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АНОТАЦІЯ 

В дипломній роботі оптимізовано роботу приладу спектральної 

когерентної томографії. Робота складається з п’яти розділів. В першому розділі 

проведено аналіз неінвазивних оптичних та лазерних методів діагностики 

захворювань ока людини. В другому та третьому розділах розглянуто та 

проаналізовано принципи роботи спектральних приладів та математичну 

обробку сигналів відповідно. В четвертому розділі запропоновано 

альтернативні широкосмугові джерела оптичного випромінювання та наведені 

їх характеристики. В п’ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та 

безпеки під час користування приладом. Список літератури складається з 14 

джерел .  
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ANNOTATION 

In the thesis work optimized operation of the appliance spectral coherence 

tomography. The work consists of five chapters. In the first chapter the analysis of 

noninvasive optical and laser methods of diagnostics of diseases of the human eye. In 

the second and third sections reviewed and analyzed the principles of spectral 

instruments and mathematical signal processing respectively. In the fourth chapter 

proposed alternative broadband optical radiation source and given their 

characteristics. In the fifth chapter the problems of safety and security when using the 

device. References consists of 14 sources. 
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ВСТУП 

В роботі проведено аналіз основних сучасних методів діагностики 

глаукоми, які широко використовуються в медицині. Прогресивними є оптичні 

методи та системи, які дозволяють проведення діагностики глаукоми 

безконтактно та швидко. Визначено подальші шляхи розвитку оптичних 

методів для експрес-діагностики глаукоми. 

На сьогоднішній день статистика показує, що глаукомою страждають 

близько 1-2% людей в віці від 40 років, при цьому біля 25% випадків 

залишаються невиявленими. Якщо захворювання виникло в віці від 40 до 45 

років, і якщо не буде проведено лікування, то можна втратити зір повністю у 

віці 60-65 років. Лише рання діагностика та лікування глаукоми дозволяють 

зберегти зір. 

Глаукома представляє собою групу офтальмологічних захворювань, які 

характеризуються пошкодженням та атрофією очного нерву, постійним або 

періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску (ВОТ) та ведуть до 

часткової або повної втрати зору. Розвиток глаукоми починається з втрати 

периферійного зору, та закінчується змінами у всьому полі зору. Якщо 

внутрішньоочний тиск починає рости, а лікування не починається – зір 

поступово погіршується аж до повної втрати. 

Тому дослідження методів експрес діагностики глаукоми є дуже 

актуальним завданням. Високий рівень ВОТ спричиняє порушення волокон 

зорового нерву та призводить до атрофії та втрати своїх функцій ним. 

Актуальність дослідження та удосконалення методів діагностики 

глаукоми полягає в тому, що крім великого шансу втрати зору при 

нормальному перебігу захворювання, можливі випадки гострого приступу 

глаукоми (ургентний стан), що потребує невідкладного та адекватного 

лікування. В іншому випадку за декілька годин зоровий нерв може повністю 

загинути, та людина втратить зір на це око на все життя. Саме через такі 

особливості перебігу захворювання особливо актуальними є методи 

неінвазивної експрес діагностики глаукоми.   
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1 ОПТИЧНІ ТА ЛАЗЕРНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

ГЛАУКОМИ 

1.1 Гоніоскопія  

Цей метод полягає в застосуванні спеціального типу товстої контактної 

лінзи з дзеркалами на внутрішній поверхні ока. Такі дзеркала дозволяють 

лікарю побачити внутрішню частину ока з різних позицій. Мета гоніоскопії - 

дослідження кута передньої камери ока. Лікар оцінює, відкритий цей кут або 

закритий. У людей з вузьким кутом є ризик розвитку глаукоми, що може 

призвести до гострого приступу глаукоми. Суттєвим недоліком методу є те, що 

супровідні краплі для проведення гоніоскопії можуть викликати дискомфорт та 

викликати подразнення ока, алергічні реакції, запаморочення. Перевагою 

методу є те, що гоніоскопія дозволяє оцінити, що саме блокує дренажний кут 

передньої камери ока, наприклад, кровоносні судини, аномалії розвитку, 

пухлини кореня райдужки тощо.[1] 

Методика проведення гоніоскопії полягає в тому, що у кожне око 

інсталюють анестетик, потім проводять обстеження з використанням щілинної 

лампи. Залежно від типу лінзи може виникнути необхідність у в'язкій 

контактній  речовині. Гоніолінзу обережно поміщають на око, намагаючись 

уникнути деформування внутрішньоочних структур. Для отримання хорошого 

зображення кута пучок світла щілинної лампи повинен бути перпендикулярний 

дзеркалу гоніолінзи, але необхідно регулювати щілинну лампу в процесі 

обстеження.(Рис. 1.1)  
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Рисунок 1.1 — Огляд нижнього відділу передньої камери за допомогою 

дзеркального гоніоскопа і щілинної лампи. 1 – око спостерігача; 2 – мікроскоп; 

3 – гоніоскоп; 4 – дзеркальна грань гоніоскопа; 5 – відбивається в цій межі 

картина нижньої частини іридо-корнеального кута; 6-райдужка; 

Пацієнта просять дивитися на джерело світла для оцінки верхнього і 

нижнього кутів. Джерело світла нахиляють до переду, а гоніолінзу злегка 

зміщують донизу, пацієнта просять дивитися в ту сторону, яку хочуть 

обстежити для оцінки назального і темпорального кутів. Ці прості технічні 

деталі необхідні для оцінки вузьких кутів і ідентифікації різних структур кута, 

зокрема, кільця Швальбе (Schwalbe).[2] 

1.2 Тонометрія (класична, по Маклакову) 

Цей метод надає можливість вимірювати значення внутрішньоочного 

тиску у хворого. Сутність тонометрії по Маклакову полягає в наступному. 

Беруть циліндрик вагою 10 г, верхні і нижні поверхні якого являють собою 

гладенькі пластинки з пластмаси. Їх покривають тонким рівним шаром 

спеціальної фарби. Хворий лягає горілиць на кушетку, але так, щоб голова його 

не була дуже високо піднята. Тонометр поміщають у спеціальний тримач, який 

дозволяє циліндрику вільно рухатися вгору і вниз. Око обстежуваного 

анестезують одноразовим закапуванням 0,5% розчину дикаїну. Коли проходить 

короткочасне неприємне відчуття в оці, лікар або медична сестра сідає біля 
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узголів'я, і обережно розсовує повіки хворого, злегка притискаючи їх пальцями 

лівої руки до кісткових стінок орбіти. Хворий дивиться двома очима прямо 

перед собою на власний палець витягнутої руки. В цей час лікар плавно опускає 

циліндрик тонометра на рогівку хворого, трохи опускає тримач, який утримує 

тонометр у чітко вертикальному положенні, і циліндрик всією своєю вагою 

натискає на рогівку і злегка її сплющує. У тому місці, де площа циліндра 

сплющила рогівку, волога її частково змила фарбу з поверхні тонометра. 

Піднявши швидко тонометр, роблять відбиток на папері (Рис. 1.2). Щоб 

відбиток був кращим, папір злегка змочують звичайним спиртом. 

Отримані на папері відбитки (тонограми) вимірюють особливою, 

прикладеною до еластотонометру, лінійкою Поляка. Вимірювання проводять 

так, щоб відбиток площі натискання вписався в розбіжні лінії лінійки . На 

лінійці, де позначено вантаж 10 г, видно, скільком міліметрам ртутного 

стовпчика відповідає даний відбиток. Залишки фарби на тонометрі знімають 

ваткою, змоченою водою. В око хворого закапують декілька крапель 

фізіологічного розчину (промивають кон'юнктивальний мішок).  

Зазвичай для точності тонометрії роблять по два вимірювання на кожне 

око. Якщо різниця в відбитках більше 1 мм, то така тонометрія вважається 

дефектною і її треба повторити. Нормальний внутрішньоочний тиск лежить в 

межах від 19 до 26,6 мм рт. ст. 

В даний час застосовують і інші більш складні методи вимірювання 

очного тиску. Метод вимірювання внутрішньоочного тиску послідовно чотирма 

гирьками (5, 7,5, 10 і 15 г) з подальшим нанесенням отриманих даних на 

особливу сітку називається еластотонометрією. 
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Рисунок 1.2 — Вимірювання лінійкою поляка та визначення величини 

внутрішньоочного тиску 

Недоліком цього методу є те, що він надає лише приблизне уявлення про 

внутрішньо очний тиск, і також не дає уявлення про стан передньої камери 

ока.[3] 

1.3 Офтальмоскопія. Метод офтальмоскопії дозволяє лікарю оцінити 

стан очного дна, а отже, стан диска зорового нерва. Для проведення цього 

дослідження застосовується офтальмоскоп. В основі принципу роботи 

офтальмоскопа покладено розподіл пучка світла на два, перший – освітлює 

очне дно,а другий пучок світла, відбитий від досліджуваного очного дна, 

потрапляє в око спостерігача (рис. 1.3). Офтальмоскоп забезпечений 

спеціальним набором світлофільтрів, які переміщуються панкратичною лінзою, 

яка дозволяє підсилити освітленість досліджуваного поля, потужною лампою, 

що дозволяє працювати при більш яскравому освітленні  
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Рисунок 1.3 — Структурна схема принципу роботи офтальмоскопа 

Щоб збільшити поле для огляду, в око пацієнту закапують препарат, який 

розширює зіницю. Для глаукоми характерно вдавлювання диска зорового 

нерва. Причиною такого вдавлення є підвищення внутрішньоочного тиску. 

Крім того, при атрофії нерва його диск стає блідим (оскільки порушений 

кровотік в ньому), що також можна побачити при офтальмоскопії. Перевагою 

даного методу перед класичними тонометричними методами є безпосередній 

візуальний контакт між досліджуваною ділянкою ока та лікарем. Недоліком 

даного методу є складність, а іноді і неможливість діагностики, якщо присутні 

запальні процеси, неможливість післяопераційної діагностики.[1] 

1.4 Скануюча лазерна поляриметрія. Даний метод має дуже високу 

специфічність та достовірність щодо діагностики глаукоми. В основі принципу 

лежить використання відбитих лазерних променів.(рис. 1.4) Відбивання 

лазерних променів від шару нервових волокон на різних рівнях дає інформацію 

про його товщину в місці виходу з ока. Спеціальні комп'ютерні програми 

оброблюють отримані дані і на екрані монітору з'являється інформація у 

вигляді схем і діаграм. 
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Рисунок 1.4 — Система автоматизованого контролю параметрів оптично м’яких частинок гуморальних середовищ на 

основі методу спектрополяриметричних зображень 

О. А
. С
та
ри
не
нк
о, 
КіВ
РА

 20
15



15 

 

 

Перевагами даного методу є те, що можна на ранніх стадіях розвитку 

глаукоми виявити втрату нервових волокон сітківки, оцінити кількісно втрати 

нервових волокон. Неоціненну допомогу надає даний метод в оцінці 

ефективності лікування – є можливість зберігати результати попередніх 

досліджень і оцінювати динаміку процесу на тлі проведеного лікування . Серед 

недоліків можна підкреслити низьку портативність, складну технічну 

реалізацію методу та високу собівартість приладу.[4] 

1.5 Оптична когерентна томографія. (ОКТ, time-domain OCT) широко 

використовується в сучасній медицині. Це неінвазивний і високоточний метод 

дослідження, за допомогою якого стало можливим отримувати зображення 

поперечного зрізу досліджуваних тканин. 

