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Робота була спрямована на підвищення ефективності проектування ТС, 

теоретичне обґрунтування можливості створення та розробку теоретичних засад 
проектування сучасного аерометричного рефрактометра. 

Предметом досліджень були розробка теоретичних принципів і методик 
проектування ТС  спеціального  та іншого призначення в частині оптичних та оптично-
електронних блоків, критеріїв визначення ефективності функціювання  ТС, алгоритмів 
оптимізації ТС на їх основі, а також методи аберометричної рефрактометрії ока, 
стосовно точності вимірювань та діапазону вимірювань локального по зіниці розподілу 
аметропії, роздільної здатності, швидкодії та продуктивності вимірювань, умовам 
безпеки вимірювань, пов’язаними з припустимими дозами опромінювання сітківки, 
можливості одержання потрібного обсягу інформації про офтальмологічні параметри 
та характеристики вад зору.  

Дослідження проводилися теоретичними методами із застосуванням системного 
підходу та математичної формалізації предмету досліджень. Використовувався 
математичний апарат теорії ідеальної оптичної та лінійних оптико-електронних 
систем, теорії аберацій оптичних систем. Для чисельного моделювання процесів 
широко використовувався Mathcad та спеціальні авторські програми проведення 
чисельних експериментів на персональних комп’ютерах, створені за допомогою мови 
програмування Delphi. Задача пошуку коефіцієнтів апроксимації розв’язувалася 
гаусовим методом найменших квадратів. При моделюванні випадкових процесів, таких 
як тремор ока чи флуктуація акомодації застосовувалися методи теорії ймовірностей, 
методи статистичної обробки результатів. 

Сучасний стан теплобачення передбачає подальше поширення номенклатури ТС і 
покращення їх характеристик. Ці напрямки доцільно реалізовувати насамперед шляхом 
оптимізації процесу аналізу і синтезу системи на етапі її проектування. Фундаментальні 
алгоритми перетворення інформації в ТС і алгоритми візуального аналізу двомірного 
зображення оператором є однаковими незалежно від конкретної технічної реалізації 
системи. Проблема полягає в адекватному математичному моделюванні перетворення 
інформації на єдиних теоретичних засадах безвідносно до типу джерела того чи іншого 
сигналу чи дії. Разом з тим необхідно встановити універсальний критерій оцінки 
ефективності роботи всієї системи та окремих її блоків. Моделі та методики мають 
бути адаптовані для використання в інженерних розрахунках та придатні для 
фізичного моделювання.  

Математична модель “ІЧ  об’єкт – ІЧ фон – атмосфера – ТС – оператор” 
розроблялась безвідносно до конкретної технічної реалізації ТС виходячи з 
фундаментальних алгоритмів створення і перетворення ІЧ зображення. Модель 
розглядає принципи формування сигналу в системі “об’єкт – фон”, проходження 
сигналу в атмосфері на похилих та горизонтальних трасах, перетворення оптичного 
сигналу при лінійному переміщенні ТС, теорію перетворення сигналів в ТС, 
просторову розгортку оптичного сигналу, перетворення сигналу в оптичній 
фокусуючій системі, перетворення оптичного сигналу в електронний, обробку 
електронного сигналу в аналогових і цифрових блоках, перетворення електронного 
сигналу в оптичний на моніторі, теорію візуального сприйняття тепловізійного 
сигналу. Математична модель дозволила створити узагальнені інженерні методики 



аналізу і оптимізації ТС незалежно від конкретної технічної реалізації системи. При 
цьому використовувались як часткові, так і інтегральні показники якості. Розроблені 
методики розрахунків основних характеристик ТС: 

- модуляційної передаточної функції; 
- градаційної характеристики; 
- еквівалентної шуму різниці температур; 
- мінімальної виявлювальної різниці температур; 
- мінімальної роздільної різниці температур; 
- відстані виявлення об’єкта; 
- відстані розпізнавання об’єкта. 

