего света, учитьівать виньетирование, а также ис- 
ічіп. возможности устранения центрального зкранирования. Виньетирование 
умсш.шаст знергию наклонньїх пучков, что приводит к неравномерному рас- 
иредєлению освещенности внеосевьіх зон изображения; для его оценки пред- 
ишистся использовать построение диаграмм виньетирования, определяющих 
Л('Лі:гмующее отверстие входного зрачка [1].

ГІредставленьї двухзеркальньїе системи (рис. 1).
1.1 диухзеркальном зафокальном обьективе [2] вьіполнен анализ зкраниро- 

тіинн и виньетирования, предложено целесообразное расположение блендьі и 
ш щ ііп ю г о  зкрана. В двухзеркальной афокальной схеме через децентрировку 
ижодного зрачка (ДВЗ) рассмотрен способ устранения центрального зкрани- 
роишшя.
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