Суть ОКТ полягає у вимірюванні часу затримки світлового променя, 

відбитого від досліджуваної тканини.(Рис. 1.5) Оскільки сучасне обладнання не 

дозволяє безпосередньо вимірювати цей параметр на таких малих просторових 

відрізках, робота ОКТ побудована на принципах світлової інтерферометрії. За 

допомогою подільника світла пучок розщеплюється на дві рівні частини, одна з 

яких спрямовується на досліджувану структуру, друга – на рухоме дзеркало 

(опорне плече). [5] 

 

 

Рисунок 1.5 —  Блок-схема принципу роботи ОКТ 
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Оптична когерентна томографія дозволяє отримати зображення в сильно 

розсіюючих середовищах. Принцип її роботи аналогічний ультразвуковій 

інтроскопії (УЗД діагностика). Методика полягає в тому, що розсіяний об'єктом 

пучок в інтерферометрі Майкельсона ("одне дзеркало" інтерферометра 

замінюється біотканиною, а референтне плече має прецезійно переміщуване 

ретрозеркало) інтерферує з опорним. Змінюючи затримку між ними, можна 

отримати інтерференцію з сигналом з різної глибини.(Рис. 1.6) Затримка 

безперервно сканується, завдяки чому частота світла в одному з пучків 

зміщується внаслідок ефекту Доплера. Оператор шляхом зміщення робочої 

частини приладу створює умови для того, щоб відстань до обох об'єктів була 

однаковою. Після цього відбиті промені сумуються, що викликає ефект 

інтерференції, який реєструється фотодетектором. Отримана амплітуда 

інтерферованої світлової хвилі характеризує здатність до відбиття конкретної 

точки досліджуваного об'єкта, опорне плече зміщується і виконується 

дослідження наступної точки. В результаті формується одномірний А-скан 

(axial scan), шляхом сумування декількох А-сканів отримуємо двомірне 

зображення, за аналогією з ультразвуковим дослідженням, називається В-

сканом. Відстань між точками А-скану - поздовжня (аксіальна), між сусідніми - 

поперечна. 

За допомогою сканування і обробки сигналів будуються зображення 

різних досліджуваних шарів біологічної тканини (томографія) в реальному 

масштабі часу. 

Максимальна повздовжня роздільна здатність ОКТ, отримана в 

лабораторних умовах, становить 2-3 мкм. Цей результат досягнутий на 

нерухомих об'єктах з використанням в якості джерела світла фемтосекундного 

лазера. Однак комерційний варіант даної системи не був реалізований через її 

високу вартість, що є суттєвим недоліком даного методу, а також великі 

габарити, низький рівень портативності та неможливість індивідуального 

використання. [1] 
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Рисунок 1.6 — Принцип дії ОКТ 

 

Просторова роздільна здатність по глибині визначається тимчасовою 

когерентністю світлового джерела: менша когерентність, менша мінімальна 

товщина зрізу зображення досліджуваного об'єкта. При багаторазовому 

розсіянні оптичне випромінювання втрачає властивість когерентності і 

можливе використання широкосмугових (низькокогерентних) фемтосекундних 

лазерів для дослідження тонких зразків, щодо прозорих середовищ (очей). 

Оскільки ОКТ базується на волоконній оптиці, офтальмологічна ОСТ 

легко вбудовується в щілинну лампу біомікроскопії або фундус-камеру, які 

передають зображення променя в око. Пара керованих комп'ютером дзеркал 

скануючи промінь по поверхні сітківки, будує томографічне зображення, яке 

обробляється в режимі реального часу. 

Використовувані лікарями офтальмологічні системи ОКТ на основі 

суперлюмінісцентних діодів мають аксіальне розширення 10-15 мкм (обмежена 

шириною смуги випромінювання діодів ~ 32 нм) і забезпечують більш детальну 

структурну інформацію, ніж будь-які інші неінвазивні методи формування 
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зображення. Правда, сильне розсіювання світла в біотканинах не дозволяє 

отримувати зображення з глибини, що перевищує 2-3 мм. [6] 

Максимальна роздільна здатність ОКТ в клініці представлена в сучасних 

приладах 8-10 мкм при швидкості сканування 400 А-сканів в секунду. 

Стандартне дослідження, що складається з 512 А-сканів, займає, трохи більше 1 

секунди, що говорить про високу швидкодію та точність даного неінвазивного 

методу. OКT досягає дуже високого поздовжнього розширення (1.1) 

зображення незалежно від умов фокусування, тому поздовжнє і поперечне 

розширення визначаються незалежно. [1] 

Повздовжнє розширення визначається за формулою 1.1 

 
∆𝑧 =

2𝑙𝑛2

𝜋
(

𝜆2

∆𝜆
) 

(1.1) 

 

де 

∆λ – ширина спектра, λ – довжина хвилі лазерного випромінювання. 

Поперечне розширення визначається за формулою: 

 
∆x =

4λ

π
(

f

d
) 

(1.2) 

 

де f – фокальна довжина фокусуючої лінзи; d – розмір плями світла на 

фокусуючій лінзі. 

Глибина різкості визначається за формулою: 

 b =
π∆x2

2λ
 ,  (1.3) 

Поперечне розширення (1.2) також як глибина різкості залежать від 

розміру фокальної плями (як в мікроскопії), у той час як поздовжнє розширення 

залежить головним чином від довжини когерентності світлового джерела Δz = 

IC / 2 (а не від глибини різкості (1.3), як в мікроскопії), де IC – довжина 

когерентності. [6] 

Довжина когерентності є просторовою шириною поля автокореляцїї, 

вимірюється інтерферометром. Огинаюча поля кореляції еквівалентна Фур'є 
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перетворенню спектральної щільності потужності. Тому поздовжня роздільна 

здатність обернене пропорційне спектральній ширині смуги світлового джерела 

 

Рисунок 1.7 — Роздільна здатність ОКТ. (Залежність довжин хвиль ∆λ 

випромінювання від аксіального розширення ∆z) 

Для центральної довжини хвилі 800 нм і діаметра променя 2-3 мм, 

нехтуючи хроматичною аберацією ока, глибина різкості становить 750 мкм, 

вона є одного порядку з глибиною формування ретинального зображення. Але 

низька числова апертура NA фокусуючої оптики дає низьке поздовжнє 

розширення звичайного мікроскопа.(рис. 1.7) Найбільший розмір зіниці для 

якого ще зберігається дифракційне розширення ~ 3 мм, дає розмір ретинальної 

плями 10-15 мкм. Зменшення плями на сітківці, і, відповідно, підвищення 

поперечного розширення ОКТ на порядок, може бути досягнуто при корекції 

аберацій ока за допомогою адаптивної оптики. [7] 

1.6 Спектральна оптична когерентна томографія (СОКТ) з'явилася з 

впровадженням в практику спектральних інтерферометрів, що використовують 

перетворення Фур'є (spectral / Fourier domain). Їх відмінністю від 

інтерферометра Майкельсона є наявність спектрометра і високошвидкісної 

CCD - камери (CCD - charge-coupled device). 

Джерелом світла є широкосмуговий суперлюмінесцентний світлодіод або 

напівпровідниковий лазерний діод низької потужності, що дозволяє отримати 

низькокогерентний промінь, який містить кілька довжин хвиль. Як і в ОКТ, 

світловий імпульс ділиться на дві рівні частини, одна з яких відбивається від 

фіксованого опорного плеча (дзеркала), друга – від досліджуваного об'єкта. 
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Потім сигнали сумуються, а проінтерферований промінь світла розкладається 

на складові частини спектра, які одномоментно фіксуються CCD-камерою. 

Отриманий спектр інтерференції складається із сукупності світлових хвиль, 

відбитих від різних по глибині ділянок досліджуваного об'єкта. Потім з 

отриманого масиву даних шляхом перетворення Фур'є виділяються частотні 

складові, з яких формується А-скан (axial scan), що являє собою осьовий зріз в 

площині по одній координаті. Таким чином, отримання лінійного скана 

відбувається не шляхом послідовного вимірювання відбиття кожної окремої 

точки простору, а одночасно [7]. Глибина сканування при цьому дорівнює зоні 

когерентності.  

Спектроскопічна ОКТ є новою діагностичною методикою, яка 

використовує фемтосекундні Ti: sapphire лазери з широкою полосою спектра 

при 800 нм. Спектроскопічна ОКТ має субклітинне розширенням ОКТ, яке 

недоступно для джерел неперервного випромінювання, але також забезпечує 

спектроскопічну інформацію по всій ширині смуги спектра випромінювання, 

перекриваючи терапевтичне вікно з смугами поглинання ряду біологічних 

хромофорів.  

В СОКТ можливо використовувати зовнішні контрастні компаунди, які 

змінюють специфічні параметри молекул, наприклад час люмінісценції чи 

емісійний спектр, їх використання робить спектроскопічну ОКТ потенційною 

альтернативою ПЕТ та МРТ. ( ПЕТ — позитронно-емісійна томографія,  МРТ 

— магнітно-резонансна томографія). 

 В стандартному ОКТ зображенні детектується тільки огинаюча 

інтерференційного сигналу (рис. 1.8). Спектральна інформація може бути 

отримана, вимірюючи повністю інтерференціонний ОКТ сигнал та 

використовуючи числову післяобрабоку, наприклад, вейвлет-перетворення 

Морле. 
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Рисунок 1.8 — СОКТ система та спектр випромінювання в нульовому та 

першому порядку дифракції 

Концептуальне отримання спектроскопічної інформації в СОКТ 

експерименті складається у використанні декількох широкосмугових джерел 

світла з різними центральними довжинами хвиль. Томограми однієї і тієї самої 

просторової області, але від різних світлових джерел, порівнюються для 

виділення спектроскопічної інформації. Широкосмугове випромінювання 

фемтосекундних лазерів чи джерел суперконтиніума, котрі використовувались, 

головним чином, задля збільшення осьової роздільної здатності томограм, 

разбивається на ряд піддіапазонів, кожен з яких може детектуватися як окремий 

канал. 

Поділ спектральної смуги випромінювання на ряд каналів реалізується на 

виході інтерферометра після освітлення зразку повним спектром. Виміряне 

осьове розширення (Δz = IС / 2 = 0,44 𝜆2  / Δλ) для нульового та першого 

дифракційних порядків — 4 і 92 мкм, відповідно. Представлена оптична 

установка дозволяє отримати одночасно і звичайне ОКТ A-сканування з 4 мкм 
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осьовим розширенням і спектральне розширення СОКТ з 4.5 нм спектральною 

роздільною здатністю при частоті кадрів 1 Гц.[6] 

Подібний принцип дослідження дозволяє подолати обмежувальні 

фактори, пов'язані зі швидкістю і точністю руху механічних частин 

інтерферометра, оскільки опорне плече залишається під час дослідження 

нерухомим. 

Швидкість сканування спектральних ОКТ залежить від швидкості роботи 

CCD-камери і математичного перетворювача, а аксіальна роздільна здатність – 

від чутливості спектрометра.  

Поперечна роздільна здатність всіх типів ОКТ обмежується абераціями 

оптичної системи ока. Завдяки даному методу, спектральні ОКТ дозволяють 

виконувати більше 25 тис. лінійних сканів в секунду, перевершуючи за цим 

параметром оптичні томографи попереднього покоління більш ніж в 60 разів 

(деякі моделі - в 120 разів). Аксіальна роздільна здатність знаходиться в межах 

3-8 мкм, поперечна — 10-15 мкм [5]. 

З огляду на проблематику захворювання на глаукому, можна чітко 

сказати, що сучасні методи діагностики повинні мати високу швидкодію, 

технічна реалізація повинна відповідати високим показникам портативності. 

Майбутні дослідження повинні бути направлені на здешевлення реалізації 

сучасних методів, а основний напрям – неінвазивні методи для експрес-

діагностики. 