На основі створених методик проведені показові розрахунки по аналізу, синтезу і 
оптимізації ТС різних типів і призначення: - порівняльний аналіз ТС з сканером на основі 
двухдзеркального ромба і сканера на основі призми з різнонахиленними гранями; - 
порівняльний аналіз ТС з ПВ на близький і середній інфрачервоні діапазони, - розрахунки 
еквівалентної шуму різниці температур і відстані розпізнавання об`єкта для ТС з 
фотоним ПВ, - розрахунок смуги пропускання електроного тракта ТС з тепловим ПВ, - 
розрахунки фокусної відстані, діаметра вхідної зіниці і роздільної здатності об`єктива 
ТС при заданих характеристиках  системи «об’єкт – фон» і умов спостереження. 

Для апроксимації функції хвильової аберації ока використовувалися звичайні 
класичні поліноми Церніке та поліноми подвійного церніковського розкладу вказаної 
функції із використанням координат простору предметів. Систематизація пошуку 
методів аберометричної рефрактометрії ока реалізовувалася з використанням 
морфологічного методу. 

При моделювання процесів тремору та флуктуацій акомодації ока 
використовувалися дані відповідних медичних досліджень. Вплив мікрорухів ока та 
флуктуації акомодації на точність відтворення апроксимаційних церніковських 
коефіцієнтів досліджувався з припущенням щодо відсутності методичних та 
інструментальних похибок просторово роздільного (ПР) рефрактометра, що дало змогу 
відокремити похибки від мікрорухів ока від інших похибок та виявити їх рівень у 
порівнянні з іншими.  

Для того, щоб  виявити потенційну точність вимірювання абераційної рефракції 
ока, яка складає приблизно 0,1 дптр. були виконані дослідження випадкових похибок 
відтворення коефіцієнтів апроксимації функції хвильової аберації виконувалося 
чисельним комп’ютерним моделюванням роботи рефрактометра з припущенням 
існування лише електричного шуму фотоелектричного вимірювача координат 
світлової плями на сітківці.  

При дослідженнях локального розподілу рефракції ока, яка є векторною 
величиною, за модуль вектору рефракції приймалася величина відстані від ока до 
предметної площини, яка була оптично спряженою із площиною в оптичній системі 
ока, в якій промінь найбільше наближається до візуальної осі ока або перетинається з 
нею.  

Систематичні похибки ПР рефрактометра досліджувалися у напрямку вивчення 
фактору подвійного впливу аберацій оптичної системи ока на похибки вимірювань 
поперечних аберацій променя на сітківці та фактору інструментальних похибок, 
пов’язаних з недосконалостями дефлектора та абераціями оптичних каналів приладу. 
Дослідження проводилися з використанням точних розрахунків ходу променів в 
оптичній системі приладу та ока. Для цього використовувалися відомі оптичні 
комп’ютерні програми “OPAL-PC”, “Призма”, “OSLO” та інші спеціальні програми. 
При проведенні таких досліджень використовувалися відомі моделі оптичної системи 
ока та параметри середньостатистичного “стандартного” ока. 



Результати попередніх досліджень були використані для розробки практичних 
рекомендацій щодо створення принципу дії ПР рефрактометра та проектування його 
основних структурних компонентів. На цій основі була побудована функціональна 
схема приладу, яка здатна забезпечити виконання потрібних головних та допоміжних 
функцій, а також забезпечити вимоги до основних функціональних параметрів ПР 
рефрактометра. 

Отримані наукові і науково-технічні результати 
Найдоцільнішим шляхом  загального підвищення ефективності проектування ТС 

насамперед є ретельна оптимізація окремих блоків системи і їх спряження на етапі 
синтеза. Для цього була розроблена математична модель формування і перетворення 
сигналів в системі «об’єкт – фон – атмосфера – ТС – оператор». Прийнято, що за умов 
обмеження динамічних діапазонів вхідного/вихідного сигналів, вузького поле зору 
оптичної системи, постійного рівня адаптації зорової системи оператора  всю систему  
можна прийняти лінійною. 

