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при еліпсоїдальній фотометрії' [2] проведено дослідження просторового 
розподілу розсіяного випромінювання епідермісом людини.

Фотометричні зображення, що характеризують розсіяння епідермісом, 
отримані як результат збирання еліпсоїдальними рефлекторами в прямому та 
(поротному напрямках при модельному експерименті для різних товщин даного 
ІїС, граничні межі якого відповідають анатомічним довідникам і складають 
0.035-0.726 мм. Оптичні властивості, що були використані для прямої Монте- 
ІСпрло симуляції наступні: коефіцієнт розсіяння 45 с м 1, коефіцієнт поглинання 
0,15 с м 1, фактор анізотропії розсіяння 0,8 та показник заломлення 1.34. 
Параметри моделювання для врахування характеристик реальної приймально- 
реєструючої системи були обрані у відповідності з [2].

У ході моделювання та аналізу отримані характеристичні залежності 
розподілу освітленості різних зон фотометричних зображень, зокрема крайової 
та середнього кільця [2] при різних профілях розподілу інтенсивності 
нипромінювання в поперечному перетині падаючого лазерного пучка (аналог 
моди ТЕМ00 при гаусовому профілі). Отримані дані свідчать про суттєвий 
ішлив профілю падаючого пучка на світлорозсіяння епідермісом як у 
підбитому, так і у світлі, що пройшло крізь шар БС. Аналогічний підхід буде 
шжористано при дослідженні рогового шару, дерми та жирової тканини шкіри 
людини для оцінки впливу профілю падаючого променю на ефекти 
снітлорозсіяння. Зазначені результати віднайдуть своє практичне застосування 
при побудові фотометру з еліпсоїдальними рефлекторами для дослідження 
шкіри людини у відбитому світлі, тобто в умовах іп у і у о .
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структурним параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних 
середовищ для ряду прикладних задач екологічного моніторингу, біомедичноі' 
діагностики та контролю якості продукції з використанням п-вимірногої 
мультиспектрального подання інформації для кожного пікселя масиву! 
цифрових зображень отриманих ПЗЗ-камерою, що дозволило розвинути нові 
концепції та методи телевізійного вимірювального контролю та діагностування'! 
а також підвищити швидкодію та вірогідність контролю параметрів біологічний 
об’єктів. |

Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль та* 
діагностування параметрів неоднорідних біологічних середовищ здійснюється^ 
на основі обробки масиву мультиспектральних зображень досліджуваного! 
об’єкту отриманих ПЗЗ камерою на п довжинах хвиль з вибраними діапазонами 
довжин хвиль у кожному з вимірювальних каналів. |

Проведено аналіз математичних моделей та вдосконалено мете дк, 
мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю і діагностуванні! 
параметрів неоднорідних біологічних середовищ. Проведено математичне! 
моделювання переносу випромінювання у приповерхневих шарах неоднорідних^ 
біологічних середовищ на основі багатошарової структури та з розсіювальними| 
частинками різних, розмірів та форми. На основі цього отримано масивиі 
мультиспектральних зображень неоднорідних біологічних середовищ.

Вибір оптимальної кількості спектральних каналів, діапазону довжин хвиль, 
кожного з каналів та необхідної роздільної здатності ПЗЗ-камери здійснюється 
при оптимізації структури вимірювального засобу на основі пошуку, 
відмінностей при статистичній обробці спектральних характеристик
коефіцієнту дифузного відбивання досліджуваних об’єктів, з апріорі відомим! 
станом, що забезпечує необхідні параметри швидкодії, вірогідності контролю 
чи точності діагностування. Для опрацювання масивів мультиспектральний 
зображень використано експертну систему підтримки прийняття
діагностичного рішення з використанням нечіткої логіки та нейромережі. , * 
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