Оптичні методи та системи діагностики якісно відрізняються від 

традиційних та забезпечують значно вищі технічні характеристики та вищій 

рівень комфорту при їх використанні, а також дозволяють проводити швидко 

експрес-діагностику безконтактним способом. Завдяки використанню 

світлового випромінювання як носія інформаційної вимірювальної величини 

стає можливим здійснення багаторазового контролю внутрішньоочного тиску – 

як основної ознаки виникнення захворювання. Тому перспективним є 

дослідження нових підходів до створення пристроїв вимірювання ВОТ на 
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основі ефекту модуляції оптичного випромінювання, шляхом зміни фізичного 

стану біологічного об'єкту (ока людини). 

Шляхом до вирішення проблеми неінвазивного моніторингу може бути 

використаний принцип контролю зміни товщини поверхні ока потоком 

оптичного випромінювання вимірювального сенсору, що потребує більш 

детального подальшого дослідження. [1] 

Таким чином, СОКТ дозволяє чітко диференціювати, в якому шарі 

рогівки локалізується патологічний процес: в передньому епітелії, в стромі, в 

задньому епітелії. СОКТ переднього відділу ока вперше дала можливість 

достовірно (якісно і кількісно) визначати морфологічний стан його структур. 

На прикладах патологічних змін рогівки можна побачити можливості метода у 

визначенні розмірів, глибини залягання сторонніх тіл, величини 

перифокального набряку, утворення кист під епітелієм, відшарування 

десцеметової оболонки, зміни товщини рогівки при виразкуванні, тощо. Таких 

змін при світловій біомікроскопії виявити не можливо. Фактично можна 

говорити про прижиттєве морфологічне дослідження структур рогівки. 

1.7 Порівняння методів Оптичної когерентної томографії та 

Спектральної оптичної когерентної томографії. 

Метод СОКТ реалізується на використанні спектру інтерференційного 

сигналу відбитого від структур ока, котрий оброблюється за допомогою 

спектрального аналізу Фур’є. Головними перевагами СОКТ є збільшена в 

десятки разів швидкість сканування та більш висока роздільна здатність. Як 

наслідок створюється можливість дуже швидкого дослідження великих ділянок 

очного дна, а також представлення результатів у вигляді трьохвимірного 

зображення, мінімізується вплив артефактів пов’язаних з рухами ока під час 

дослідження. 

Нижче представлено клінічне дослідження обстеження за основу котрого 

взяли аналіз клініко-функціонального стану органу зору 398 людини(737 очей), 

в том числі 51 здорових досліджуваних (51 ока). 

О. А
. С
та
ри
не
нк
о, 
КіВ
РА

 20
15



24 

 

Дослідження проводилися доктором медичних наук, професором Шпаком 

А. А. детальна інформація представлена в таблиці. (табл. 1.1) 

Всім піддослідним робили комплексне обстеження, котре включає в себе 

авторефректометрію, офтальмометрію, візіометрію, офтальмотонометрію, 

периметрію, ехібіометрію, вихначення електричної чутливості і лабільності, 

біомікроскопію, офтальмоскопію та/чи біомікроофтальмоскопію. За даними 

виконували спеціальні методи обстеження обстеження коп’ютерну периметрію, 

ультразвукове В-сканування, флюресцентну ангіографію зорового дна (ФАГ) 

 

Таблиця 1.1 — Розподіл кількості дослідженя і досліджуваних (очей) по 

групам 

Групи Кількість досліджуваних 

(очей) 

Кількість досліджень 

 

  ОКТ СОКТ Всього 

Здорові особи 51(51) 104* 100* 204* 

Часткова АЗН 17(26) 26  26 

Односторонній 

ідіоматичний 

макулярний розрив 

204(408) 408 78 486 

ЦСХ 126(252) 252 78 330 

всього 398(737) 790 256 1046 

. 

Для дослідження використовувались такі прилади: “Stratus OCT 3000” 

(Carl Zeiss Meditec Inc., США), та “3D OCT-1000” (Topcon, Японія) (класична 

ОКТ та СОКТ відповідно), для обробки данних використовували персональний 

комп’ютер з використанням стандартних статичних програм. 

Похибка методу класичної та спектральної ОКТ при вимірюванні шару 

нервових волокон сітківки ШНВС у здорових людей. Широке використання 

ОКТ для оцінки стану ШНВС визначає необхідність вивчення надійності 

методів класичної та спектральної ОКТ ( похибки вимірювання та їх 

повторюванність) на прикладі дослідження ШНВС у здорових осіб.  

Середня товщина припапілярного ШНВС у обстежуваних осіб була в 

межах від 87,68 мкм до 122,35 мкм ( в середньому 103,17 ±8,57). Згідно 
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нормативній базі даних всі параметри ШНВС були в межах норми. При роботі 

на приладі “Stratus OCT 3000” обидва оператори , які мали приблизно один й 

той самий кваліфікаційний рівень , продемонстрували практично однакові 

показники похибки методу. В той час як на “3D OCT-1000” відмічалася 

тенденція до кращих показників у оператора 2, який мав суттєво більший 

досвід роботи з приладом (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 — Критерії похибки методів класичної та спектральної ОКТ 

 Класична ОКТ 

(“Stratus OCT 

3000”) 

Спектральна ОКТ 

(“3D OCT-1000”) 

Р 

Інстраіндивідуальна σ (мкм) 

Оператор 1 2,01 1,63  

Оператор 2 2,00 1,43 <0,05 

Між операторами 2,67 1,97 0,09 

Показник повторюваності (мкм) 

Оператор 1 5,83 4,74  

Оператор 2 5,80 4,20 <0,05 

Між операторами 7,76 5,72 0,09 

 

При порівнянні двух приладів всі показники похибки були нижче “3D 

OCT-1000”. Відмінність була достовірною для більш досвідченого оператору 2, 

у якого зниження складало 27,6% по відношенню до “Stratus OCT 3000”. Також 

була суттєва тенденція у відмінності достовірності (Р=0,09) при порівнянні 

операторів між собою (на  “3D OCT-1000” зниження на 26,2% порівнянно з 

“Stratus OCT 3000”). 

Отриманні результати вказують на більш точний алгоритм дослідження 

ШНВС приладу “3D OCT-1000”, особливо в руках досвідченого оператора , і 

підтверджує переваги методу спектральної ОКТ при вімірюванні ШНВС. 

Необхідно відмітити, що певний нами показник повторюваності між 

операторами для приладу “Stratus OCT 3000” (7,76 мкм) добре узгоджується з 

даними деяких авторів, на думку яких зменшення середньої товщини ШНВС на 

8 мкм при повторному дослідженні може розглядатися як нормальне з 

надійністю 95%. 
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Таким чином класична ОКТ та СОКТ мають високу точність і 

повторюваність вимірювань перипапілярного шару нервових волокон. 

Спектральна ОКТ має знижені показники похибки методу в порівнянні з 

класичною при виконанні вимірювань перипапілярного ШНВС у здорових осіб. 

Також були наведені результати вимірювання відшарування 

нейроепітелію (НЕ) та пігментного епітелію (ПЕ) ока. 

Класична ОКТ виявила відшарування ПЕ в групі пацієнтів, обстежених 

тільки методом ОКТ, частіше, ніж у хворих обстежених обома методами, проте, 

ця відміна не була статично достовірною. Сумарно відшарування та деформації 

ПЕ класична ОКТ виявила в обох групах приблизно з рівною частиною – 39,4% 

та 41,4% . 

СОКТ виявилась набагато більш інформативною в плані виявлення зміни 

ПЕ, ніж класична ОКТ (табл. 1.3). Ті чи інші зміни ПЕ були знайдені в всіх очах 

, обстежених з використанням СОКТ. 

 

Таблиця 1.3 —  Зміни ПЄ досліджених очей за даними класичної ОКТ та 

СОКТ 

Група 

пацієнтів 

Метод 

 Класична ОКТ СОКТ 

 Відшар

ування 

ПЕ 

Деформа

ція ПЕ 

Всього Відшарува

ння ПЕ 

Деформація

ПЕ 

Всього 

ОКТ 

(n=87) 

30 6 36 

(41,4%) 

   

ОКТ+ 

СОКТ 

(n=33) 

7 6 13 

(39,4%) 

25 8 33 

(100%) 

Всього 

(n=120) 

37 12 49 

(40,8%) 

   

Достовірність відмінності 1- 3; р<0,0001 (𝜒2 з поправкою Ійтеса = 25,9). 

Достовірність відмінності 2 – 3; р<0,0001 (𝜒2 з поправкою Ійтеса = 34,09). 

 

О. А
. С
та
ри
не
нк
о, 
КіВ
РА

 20
15



27 

 

Таблиця 1.4 — Розміри відшарувань ПЄ, виявлених методами класичної 

ОКТ та СОКТ у пацієнтів, обстежених на двух приладах 

Розмір 

відшарування ПЕ 

Метод 

 Класична ОКТ СОКТ Р 

Горизонтальний 

розмір 

990±275 мкм 

(медіана 830 мкм) 

592±286 мкм 

(медіана 555 мкм) 

0,004 

Висота 213±237 мкм 

(медіана 105 мкм) 

61±32 мкм 

(медіана 50 мкм) 

0,003* 

 

Як видно з таблиці, спектральна ОКТ дозволяє виявити достовірно більш 

детальні відшарування ПЕ, ніж класична. 

При аналізі локалізації відшарувань ПЕ, виявлених за допомогою 

класичної ОКТ, виявилось, що 5 із 7 знаходяться в зоні діаметром 3,5мм, що 

вказує на зниження інформаційності класичної ОКТ при локалізації 

відшарувань ПЕ на периферії макулярної області. Слід відзначити, що зміни ПЕ 

у всіх випадках розташовувались в зоні діаметром 6 мм з центром в фовеолі, 

тобто потенційно могли бути виявлені за допомогою класичної ОКТ. 

Таким чином, сучасний метод візуалізації очного дна – СОКТ має значно 

більш високу інформаційність в порівнянні з класичною ОКТ у хворих, 

забезпечуючи детальну характеристику змін НЕ та ПЕ, включаючи пошаровий 

аналіз стану НЕ, виявлення деформації і відшарувань ПЕ, в тому числі малих 

розмірів і розташування на периферії макулярної області.  [8] 

Оскільки головною відмінністю між СОКТ та ОКТ є наявність в СОКТ 

саме спектрального інтерферометру, то в наступному розділі ми розглянемо 

його роботу та обробку виміряних сигналів.  
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2 ПРИНЦИПИ РОБОТИ СПЕКТРАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

2.1 Інфрачервоні спектральні інтерферометри 

Як відомо, основне призначення інфрачервоних (ІЧ) спектрофотометрів 

полягає в отриманні коливального спектра досліджуваного з'єднання. До кінця 

20 століття були розроблені різні конструкції спектральних приладів. ІЧ 

спектрофотометри, в яких інформація реєструється послідовно в часі 

почергово, вирізаних щілиною спектральних інтервалах, називають 

скануючими. У міру сканування кожного такого спектрального інтервалу, 

ширина якого визначається спектральної шириною щілини, енергія 

випромінювання сприймається одноканальним приймачем. Прилади з 

просторовим розділенням, що використовують багатоканальні приймачі, в 

середній ІЧ області, на відміну від видимої, практично не застосовуються. 

Прикладом багатоканального приладу для видимої області служить 

спектрограф, що реєструює спектр випромінювання на фотопластинку. 