В  розрахунках проходження сигналу «об’єкт – фон» через атмосферу враховано, 
що  відстань дії ТС складає одиниці кілометрів і вплив атмосфери на роботу системи 
відбувається в основному шляхом ослаблення випромінювання за рахунок поглинання 
молекулами атмосферних газів, розсіювання на молекулах, аерозолях та частинках 
пилу і ослаблення за рахунок гідрометеорів (хмар, туману, дощу, снігу). Методика 
розрахунків не відрізняється від загальновживаних за виключенням того, що додатково 
розглянуті питання зміни експозиції приймача випромінювання при лінійному русі ТС 
відносно об’єкта. 

В частині дослідження перетворення сигналу в оптико-електронних блоках ТС 
розроблені методики розрахунків параметрів оптичних систем для різних режимів 
сканування: - двомірного сканування одноелементним ПВ; - послідовного сканування 
лінійкою ПВ; - паралельного сканування лінійкою ПВ; - послідовно-паралельного 
сканування матричним ПВ; електронного сканування. Проаналізовані перетворення 
оптичних сигналів в інфрачервоних об’єктивах. Приведені результати розрахунків  ІЧ 
об’єктивів, що були розроблені авторами. Отримані формули для розрахунків основних 
параметрів лінзових, дзеркальних і дзеркально-лінзових фокусуючих оптичних 
системах. 

Проаналізовано візуальне сприйняття тепловізійного зображення оператором. 
Показано, що зорова система оператора може описуватись в межах теорії лінійних 
систем. Розглянуті ефекти просторового і часового інтегрування зоровою системою. Для  
розрахунків зорового сприйняття і пошуку використовувались стандартні методи. 

Особлива увага в ході роботи була приділена обгрунтованню показників якості ТС, 
їх визначенню і методикам розрахунків. Показано, що, незалежно від типу ТС якість 
тепловізійного зображення визначається такими факторами як МПФ всієї ТС без 
врахування шумів, граничним значенням шумів всієї ТС, комбінацією якості 
зображення з шумами системи. Розроблені методики розрахунків основних 
харктеристик ТС: - МПФ ТС, - функції передачі сигналу, - еквівалентної шуму різниці 
температур, - мінімальної виявлювальної різниці температур, - мінімальної роздільної 
різниці температур, - відстані виявлення об`єкта, - відстані розпізнавання об`єкта, - 
відношення сигнал/шум. 

Результати порівняльного аналізу відомих методів ПР рефрактометрії показали, 
що сучасним вимогам до здійснення аберометричної рефрактометрії в найбільшій мірі  
відповідають однопроменеві ПР рефрактометри з дефлекторами світлового пучка, 
оскільки вони потенційно можуть забезпечити одночасно високу точність та широкий 
діапазон вимірювань хвильової аберації. 



Теоретично досліджені систематичні і випадкові складові похибок вимірювання 
поперечних аберацій світлового пучка на сітківці ока. Ці дослідження, проведені для 
кремнієвих фотодіодних лінійок з урахуванням вимог стандартів з безпечного 
освітлення сітківки, показали, що порогові енергетичні параметри вказаних ФП 
дозволяють забезпечити вимірювання поперечних аберацій пучка, які відповідають 
рефракції ока в діапазоні щонайменше ±3 дптр з середньоквадратичною похибкою не 
більше 0,25 діоптрій в зоні зіниці з діаметром більшим, ніж 2 мм. 

Встановлено, що мікрорухи ока типу стрибків здатні суттєво впливати на 
похибки відтворення коефіцієнтів nmnm SC , , особливо якщо око має збільшені 
значення аберацій тих типів та порядків, які швидко змінюються відносно координат ρ, 
ϕ (аберації типу польових та аберації вищих порядків). Для зменшення цього впливу 
необхідно зменшувати значення ϕσ , що можливо здійснити зменшенням інтервалу 
часу, що витрачається на проведення сеансу вимірювань. 