Багатоканальні спектрометри — це такі прилади, в яких приймач одночасно 

отримує багато сигналів, що відповідають різним ділянкам спектра. Ці сигнали 

дешифруються таким чином, що дають інформацію по кожному окремому 

спектральному елементі. Оскільки ІЧ області притаманна низька енергія, то 

конструювання ІЧ спектрофотометрів направлено на максимальне збільшення 

енергії, яка проходить через прилад і потрапляє на приймач енергії. Зі свого 

боку лікар повинен пам'ятати про це обмеження і вибирати, особливо, при 

кількісних вимірах оптимальні з точки зору енергетики режими роботи і методи 

пробопідготовки. У ході класичного спектроскопічного дослідження 

призменний або гратковий монохроматора надходить поліхроматичне 

випромінювання (біле світло) розділяється на нескінченне число 

монохроматичних пучків. Спектр виходить шляхом просторового розділення 

пучків з різними довжинами хвиль, що виходять з призми. Дифракційна 

решітка працює подібним чином, за винятком того, що число пучків дорівнює 

числу штрихів решітки та для кожної довжини хвилі на виході виходить більше 

одного максимуму. Різні порядки спектру, які перекриваються, необхідно 
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розділяти. Розширення, що досягається в спектрометрі, визначається шириною 

щілини, яка задає смугу довжин хвиль, яка потрапляє на фотоприймач і 

порядком спектра. У 1970-і роки класичні скануючі спектрометри почали 

витіснятися приладами нового покоління — на основі інтерферометрів з 

використанням перетворення Фур'є, і до теперішнього часу цей процес 

завершився. [9] 

2.2 Інтерферометр. Принцип роботи. 

Прикладом приладу, в якому розкладання складного спектрального 

складу відбувається методом частотної селективної модуляції, є Фур'є-

спектрометр. В основі методу Фур'є-спектроскопії лежить те, що 

випромінювання кожної довжини хвилі відповідає певна інтерференційна 

крива, що отримується за допомогою інтерферометра при зміні в ньому різниці 

ходу, наприклад, переміщенням рухомого дзеркала в інтерферометрі 

Майкельсона. 

Основний принцип роботи всіх інтерферометрів можна проілюструвати 

таким чином (рис. 2.1). Падаюча світлова хвиля інтенсивності І0 ділиться на дві 

або більше парціальних хвиль з амплітудами 𝐴𝑘 , які проходять різні оптичні 

шляхи з довжинами 𝑠𝑘 = 𝑛𝑥𝑘  (n — показник заломлення) і потім знову 

перекриваються на виході інтерферометра.  

 

Рисунок 2.1 — Схематична ілюстрація принципу дії всіх інтерферометрів 

Оскільки всі парціальні хвилі виходять з одного і того ж джерела, вони 

когерентні, поки максимальна різниця ходу не перевищить довжину 

когерентності. Результуюча амплітуда пройденої хвилі, яка є суперпозицією 
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всіх парціальних хвиль, залежить від амплітуд 𝐴𝑘 , і фаз 𝜑𝑘 = 𝜑0+2𝜋𝑠𝑘/λ цих 

хвиль. Сумарна амплітуда істотно залежить від довжини хвилі λ. 

Максимальна інтенсивність пройденої хвилі досягається в тому випадку, 

коли здійснюється підсилення інтерференція всіх парціальних хвиль. Це дає 

умову для оптичної різниці ∆𝑠𝑖𝑘 = 𝑠𝑖-𝑠𝑘: 

 ∆𝑠𝑖𝑘 = 𝑚𝜆 (𝑚 = 1, 2, 3 … ). (2.1) 

Інтенсивність пройденої хвилі Іпр  пропорційна квадрату результуючої 

амплітуди: 

 Іпр~⃒ ∑ 𝐴𝑘𝑘 ⃒2 (2.2) 

Умова (2.1) для максимуму пропускання інтерферометра справедливо не 

тільки для однієї довжини хвилі λ, а й для всіх 𝜆𝑚, для яких: 

 𝜆𝑚 =∆s/m (m=1, 2, 3…)  (2.3) 

Інтервал довжин хвиль 

 Δλ=∆s/m - ∆s/(m+1) = ∆s/(𝑚2 + 𝑚) (2.4) 

Називається областю дисперсії інтерферометра. Її можна записати як ν = 

c/λ, умова (2.1) дає ∆s = mc/ν, і в одиницях частоти область дисперсії буде: 

 δλ = c/∆s (2.5) 

Тобто, стає незалежною від порядку m. 

Інтерферометр дозволяє визначити довжину хвилі λ з точністю до mδλ, 

оскільки λ = 𝜆0 + 𝑚𝛿𝜆  — всі хвилі з такими довжинами мають однакове 

пропускання [2.2]. 

Інтерферометр Майкельсона 

У інтерферометрі Майкельсона (рис. 2.2) світловий пучок ділиться 

світлоподільною пластинкою P1 на два пучки, які після проходження оптичних 

шляхів Z1 і Z2 повертаються на світлоподільник і змішуються. 

Якщо світло в світлоподільній пластинці 𝑃1 (R,T) не поглинається, то 

R+T=1, де R і Т — коефіцієнт відбиття і коефіцієнт пропускання відповідно. 

Компенсуюча пластинка Р2  служить для компенсації дисперсії для пучка 1 в 

подільній платівці Р1. Різниця фаз між двома хвилями в площині В: 
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 ∆𝜑В =
2𝜋

𝜆
2(Р1М1 − Р1М2) + 𝛿𝜑,  (2.6) 

де ∆φ - додаткова різниця фаз, яка може виникнути при відбитті. 

 

Рисунок 2.2 — Двопроменева інтерференція в інтерферометрі 

Майкельсона 

Якщо дзеркало 𝑀2 зміщувати на величину ∆у, то оптична різниця ходу 

буде змінюватися: 

 ∆s=2n∆y,  (2.7) 

де n — показник заломлення середовища між пластиною 𝑃1 і дзеркалом 

𝑀2. Різниця фаз зміниться на: 

 ∆φ=
2𝜋

𝜆
∆𝑠,   (2.8) 

На рис. 2.3 представлена залежність інтенсивності Іпрв площині В від δ 

для випадку падаючої плоскої монохроматичному хвилі. 

 

Рисунок 2.3 —. Пропускання інтерферометра Майкельсона залежно від 

різниці фаз двох парціальних пучків при Т = R = 0.5 

У максимумі при δ = 2m𝜋 (m = 0, 1, 2, ...) інтенсивність пройденого світла 

Іпр стає рівної інтенсивності падаючого світла І0. Це означає, що пропускання 

інтерферометра 𝑇𝑢 = 1 при δ = 2m𝜋. У мінімумі при δ = (2m + 1)𝜋 інтенсивність  
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світла, що пройшло Іпр  дорівнює нулю. Падаюча плоска хвиля відбивається 

назад в джерело.  

Звідси випливає, що інтерферометр Майкельсона може служити або 

фільтром, пропускання якого залежить від довжини хвилі, або селективним по 

довжинах хвиль відбивачем світла. 

У випадку при розходженні падаючого випромінювання різниця між 

двома хвилями залежить від кута падіння (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4.— Картина кілець, що утворюються в інтерферометрі 

Майкельсона при розходженні падаючого випромінювання 

 У площині В виникає інтерференційна картина, що складається з кілець, 

концентричних з віссю симетрії системи. Зсув дзеркала М2 призводить до зміни 

діаметра кілець. Інтенсивність I (θ, ∆s) в межах малої апертури ще слід 

приблизно за ходом функції I (∆s) на рис. 2.5. У разі паралельного падаючого 

пучка світла, але трохи нахилених дзеркал М1 або М2 інтерференційна картина 

складається з паралельних смуг, які зсуваються в перпендикулярному до смуг 

напрямку при зміні ∆s . 

Інтерферометр Майкельсона, як модулятор світла 

Інтерферометр Майкельсона можна використовувати для абсолютних 

вимірювань довжин хвиль. Для цього потрібно порахувати число N максимумів 

в площині В при зміщенні дзеркала М2 на відому відстань ∆у. Тоді довжина 

хвилі 

 λ=2n∆y/N. (2.9) 
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Якщо дзеркало М2  зміщувати на 1/4𝜆𝑖  то зміна різниці ходу 

дорівнюватиме 1/2𝜆𝑖  і замість максимуму буде спостерігатися мінімум 

інтенсивності для цієї довжини хвилі 𝜆𝑖 

Таким чином, інтерферометр Майкельсона являє собою модулятор 

випромінювання для даної довжини хвилі. Так як ∆y = ν∆t (ν – швидкість руху 

дзеркала 𝑀2), то зміна фази записується: 

 ∆𝜑𝑖 =
2𝜋

𝜆𝑖
∆𝑠 =

2𝜋

𝜆𝑖
2∆𝑦 = 2𝜔𝑖

𝜈

𝑐
∆𝑡 = 𝛺𝑖,  (2.10) 

Де 𝜔𝑖  — частота зсуву, 𝛺𝑖  — частота модуляції інтенсивності 

випромінювання з довжиною хвилі 𝜆𝑖 або частотою 𝜔𝑖. 

Отже, частота модуляції 𝛺𝑖  обернено пропорційна відповідній довжині 

хвилі 𝜆𝑖  (або 𝛺𝑖  = 2 𝜔𝑖𝜈 /с). Це означає, що інтерферометр Майкельсона з 

рівномірно рухомим дзеркалом можна розглядати як прилад, що перетворює 

високу частоту ω (1014 – 1015 Гц) в легко доступний звуковий діапазон (ν / с) ω. 

Ця властивість використовується в Фур'є-спектроскопії для вимірювання 

спектральних ліній в інфрачервоній області. 

Для різниці ходу ∆s = 0 коливання з модуляційними частотами для всіх 

довжин хвиль 𝜆𝑖 знаходяться у фазі, і утворюється найбільш інтенсивна смуга 

інтерференції — положення нульового порядку інтерференції. Кожній довжині 

хвилі відповідає своя несуча модуляційна частота 𝛺𝑖 з певною амплітудою. 

Приймач з постійною часу 𝜏пр >> 𝜔𝑖
−1 не реагує на швидкі осциляції поля, 

а дає сигнал, пропорційний сумі інтенсивностей 𝐼𝑖: 

 𝐼 = ∑ (𝑖
𝐼0𝑖

2
)(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑖𝑡) , 

де звукові частоти 𝛺𝑖визначаються частотами компонент 𝜔𝑖; і швидкістю 

руху дзеркала. Вимірювання цих частот дозволяє реконструювати спектральні 

компоненти падаючої хвилі з частотами 𝜔𝑖 .[10] 

 Принцип роботи спектральних приладів 

Розкладання випромінювання складного складу здійснюється двома 

методами. Перший метод — просторове розділення спектру, або селективна 

фільтрація, другий — селективна модуляція. Незважаючи на принципову 
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відмінність обох методів, можна уявити роботу спектрального приладу таким 

чином. 

Нехай є досліджуваний спектральний розподіл (рис. 1, а), що описується 

функцією 𝑓𝑢(𝜆). Спектральний прилад, який розкладає і реєструє цей розподіл, 

можна характеризувати деякою функцією 𝑓𝑎(𝜆 − 𝜆𝑖) , яка описує здатність 

спектрального приладу виділяти вузькі ділянки спектра з шириною δλ (рис. 2.5 

б) і називається апаратною функцією або функцією пропускання спектрального 

приладу. З поняття апаратної функції ясно, що чим менше її ширина, тим 

точнішою буде виміряна спектральна лінія або смуга і тим більш тонка 

структура спектра може бути досліджена. 

 

Рисунок 2.5 — Ілюстрація принципу роботи спектрального приладу 

Спостережуваний розподіл енергії випромінювання джерела F(λ) буде 

описуватися деякою функцією 

 F(λ)=∫ 𝑓𝑢(𝜆𝑖
∞

0
)𝑓𝑎(𝜆 − 𝜆𝑖)𝑑𝜆𝑖 (2.11) 

Процес вимірювання спектрів зводиться до наступного. Досліджуване 

випромінювання зі спектральним розподілом F(λ) направляється на 

спектральний селективний фільтр або спектральний селективний модулятор. 

У першому випадку селективний фільтр виділяє інтервал δλ, в околиці 

кожної 𝜆𝑖  і перебудовується в часі за законом 𝜆𝑖(𝑡) . Це називається 

скануванням спектра. На приймач приходять спектральні компоненти (δλ). 

Електричний сигнал реєструючого пристрою дає функцію F(t) або F(λ), тобто 

спостережуваний спектр (рис. 2.5, в). 
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У другому випадку, тобто у випадку зі спектральної селективної 

модуляцією на фотоприймач одночасно приходить випромінювання на 

багатьох довжинах хвиль 𝜆𝑖 . Це випромінювання модулюється різними 

частотами 𝑓𝑖  (для кожної 𝜆𝑖  своя 𝑓модул).  На фотоприймачі потоки Ф𝑖 

складаються і утворюють складний електричний сигнал. Спектр електричного 

сигналу несе інформацію про спектр досліджуваного випромінювання. Спектр 

джерела виходить при Фур'є-перетворенні реєстрованого сигналу .[9] 

2.3 Фізичні основи спектроскопії з перетворенням Фур'є. 

Всі ІЧ — спектрофотометри незалежно від конструкції мають спільні 

елементи: джерело випромінювання, оптичну систему, приймач, систему 

посилення сигналу. 

1. Джерела випромінювання.  

Ідеальним джерелом для ІЧ – спектроскопії був би монохроматичний 

випромінювач високої інтенсивності, що безперервно налаштовуються в 

широкому частотному інтервалі. Незважаючи на те, що існують лазери зі 

зміною частотою, в даний час найбільш поширеними є джерела з широкою 

областю випромінювання, які нагріваються до температури 1200 – 1400 К: 

(глобар (карбід кремнію), штифт Нернста (оксиди цирконію, торію, ітрію), 

ніхромова спіраль, платиновий дріт з керамічним покриттям). У дальній ІЧ 

області використовується випромінювання стінок ртутної лампи низького 

тиску. Випромінювальна здатність теплових джерел підкоряється закону 

Планка для випромінювання абсолютно чорного тіла. Ведуться дослідження по 

застосуванню терагерцового випромінювання (субміліметровий діапазон) в 

спектроскопії. 

2. Оптичні системи. 

Призначення оптичної системи — направляти випромінювання джерела 

по потрібному шляху з мінімальними втратами. Використання відбивних 

дзеркал із зовнішнім покриттям (напилений алюміній, просвітлюючі покриття) 

дозволяє уникнути хроматичної аберації. Відбивна оптика може мати плоскі, 
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сферичні, параболічні, еліптичні або тороїдальні поверхні. Розроблено велику 

кількість типів оптичних систем спектрофотометрів.  

3. Приймачі випромінювання. 

 Приймачі ІЧ випромінювання діляться на дві групи: теплові та 

фотоелектронні. Перша група включає термоелементи (термопари), болометри 

(опору з великим температурним коефіцієнтом), пневматичні приймачі, 

піроелектричні приймачі. Піроелектричні детектори (на основі 

тригліцинсульфата (NH2CH2COOH) 3 H2SO4) використовуються в 

інтерферометрах через їх високу чутливість в широкій ІЧ області. 

В основі роботи фотоелектронних напівпровідникових приймачів, до 

яких відносяться фоторезистори і фотодіоди, лежить явище внутрішнього 

фотоефекту. У ближньому ІЧ діапазоні найбільш поширені фотодіоди на основі 

германію та твердого розчину InGaAs. В середньому ІЧ діапазоні 

застосовуються охолоджувані рідким азотом фотодіоди на основі твердого 

розчину HgCdTe (MCT Mercury-Cadmium-Tellurium). Напівпровідникові 

детектори для роботи в низькочастотній області потребують охолодження до 

низьких (азотних або гелієвих) температур. Ширина забороненої зони визначає 

довгохвилеву межу чутливості фотоелектронних приймачів. 

4. Оптичні матеріали. Так як звичайне оптичне скло поглинає середнє 

і довгохвильове ІЧ випромінювання, то в якості матеріалів для виготовлення 

вікон кювет і світодільників використовують монокристали різних солей. У 

спектроскопії внутрішнього відбиття застосовують матеріали з високими 

показниками заломлення. У табл. 2.1 представлені відомості про властивості 

деяких поширених матеріалів для ІЧ. 

В основі оптичної схеми типового Фур'є-спектрометра лежить схема 

інтерферометра Майкельсона, також розроблені і інші системи. Перш ніж 

розглядати роботу спектрометра з перетворенням Фур'є, розглянемо 

інтерферометр, створений американським фізиком Альбертом Абрахамом 

Майкельсоном (Нобелівськапремія 1907). 
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Таблиця 2.1 — Властивості деяких оптичних матеріалів, що 

застосовуються в ІЧ області спектра 

Матеріал Область прозорості, 

мкм 

(см−1) 

 
 

Показник 

заломлення 

Примітка 

LiF 0,11–7,0 

(90910–1429) 

1,39 Чутливий до кислот 

Флююорит CaF2 0,12–9,0 

(83333–1111) 

1,40 Нерозчинний у воді. 

Чутливий до солей 

NH4
+ 

BaF2 0,14–12,0 

(71430–833) 

1,45 Нерозчинний у воді 

NaCl2 0,20–16,0 

(50000–625) 

1,52 Розчинний у воді, 

трохи розчинний в 

спиртах. 

KBr2 0,21–25,0 

(47620–400) 

1,53 Гігроскопічний, 

розчинний у воді, 

спиртах, гліцерині. 

Si Від 1,5 мкм (6667-) 3,40 Розчинний в лугах та 

HF, довго хвилева 

межа залежить від 

чистоти матеріалу 

ZnSe 0,5–20 (20000–50) 2,42 Водостійкий, розч. в 

сильних кислотах, 

розкладається в 

HNO3. Токсичний! 

KRS-5, (T1I 

T1Br) 

0,55–35,0 

(18180–286) 

2,38 М’який, розч. в 

теплій воді, спирті та 

HNO3 . Токсичний! 

Поліетилен 

високої щільності 

20,0–200,0 (500–50) 1,52 М’який, стійкий до 

більшості 

розчинників. 

 

Явище інтерференції світлових хвиль спостерігав ще І.Ньютон. 

Інтерференція спостерігається на когерентних променях, тобто таких, різниця 

фаз коливань яких не змінюється в часі. В оптиці існують різні способи  

створення когерентних пучків і спостереження інтерференції світла. 

Інтерференцією світла пояснюється райдужне забарвлення тонких шарів масла 
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або нафти на поверхні води, кольоримінливості на загартованих металах, 

незвичайне забарвлення деяких мінералів і пір'я екзотичних птахів. 

Перший інтерферометр був створений Фізо в 1845 р. Крім широко 

відомого інтерферометра А.Майкельсоном (1880 р), існують інтерферометри 

Жамена І., Фабрі-Перо, І.Релея та інші. Майкельсон запропонував різні корисні 

додатки свого інтерферометра, у тому числі і в якості спектрометра. Г.Рубенс і 

Р. Вуд виконали зворотне Фур'є-перетворення інтерферограмми і отримали 

перші спектри в далекій ІЧ області. Надалі в роботах П.Жакіно (оцінка 

світлосили, 1947 г.), П.Фелжетта (принцип мультиплексна, 1951 г.), Г.Геббі 

(Фур'є-перетворення інтерферограмми в спектр на ЕОМ, 1955), Ж.Конн ( 1961) 

та ін. були закладені основи нового спектрального методу дослідження. З 

середини 1960-х років метод Фур'є-спектроскопії набув поширення завдяки 

розробці алгоритму швидкого Фур'є-перетворення Кулі-Тьюкі, застосування 

якого дозволило різко збільшити швидкість обробки даних, що призвело до 

появи комерційних Фур'є-спектрометрів для середньої і ближньої області. У 

СРСР перший ІЧ спектрометр з перетворенням Фур'є ІТ-69 був створений в 

1965 р Фур'є-спектрометр високої роздільної здатності для видимої області 

з'явився в 1976 році. Розвиток технології виготовлення оптичних елементів, 

вдосконалення обчислювальної техніки і еволюція реєструючих систем 

визначають подальший розвиток спектрометрів даного типу. 

Принципова схема інтерферометра Майкельсона показана на рис.2.6. 

Нижче коротко описана його робота. 
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Рисунок 2.6 — Схема інтерферометру Мейкельсона. 

1 – джерело ІЧ-випромінювання; 2 – світлоподільник; 3 – нерухоме 

дзеркало; 4 – Рухоме дзеркало; 5 – Компенсатор; 6 – зразок дослідженя; 7 – 

Дтектор ІЧ-випромінювання 

Світло, що йде від джерела випромінювання 1, поділяється 

напівпрозорим плоскопаралельним дзеркалом — світлоподільником 2 на два 

когерентних пучка. Матеріали, з яких виготовляють світлоподільник і 

компенсуючу пластинку 5, підбирають залежно від досліджуваної області 

спектра. Один пучок направляється до нерухомого плоского дзеркалу 3 і 

відбивається від нього на світлоподільнику, інший йде до плоского дзеркала 4 і 

також повертається, на світлоподільник вони з'єднуються. Ці два когерентних 

пучка інтерферують між собою, в результаті чого вони можуть або 

підсилювати, або послабляти один одного залежно від різниці ходу між ними. У 

фокальній площині об'єктива виникають інтерференційні смуги, які можна 

спостерігати візуально або реєструвати будь-яким способом (детектор 7). 

Дзеркало 4 може здійснювати зворотно-поступальні переміщення уздовж 
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променя. Зсув цього дзеркала відбувається відносно нульового положення, в 

якому оптична різниця ходу в плечах інтерферометра дорівнює нулю. 

Найбільші зміщення дзеркала становлять ±𝐼𝑚. При зміщенні рухомого дзеркала 

4 на чверть довжини хвилі світлі смуги в інтерферограмі замінюються на темні 

і навпаки. 

Детектор 7 реєструє інтерферограму — залежність інтенсивності що 

виходить з інтерферометра світлового потоку від оптичної різниці ходу, яка 

може бути різною — від сантиметрів до метрів. Інтерферограма має повну 

інформація про спектральний склад випромінювання, що йде від джерела. 

Інтерферограма є результатом робочого циклу інтерферометра –

сканування ("скана") по осі l від 0 до 𝐼𝑚 — одностороннє сканування, або від 

−𝐼𝑚 до +𝐼𝑚 — двостороннє сканування. 

По мірі руху дзеркала 4 на приймач потрапляє світловий пучок, 

інтенсивність якого у разі монохроматичного джерела змінюється по 

косинусоїдальному закону. Якщо – I(x) інтенсивність світла, що потрапляє на 

приймач, х – зміщення дзеркала 4 в сантиметрах, В (ν) – інтенсивність джерела 

як функція хвильового числа ν в  см−1 , то інтенсивність сигналу для 

монохроматичного джерела 𝜈1 змінюється за законом: 

 𝐼(𝑥) = 𝐵(𝜈)cos(2𝝅𝜈𝟏𝒙). (2.12) 

У випадку "класичного" скануючого спектрометра спектр складатиметься 

з єдиної смуги з максимумом 𝜈1(Рис.2.6). 