Визначено, що при флуктуаціях акомодації найбільшою за абсолютною 
величиною є похибка відтворення коефіцієнта, що характеризує дефокусування 
зображення на сітківці (аметропію). Для зменшення похибок відтворення коефіцієнтів 
аберацій потрібно збільшувати швидкодію приладу, але до тих пір, поки зростання 
похибки коефіцієнта аметропії не стане збільшувати СКВ хвильового фронту. 

Встановлено, що наявність у ОС ока декількох типів аберацій може призводити 
до їх перехресного впливу на величини похибок внаслідок абераційного впливу ОС ока 
на зворотний хід променів. Показано, що ці похибки можуть бути зменшені при 
певному розташуванні в системі приладу апертурної діафрагми фотоелектричного 
вимірювача аберацій зі суміщенням зіниць приладу та ока.  

Використання отриманих результатів можливе в декількох напрямках: 
- впровадження розроблених методик в конструкторських установах 
України; 

- покращення характеристик ТС і рефрактометрів, які виробляються в 
Україні; 

- доопрацювання та впровадження в виробництво запропонованих 
схемотехнічних рішень; 

- впровадження в учбовий процес в вигляді лекційного матеріалу, 
практичних і лабораторних занять, завдань на курсове та дипломне 
проектування. 

В роботі розроблені інженерні методики, які можна використовувати 
безпосередньо в ході проектування реальних приладів. Наприклад, були проведені 
розрахунки по аналізу, синтезу і оптимізації ТС різних типів і призначення: - 
порівняльний аналіз ТС з сканером на основі двухдзеркального ромба і сканера на 
основі призми з різнонахиленними гранями; - порівняльний аналіз ТС з ПВ на близький 
і середній інфрачервоні діапазони, - розрахунки еквівалентної шуму різниці температур і 
відстані розпізнавання об`єкта для ТС з фотоним ПВ, - розрахунок смуги пропускання 
електроного тракта ТС з тепловим ПВ, - розрахунки фокусної відстані, діаметра 
вхідної зіниці і роздільної здатності об`єктива ТС при заданих характеристиках  
системи «об’єкт – фон» і умов спостереження. Для практичної реалізації цих 
результатів ведеться робота з можливими споживачами – підприємствами 
приладобудівної галузі України. 

Запропонований алгоритм, що базується на використанні математичного апарату 
кубічної сплайн-інтерполяції даних, отриманих в периферійній зоні зіниці, можна 
успішно використовувати для уникнення теоретичної невизначеності при знаходженні 
рефракції в осьовій зоні в серійних приладах. 



Як результат теоретичних досліджень головних інструментальних похибок 
приладу знайдено апаратні засоби їх зменшення, які полягають в наближенні косого 
головного променя лазерного пучка у зоні  fovea до оптичної осі приладу. Таким 
чином, теоретично обґрунтована принципова можливість створення сучасного 
аерометричного рефрактометра. Синтезовано оптичну систему бадалівського типу, яка 
забезпечує суміщення зіниць ока та приладу без внесення в канал сканування та канал 
вимірювань координат світлової плями на сітківці додаткових аберацій. Показано, що 
застосування в розробленій системі рефрактометра оригінально поєднаних оптико-
механічного дефлектора і датчика положення пучка на зіниці ока пацієнта дозволяє 
суттєво зменшити собівартість приладу без втрати його функціональних можливостей. 

Розроблено функціональну схему та спроектовано оптичну систему 
експериментального зразка приладу, які спроможні забезпечити зменшення 
методичних та інструментальних похибок рефрактометра.  

За матеріалами роботи Сокуренком В. М. захищена кандидатська дисертація на 
тему „Об’єктивна однопроменева просторово роздільна рефрактометрія ока” (науковий 
керівник: доцент, к. т. н. Чиж І. Г.)  

За тематикою роботи опублікована одна монографія (Norbert Schuster, Valentin G. 
Kolobrodov Ifrarotthermographie. – WILEY-VCH. – Berlin. – 2000. – 340 p.), 18 статей, 
отримано 1 патент. Результати роботи доповідались на 5 науково-технічних 
конференціях. 

 