У класичному спектрометрі (рис.2.7, ліворуч внизу), в процесі сканування 

вимірюється інтенсивність на окремих хвильових числах (вісь абсцис) 

послідовно в часі. Сканування - це безперервне поелементне переглядання 

простору, об'єкта чи, як в даному випадку, інтервалу хвильових чисел. Сума 

вкладів від всіх хвильових чисел (довжин хвиль) утворює спектр. У 

інтерферометрі (праворуч) сума коливань (зі своїми амплітудами), відповідна 

всім хвильовим числам, представлена внизу праворуч, та утворює 

інтерферограму.  
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Рисунок 2.7 — Порівняння сигналів, одержуваних за допомогою 

скануючого спектрометра та інтерферометра 

Якщо в джерело випромінювання додати другу частоту 𝜈1 , то 

результуюча залежність в координатах "положення дзеркала - інтенсивність" 

буде представлятися у вигляді суми двохкосинусоїдальних хвиль: 

 𝐼(𝑥) = 𝐵(𝜈1)cos(2𝜋𝜈1x)+B(𝜈2)cos(2𝜋𝜈2x). 

Якщо додавати третю, четверту і т. д. до нескінченного числа частот 

(тобто розглядати поліхроматичні джерела, якими є лампа розжарювання або 

теплове джерело — глобар), то в приймачі виникає сигнал від суми 

косинусоїдальних хвиль — інтерферограма (2.13): 

 𝐼(𝑥) = ∫ 𝐵(𝜈) cos(2𝜋𝑥𝜈) 𝑑𝜈
∞

−∞
 (2.13)  

Реальна інтерферограма типового спектру, показана на рис.2.8 У 

інтерферограмі в закодованому вигляді міститься вся спектральна інформація 

про випромінювання, що потрапляюче в інтерферометр. 

Максимальна амплітуда інтерферограми відповідає однаковому 

віддаленню обох дзеркал від світлоподільної пластинки. У цій точці коливання 

з частотами для всіх довжин хвиль знаходяться у фазі і взаємнопідсилюють 

одине одного, утворюючи найбільш інтенсивну смугу інтерференції. Це місце 

О. А
. С
та
ри
не
нк
о, 
КіВ
РА

 20
15



42 

 

на інтерферографі називається станом нульового порядку інтерференції, або ж 

станом стаціонарної фази коливання (рис.2.8). 

 

Рисунок 2.8 — Типова інтерфарограма 

 

На практиці ідеального поліхроматичного джерела випромінювання не 

існує, так як є власний спектр випромінювання матеріалу, з якого виготовлене 

джерело. Це призводить до появи в області крил інтерферограмми джерела 

додаткових затухаючих коливань. 

Для отримання спектру випромінювання джерела, потрібно вираз (2.13) 

піддати перетворенню Фур'є по косинусам. Відновлений спектр описується 

рівнянням наступного виду : 

 𝐵(𝜈) = ∫ 𝐼(𝑥) cos(2𝜋𝑥𝜈) 𝑑𝑥
+∞

−∞
 (2.14) 

Рівняння (2.13) і (2.14) визначають взаємозв'язок між інтерферограмою і 

спектром. 

Якщо в один з каналів інтерферометра поміщена поглинаюча проба, то 

використовуються подібні міркування. При цьому з поліхроматичного 

випромінювання джерела віднімається ряд хвильових чисел, відповідним 

О. А
. С
та
ри
не
нк
о, 
КіВ
РА

 20
15



43 

 

смугам поглинання проби. Результуюча інтерферограмма проби утворюється 

усіма хвильовими числами, за винятком тих, що поглинені. 

Перетворення інтерферограмми в спектр, вимагає великого обсягу 

обчислювальної роботи. Наприклад, щоб отримати спектр в стандартній області 

400 — 4000 см−1 з роздільною здатністю 1 см−1, потрібно зробити обчислення 

для 3600 точок. При цьому необхідно провести 2Р2математичних операцій, де Р 

— число точок, тобто близько 26х106 операцій. Перетворення інтерферограми 

в спектр проводиться на ЕОМ з використанням спеціального алгоритму 

швидкого Фур'є – перетворення Кулі та Тьюки (1965 р). Число операцій при 

обчисленнях за цим алгоритмом рівне 3Plog2Р, що для розглянутого прикладу 

складе 12760, тобто час обчислень скорочується приблизно в 200 разів. Для 

розрахунку спектру в тому ж інтервалі з більш високою роздільною здатністю 

0,5 см−1 час обчислень при використанні зазначеного алгоритму скорочується 

вже в 700 разів. 

Перетворення Фур'є — це взаємно зворотні інтегральні перетворення. У 

цьому сенсі можна сказати, що спектр є Фур'є – образ інтерферограми по 

косинусам, а інтерферограма є Фур'є – образ спектра по косинусам. [11] 

2.4 Основне рівняння Фур'є-спектроскопії 

Нехай на світлоподільник падає випромінювання з амплітудою. 

 E( Z, ΰ)=𝐸0(ΰ)𝑒𝑖(𝜔𝑡−2𝜋𝑍ΰ), (2.15) 

де ΰ - хвильове число. У інтерферометрі Майкельсона пучок падаючого 

випромінювання ділиться світлоподільником на два пучки, які після 

проходження оптичних шляхів 𝑍1  і 𝑍2  повертаються на світлоподільник і 

змішуються. Кожен з пучків один раз відбивається і один раз проходить через с 

світлоподільник. Якщо R – коефіцієнт відбиття, а Т – коефіцієнт пропускання 

світлоподільникa, то амплітуду, отриману в результаті змішування пучків, 

можна представити у вигляді: 

 𝐸(𝑍1, 𝑍2, ΰ) = √𝑅𝑇𝐸0(ΰ)[𝑒𝑖(𝜔𝑡−2𝜋𝑍1ΰ) + 𝑒𝑖(𝜔𝑡−2𝜋𝑍2ΰ)],  (2.16) 

Тоді вираз для інтенсивності записується у вигляді: 

𝐼(𝑍1, 𝑍2, ΰ) = 𝐸(𝑍1, 𝑍2, ΰ)·𝐸∗(𝑍1, 𝑍2, ΰ) 
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= 2𝐸0
2(ΰ)𝑅𝑇[1 + cos (2𝜋(𝑍1 − 𝑍2)ΰ)]  (2.16) 

Сумарна інтенсивність для будь-якої різниці ходу ∆Z= 𝑍1 - 𝑍2 ,що 

реєструється детектором, дорівнює: 

I(∆Z) = ∫ I(∆Z, ΰ)dΰ
∞

0
= 2RT[∫ E0

2∞

0
(ΰ)dΰ + ∫ E0

2∞

0
(ΰ) cos(2𝜋ΰ∆𝑍)] 𝑑ΰ.(2.17) 

При оптичної різниці ходу ∆Z = 0: 

 
𝐼0

2
=2RT∫ 𝐸0

2∞

0
(ΰ)𝑑ΰ (2.18) 

Підставляючи (2.18) в (2.17), знаходимо вираз для інтерферограми 

(форми інтерференційної картинки в площині В (рис. 2.9), отриманої в приладі: 
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0

0

1
[ ( ) (0)] 2 ( )cos(2 )
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  (2.19) 

Застосовуючи косинусне Фур'є-перетворення, знаходимо спектр: 

2
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1 1
( ) ~ ( ) ( ) (0) cos(2 )
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RT
  




 

     
 


  (2.20) 

Це основне рівняння Фур'є-спектроскопії. Воно стверджує, що якщо 

виміряна повна інтенсивність, як функція оптичної різниці ходу, то 

післякосинусного Фур'є-перетворення цієї функції можна отримати спектр ( )I   

падаючого випромінювання . 

 

Рисунок 2.9 — Інтерферограми та відповідні спектри монохроматичного 

сигналу (А), сигналу, що містить дві частоти з різними амплітудами (Б) та 

широкосмугового сигналу (В) 
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Як приклад на рис. 2.9 наведено інтерферограмми і відповідні їм спектри 

для одночастотного сигналу, сигналу містить дві частоти з різними 

амплітудами і широкосмугового джерела . [12] 

2.5 Деякі особливості та переваги спектроскопії з перетворенням 

Фур'є. 

У класичних спектрофотометрах реєстрація спектра проводиться в часі 

при послідовному русі виходить з монохроматора спектра по вихідної щілини. 

Цей процес називається скануванням по хвильовим числам. Спектрометри з 

перетворенням Фур'є належать до типу багатоканальних приладів, що 

призводить до значного зниження енергетичних втрат. 

Фелжетт і Жакино незалежно один від одного показали, що відновлення 

спектра за допомогою Фур'є-перетворення інтерферограми має велику перевагу 

перед послідовною, поелементної реєстрацією того ж самого спектра. 

Використовуючи один приймач, можна досліджувати всі спектральні елементи 

одночасно, подібно до того, як це робиться у випадку фотографічної реєстрації 

спектрів. У зв'язку з цим Фелжетт і назвав метод "мультіплексспектрометрієй". 

Якщо на скануючому спектрометрі вимірюється М спектральних 

елементів за час Т, то кожен елемент спостерігається протягом часу Т / М, а при 

використанні "мультіплексспектрометра" (або спектрографа) кожен елемент 

спостерігається протягом всього часу вимірювання інтерферограми Т. 

Приблизно рівень випадкових шумів пропорційний кореню квадратному з часу 

вимірювання Т1/2 . Тому величина виграшу в чутливості буде порядку М1/2 

(виграш Фелжетта). В інфрачервоній області метод Фур'є-спектроскопії 

виявляється досить дієвим незалежно від необхідної роздільної сили і стає тим 

вигідніше, чим більше спектральних елементів містить шуканий спектр. Цей 

виграш в чутливості можна використовувати по-різному: 

1) якщо час вимірювань Т таке ж, як і в класичному методі, то в М1/2 

разів збільшується відношення сигналу до шуму; 

2) при одному і тому ж відношенні сигналу до шуму в М разів 

скорочується час вимірювання спектра; 
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3)  при заданому відношенні сигналу до шуму і заданому часу 

вимірювання можна збільшити роздільну силу і, таким чином, вирішувати 

завдання, недоступні для вирішення іншими методами. 

Для стандартної ділянки ІЧ спектра 4000 — 400 = 3600 см−1 , 

зареєстрованого з розширенням 1 см−1 , теоретичне поліпшення ставлення 

сигналу до шуму складе (3600)1/2 = 60 разів. У характерному випадковим 

шумом експериментальному вимірюванні відношення сигнал / шум можна 

підвищити, проводячи вимірювання N раз (збільшуючи число сканів - 

проходжень рухомого дзеркала). Корисний сигнал при цьому збільшується в N 

разів, а рівень випадкового шуму в 𝑁1/2 разів. 

Додатковий виграш в енергії в інтерферометрі виникає за рахунок більш 

високого геометричного фактора — коефіцієнта, званого виграшем Жакино (по 

імені французького дослідника). Його поява пояснюється тим, що вхідний отвір 

інтерферометра має круглу, а не щелеподібну форму. Це забезпечує додатковий 

виграш в енергії від 80 до 200 разів. 

 

Рисунок 2.10 — Вплив виду функцій аподизації на апаратну функцію 

інтерферометра 
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Протяжність реальної інтерферограми не може бути від -∞ до + ∞, тому 

переміщення рухомого дзеркала має межі, її обмежують, використовуючи 

відповідну перетворюючу математичну функцію. У разі прямокутної функції, 

після Фур'є-перетворення виходить косинусоїдальна хвиля, а результуюча 

функція має вигляд, показаний на рис.2.9. Бокові сигнали можуть бути 

придушені множенням інтерферограми на так звану "аподізуючу" функцію, 

таку, як трикутна (рис.2.10). Використовуються й інші аподізіруючі функції, від 

вибору яких, залежать частково роздільна здатность, контур смуг і 

фотометрична точність. 

Роздільна здатність є найважливішою характеристикою як класичних так 

і Фур'є-спектрофотометрів. Роздільна здатність звичайного скануючого 

спектрометра визначається шириною щілини і дифракцієй на ній світлових 

хвиль. У інтерферометрі межа розширення дорівнює зворотній величині 

максимальної різниці ходу в інтерферограмі. Інтерферограма вимірюється від 

нульової різниці ходу до деякого максимального значення х1, на якому вона 

обривається. 

Гармонічний аналіз дозволяє обчислювати всі частоти, для яких на 

інтервалі від -х1 до + х1 укладається ціле число періодів. Якщо спектр 

розглядається в шкалі хвильових чисел, то межа розширення інтерферометра в 

см−1  можна вважати рівним 1/2 х1, де х1 – різниця ходу виражена в 

сантиметрах. Ж.Конн використовувала у своєму інтерферометрі різниця ходу 

до 200 см і домоглася розширення 0,006 см−1, що на два порядки перевершує 

можливості кращих класичних спектрофотометрів з дифракційними гратами. У 

випадку серійних Фур'є-спектрометрів для рутинних вимірювань спектрів газів 

прийнятним є розширення 0,1 см−1. На відміну від дисперсійних спектральних 

приладів розширення постійне по всьому спектральному діапазону, і його легко 

змінювати, змінюючи величину ходу дзеркала. 

Висока точність визначення частот. Фур'є-спектрометри не потребують 

в зовнішніх стандартах для градуювання шкали хвильових чисел. У них 

використовується внутрішній стандарт, зазвичай одночастотний газовий лазер 
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(для гелій-неонового лазера 𝜆л = 632,8 нм 𝜆л = 15804 см−1) для калібрування 

різниці ходу по рахунку інтерференційних смуг під час реєстрації 

інтерферограмми. При цьому досягається дуже висока точність визначення 

хвильових чисел. Так, в Фур'є-спектрометрі з кріптоновим стандартом була 

досягнута точність визначення хвильових чисел до 10−4 см−1, тобто, більш ніж 

на порядок краще, ніж у найточніших дифракційних приладів. 

Широка область реєстрації спектра. За один прохід дзеркала (один 

скан) виходить інтерферограма, що містить інформацію про весь спектральний 

діапазон для даного світлодільник. Так, світлодільник на основі плівки Gе, 

напилень на КВг перекриває область 5000 – 400 см−1, тобто. всю середню ІЧ-

область, в якій виявляються коливальні спектри органічних сполук. Перехід в 

довгохвильову область (менше 400 або 300 см−1 ) досягається зміною 

світлоподільника, джерела випромінювання і приймача. Набір 

світлоподільників із плівок лавсану (майлару) різної товщини дозволяє 

отримувати спектри в області до 10 см−1. Низька енергія джерела в цій області 

може бути частково скомпенсована збільшенням числа сканувань, що, 

звичайно, збільшує час отримання спектра. Однак, у порівнянні з приладами 

класичного типу отримувати довгохвильові ІЧ-спектри на Фур'є-спектрометрі 

значно простіше. Отримання ІК спектрів в цій області надзвичайно важливо, 

оскільки там розташовуються частоти коливань кристалічних решіток, зв'язків 

метал-вуглець, напівпровідникових структур, власних коливань водневих 

зв'язків. 

Малий час реєстрації спектра. Фур'є-спектрометр дозволяє істотно 

скоротити час реєстрації спектра. Цей виграш тим більше істотний, чим вище 

необхідне розширення. Іноді, особливо при використанні охолоджуваних, до 

температури рідкого азоту детекторів, що мають дуже низький рівень власних 

шумів, можна отримати спектри хорошої якості від єдиного ходу дзеркала, на 

що потрібно близько 1 с. При реєстрації рутинних спектрів з розширення 4 

см−1 час одного скана також складає близько 1 с. 
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Можливість реєстрації слабких сигналів. Високе пропускання енергії і 

можливість поліпшення співвідношення сигнал / шум шляхом накопичення 

інтерферограм дозволяє отримувати спектри задовільної якості в умовах, коли 

отримання спектра на дифракційному приладі навряд чи можливо. Наприклад, 

при малих концентраціях проби в таблетці з KBr або в разі сильно розсіюють 

випромінювання зразків. Відношення сигнал / шум для Фур'є-спектрометрів 

має величину порядку десятків тисяч. 

Відсутність розсіяного світла. Розсіяне світло в спектрометрі дуже 

сильно впливає на точність вимірювань в дисперсійних приладах. Усунення 

його представляє складне завдання для конструкторів "класичних" приладів. В 

Фур'є-спектрометрах проблеми розсіяного не існує. Фотометрична точність 

сучасних приладів не гірше 0,1% 

Наявність в приладі вбудованої ЕОМ (або підключення до ПК), 

дозволяє використовувати ЕОМ не тільки для перетворення Фур'є і для 

управління приладом. До теперішнього часу вироблений і реалізований на 

практиці мінімальний набір вимог до можливостей стандартного програмного 

забезпечення Фур'є-спектрометра для зберігання і обробки спектрів. Деякі з них 

перераховані нижче. 

1. Можливість створювати бібліотеки спектрів і бази даних, як на основі 

власних результатів, так і з використанням каталогів. Наприклад, фірма 

"Bruker" продає в комплекті з Фур'є-спектрометрами каталоги спектрів, що 

включають до 12000 спектрів речовин в твердій і рідкій фазах в області 4000 - 

400 см−1і 7300 спектрів газів. Програми пошуку дозволяють використовувати 

ці бібліотеки в різних цілях, наприклад, відшукувати спектри, близькі до 

спектру невідомої речовини, з метою ідентифікації, або відбирати спектри по 

якомусь ознакою або їх сукупності. Існують спеціалізовані бази даних, 

наприклад, нафтопродуктів, розчинників, лікарських речовин і багато інших. 

2. Можливість, реєстрації спектрів поглинання і віддзеркалення в будь-

якому бажаному вигляді (А, Т%) і в різних форматах. Зміна масштабів шкал в 
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поєднанні з накопиченням дозволяє отримувати спектри у випадку дуже 

слабких сигналів. 

3. Числове згладжування спектрів зменшує шуми, хоча вносить деякі 

спотворення в спектр і погіршує ефективне розширення. Операція може бути 

корисна, наприклад, при відтворенні спектрів з сильною розтяжкою за шкалою 

ординат. 

4. Складання і віднімання спектрів проводиться в шкалі оптичної 

щільності. Цифрове віднімання спектрів різко розширило можливості 

диференціальної спектроскопії. При відніманні, спектра розчинника із спектру 

розчину зовсім не обов'язково, щоб спектри були записані при однаковій 

товщині шару. Віднімання можна проводити, множачи спектр на будь-який 

коефіцієнт. Можливе виконання та інших математичних операцій 

(диференціювання, розкладання складних контурів смуг на складові функції та 

ін.). 

6. Можливість програмування виконання експерименту. Статистична 

обробка спектрів і результатів кількісних вимірювань. 

В Фур'є-спектрометрах використовуються прецезійні оптико-механічні 

компоненти, наприклад, нахил рухомого дзеркала в процесі сканування не 

повинен змінюватися більше ніж на чверть довжини хвилі. Спектральний 

інтервал, хоча і достатній для рутинної роботи, обмежений середньої областю 

(400 — 4000 см−1), через нерівномірність випромінювання теплового джерела, 

близького до випромінювання абсолютно чорного тіла. Поблизу меж цього 

інтервалу різко збільшуються шуми (погіршується ставлення сигнал / шум). 

Довгохвильова (менше 400 або 300 см−1 ) і ближня (більше 5000 см−1 ) 

спектральні області вимагають різних светоделітель, джерел випромінювання і 

приймачів. Важливо відзначити, що для прецезійних робіт необхідно 

вакуумирование або осушка приладу (що є одним з небагатьох недоліків Фур'є-

спектрометрів).  
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2.6 Реєстрація спектрів. 

Для отримання спектру проби необхідно зареєструвати при однакових 

умовах еталонну інтерферограмму (порівняння) Вref(𝜈)  і інтерферограму з 

пробою Вsample(𝜈) , відношенняїх Фур'є-образів дає спектр пропускання (Т) 

проби: 

 Т =
Вsample(𝜈)

Вref(𝜈)
 (2.21) 

Реєстрований при відсутності проби спектр називається еталонним або 

спектром порівняння (Reference) (рис.2.11, 1 – верхній). Тут необхідно звернути 

увагу на те, що Фур'є–спектрометр є однопроменевими приладом. З цієї 

причини спектр порівняння являє собою спектр випромінювання теплового 

джерела, на який накладено спектр поглинання парів атмосферної води(~ 3700, 

1500-1700 см−1), вуглекислого газу (~ 2350 см−1) та інших речовин, можливо 

знаходяться в атмосфері. Ті ж смуги реєструються і в спектрі проби - 

полістиролу (рис.2.11, 2–середній), однак, при розподілі одного спектра на 

інший в результуючому спектрі залишається тільки поглинання проби 

(рис.2.11, 3-нижній), що представляє в даному випадку звичайний спектр 

поглинання полістиролу. Можна також отримати спектр поглинання проби в 

координатах оптична щільність (absorbance) – хвильове число, що важливе при 

проведенні кількісних вимірів. Для виконання зазначених перетворень 

розроблено стандартне програмне забезпечення. Перші спектри (у далекій 

інфрачервоній області) з використанням Фур'є - перетворення інтерферограмми 

отримали Рубенс і Вуд ще в 1910 р Спочатку метод застосовувався при 

вирішенні астрономічних завдань, оскільки саме тут доводиться мати справу зі 

слабкими джерелами, дослідження спектрів яких представляє безперечний 

інтерес навіть при низькому розширенні. Стронг і його співробітники 

застосували Фур'є-спектроскопію для вимірювання спектру випромінювання 

Сонця в області від 300 до 1000 мкм з межею розширення 0,2 см−1 і точно 

встановили положення вікон прозорості земної атмосфери. 
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Рисунок 2.11 — Типові спектри: 1—  еталонний (референтний) спектр, 2 

— спектр проби, 3 — спектр пропускання проби 

На сьогодні виготовляються Фур'є-спектрометри з швидким скануванням, 

точне положення оптичних вузлів (швидкість переміщення, положення 

рухомого дзеркала і оптична різниця ходу) контролюється в них за допомогою 

гелій-неонового лазера (632,8 нм), а застосування сучасних технологій 

дозволило їх зробити компактними і порівняно дешевими. Можливості цих 

приладів набагато ширше, ніж можливості "класичних" приладів. [9] 
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3 МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ДОСЛІДЖУВАНОГО 

СПЕКТРУ СИГНАЛУ 

3.1 Обчислення спектрів 

Загальний шлях отримання спектра на інтерферометрі полягає в 

наступному: 

1. Вимірюється залежність I(∆Z) шляхом реєстрації сигналу як функції 

зміни оптичної різниці ходу в інтерферометрі (∆Z=2∆y, ∆у – величина 

переміщення рухомого елемента інтерферометра). 

2. Експериментальне визначення значення інтерферограмми в точці 

нульовій різниці ходу I(0). 

3. Підстановка виразу 
1

( ) (0)
2

I Z I   в рівняння (2.20) і обчислення 

інтеграла для визначеного  . 

4. Інтегрування рівняння (2.20) для кожного хвильового числа  . 

5. В результаті отримуємо спектр I( ). 

Інтерферограмма являє собою коливання сигналу щодо величини 
1

(0)
2

I . 

Для прикладу припустимо, що за допомогою інтерферометра 

Майкельсона отримана інтерферограмма 
1

( ) (0)
2

I Z I   випромінювання ртутної 

лампи в області 10 см−1<  <100  см−1.  Припустимо, що інтерферограма має 

вигляд: 
2

0

1

1
Z

Z

 
  

 

(інтенсивність експоненціально спадає з ростом хвильового 

числа), де ∆Z - відносна різниця ходу між променями в плечах інтерферометра 

Майкельсона. 

Для обчислення спектра візьмемо основний інтеграл Фур'є-спектроскопії 

(2.20) і підставимо в нього вираз інтерферограми: 

  
2

0 02

0 00 0

1 1
( ) ~ ( ) cos( 2 )

1 /

Z Z
I E Z d

RT Z ZZ Z
  



   
   

     


  (3.1) 

Після інтегрування одержуємо спектр: 
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0(2 )

( ) ( )"
Z

I const e
 

 . (3.2) 

 

Рисунок 3.1 —. Інтерфарограма джерела 

,. 

 

Рисунок 3.2 — Нормований спектр джерела 

Вид інтерферограми представлений на рис. 3.1, а спектра – на рис. 3.2. 

інтерферограмма – функція Лоренца, симетрична щодо 0Z  , а спектр –

експоненціально спадає з ростом хвильового числа. [12] 
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3.2 Математична фільтрація досліджуваного спектру 

Так як основний інтеграл Фур'є-перетворення (2.20) має нескінченні межі 

інтегрування, а на практиці оптична різниця ходу змінюється в певних кінцевих 

межах, то, перш ніж застосовувати цей інтеграл, необхідно його дещо 

видозмінити. Математична процедура, пов'язана з перетворенням основного 

інтеграла, називається «аподизації». Інтерферограмма зазвичай множиться на 

функцію аподизації (або вагову функцію) для того, щоб згладити помилкові 

бічні максимуми, які з'являються в отриманому спектрі в результаті заміни 

нескінченних меж на кінцеві межі зміни оптичної різниці ходу. 

Запишемо вираз (2.20) як 

 

21
( ) ( ) (0)

2

i ZI I Z I e dZ


 



 
   

 


, (3.3) 

а його Фур'є-перетворення 

 

21
( ) (0) ( )

2

i ZI Z I I e d 


 



   
,  (3.4) 

де   - хвильове число, а ∆Z - оптична різниця ходу. Для більш загального 

опису оптичних систем переходять від косинусного Фур'є-перетворення до 

комплексного. Іноді оптичні елементи плечей интерферометров неідентичні, 

наприклад коли коефіцієнт відбиття нерухомого дзеркала відмінний від 

коефіцієнта відбиття рухомого дзеркала і т.д. У подібних випадках необхідно 

застосовувати комплексне Фур'є-перетворення. 

Коли джерело монохроматичене з хвильовим числом 1 , то його спектр 

 

' '
1 1

1
( ) ( ) ( )

2
I Z Z           

,  (3.5) 

де '
1( )Z     – функція Дірака (дельта-функція). Дві дельта-функції 

використані, щоб задовольнити закону збереження енергії при переході від 

інтерферограми до спектру. Підставивши I ( ) в рівняння (23), отримаємо 

 

' ' 2
1 1

1 1
( ) (0) ( ) ( )

2 2

i ZI Z I Z Z e d Z   






          
.  (3.6) 

Використовуючи визначення дельта-функції Дірака, маємо для 

монохроматичного джерела 
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 1

1
( ) (0) 2cos 2

2
I Z I Z   

.  (3.7) 

На рис. 3.2 представлена інтерферограма  1cos 2 Z  , а на рис. 3.3 – 

спектр функцій Дірака. Монохроматична лінія в спектрі дає інтерферограму – 

косинусоїду. 

 

Рисунок 3.3 — Інтерфарограма монохроматичного джерела 

1 – без використання аподизації; 2 – після використання трикутної 

функції аподизації; 3 – трикутна функція аподизації 

 

Рисунок 3.4 — спектр монохроматичного джерела, зареєстрований при 

значенні L, що прямує до нескінченності; 2 – спектр того ж джерела, 

зареєстрованого при кінцевому значенні L, після застосування трикутної 

функції аподизації 
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Інтерферограма не може бути зареєстрована при нескінченно великій 

зміні оптичної різниці ходу, а лише при кінцевих межах від ∆Z =-L до ∆Z = + L. 

Розглянемо, як це обмеження впливає на спектр. 

Підставимо вираз для інтерферограми монохроматичного джерела

 12cos 2 Z   в рівняння (3.3). Використовуючи формулу Ейлера, 

тригонометричні тотожності, а також беручи до уваги, що інтеграл непарної 

функції дорівнює нулю, отримуємо 

 
   1 1( ) cos 2 ( ) cos 2 ( )

L

I Z Z d Z      


       
 

.  (3.8) 

Виконавши інтегрування, знаходимо, що 

 

   1 1

1 1

sin 2 ( ) 2 ( )
( ) 2

2 ( ) 2 ( )

Z Z
I L

Z Z

     


     

    
  
    
   (3.9) 

Для того щоб уявити собі спектральну криву монохроматичного джерела, 

отриману при обробці укороченою інтерферограми, необхідно розглянути 

порядки величин членів в рівнянні (3.9). Покажемо, що перший член значно 

менше другого. 

Переходячи до оцінок, визначимо, яке гранично велике значення може 

мати перший член. Покладемо найменше значення хвильового числа   рівним 

нулю. У разі довгохвильової інфрачервоної спектроскопії для джерела з 

довжиною хвилі 2 мм 1  = 5 см−1 . Припустимо, потрібно помірну роздільну 

здатність, для чого цілком достатньо досягти оптичної різниці ходу в 5 см. 

У цих умовах маємо 12 ( ) 150L     Аналогічно в більш 

короткохвильовій інфрачервоній області при середній роздільній здатності для 

1  = 400см−1 і L = 0,5 см маємо 12 ( ) 125L    . Чисельник не може бути більше 

одиниці, тому перший член рівняння (3.9) виявляється менше 0,01. Другий член 

рівняння (3.9) досягає найбільшого значення при 1  ; отже, першим членом 

ми нехтуємо. Тому спектр монохроматичного джерела, отриманий за 

інтерферограмою, зареєстрованої в кінцевих межах зміни оптичної різниці 

ходу, можна представити у вигляді 
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 2 sin
( ) 2 sin

L z
I L cz

z
  

  (3.10) 

де 12 ( ) .z L     

Часто вираз 2L sinc z приймають в якості апаратної функції. 

На рис. 3.5 показано ділянку спектру монохроматичного джерела з 

урахуванням кінцевої максимальної різниці ходу L, тобто це sinс z. Функція 

sinс z є наближенням, яким описується спектр монохроматичного джерела. 

Побічні екстремуми опускаються на 22% нижче нульового рівня, а це занадто 

багато. Ми можемо припустити, що головний максимум кінцевої ширини є 

наближенням нескінченно вузької смуги, проте вторинні екстремуми у 

«підніжжя» смуги проявляються як помилкові джерела випромінювання з 

близькими до основної довжинами хвиль. Для зменшення цієї помилки ми 

знижуємо величину цих вторинних екстремумів, застосовуючи аподизацію. 

 

Рисунок 3.5 — Графіки функцій: 1 - sinс z = [(sin z) / z]; 2 – sinc2(z / 2) 

Припустимо, аподизація виконана за допомогою трикутної функції 

(1 / )L   , тоді маємо 

 
  2

1( ) 2 1 cos 2

L

i Z

L

Z
I Z e d Z

L

   



  
    

 


.  (3.11) 
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Використовуючи формулу Ейлера, тригонометричні тотожності, беручи 

до уваги, що інтеграл непарної функції дорівнює нулю, а також відкидаючи 

член з  1cos 2 Z    
 

 томущо він дає мале значення інтеграла, отримуємо: 

 

  
  

 

1

1 2

1

2 1 cos 2
( ) 2 1 cos 2

2

L

L

LZ
I Z d Z

L L

  
   

  

            
   
 


. (3.12) 

Використовуючи тригонометричну тотожність, одержуємо 

 

2( ) sin
2

z
I L c

 
  

  ,  (3.13) 

 

де  12z L    . 

 В результаті бічні максимуми знижуються, як це показано на рис. 3.5. 

Слід окремо відзначити деякі особливості. Вторинні максимуми зменшувалися 

в чотири рази. Негативних екстремумів вже немає. Ширина смуги дещо 

збільшилася, але незначно. Таким чином, можна видозмінити інтерферограму 

монохроматичного джерела множенням її на функцію аподизації  1 / L , і 

отримати спектр, який є задовільняючим наближенням до істинного спектру 

монохроматичного джерела. Постійні множники скорочуються при обчисленні 

відношення коефіцієнтів пропускання і віддзеркалення їх відношення. 

Тут розглянута тільки трикутна аподизація. Однак для аподизації 

використовуються також косинус, трапеція, гауссова функція і т. д. Потрібно 

зробити деякі зауваження, що стосуються трикутної функції аподизації 

(див.Рис. 3.3 і рис. 3.4). 

1. Взявши функцію аподизації максимальною в точці ∆Z = 0 і 

прирівнявши нулю значення функції в точці ∆Z = L, ми тим самим віддаємо 

перевагу малим ∆Z порівняно з великими, тобто, віддаємо перевагу високим 

значенням відношення сигналу до шуму в інтерферограмі в більшості 

практичних ситуацій. 

2. Для загальної теорії аподизації немає проблем і у випадку 

немонохроматичного джерела. Кожна дельта-функція Дірака  '

1Z     виділяє 
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частоту 
1 , а 

1 , пробігаючи всі значення до  , автоматично дає спектр ( )I   в 

області хвильових чисел, що представляють інтерес. 

3. Необхідно, щоб функція аподизації була парною, тобто, щоб можна 

було сканувати як позитивні, так і негативні значення ∆Z. 

Необхідно зазначити, що процес аподизації відображається на роздільній 

здатності в спектрі. Розглядаючи рис. 3.5 і вважаючи ширину апаратної функції 

(sine z) без аподизації рівною одиниці, зауважимо, що її ширина при трикутній 

аподизації збільшиться до 1,48, тобто, при трикутній аподизації розширення 

досягає 48%. 

Ширину функції можна виразити і іншим способом. На рис. 3.5 значення 

інтенсивності досягає величини 0,5 від максимальної при z = 0,607𝜋. Таким 

чином, знаючи z, знаходимо, що ширина дорівнює 1,21 / L. Використовуючи 

цю ж процедуру і для інших функцій аподизації, отримуємо таблицю значень 

ширини апаратної функції. У таблиці 3.1 наведено кілька прикладів, а також 

відсоток уширения спектра, підданого аподизації, у порівнянні зі спектром без 

неї. 

Таблиця 3.1 — Функції аподизації і результуюча ширина в залежності від 

оптичної різниці ходу, а також відсоток зростання ширини функції після 

аподизації в порівнянні з шириною функції без аподизації 

Функція аподизиації Ширина Процент збільшення 

ширини 

Постійна, рівна одиниці 1.21/L 0 

cos (
𝜋∆𝑍

2𝐿
) 

1.58/L 31 

1 − (
⌊∆𝑍⌋

𝐿
) 

1.79/L 48 

[1 − (∆𝑍/𝐿)2]2 1.91/L 58 
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Функція аподизації A(∆Z, L) може бути в загальному вигляді введена 

рівнянням 

 
  2( ) ( , ) ( ) ( )

L

i Z

L

I A Z L I Z I e d Z  



     
  (3.14) 

Вираз (3.14) є основним рівнянням аподизації. 

Таким чином, випромінювання монохроматичного джерела на виході 

інтерферометра та обчислювача можна записати у вагляді апаратної функції 

приладу, визначеної значенням 2L sinc 12 ( )L     . Функція sinc має сильні 

бічні екстремуми негативної величини і тому часто виявляється неприйнятною. 

Бічні максимуми можуть бути значно зменшені застосуванням аподизації. 

Метод аподизації продемонстрований на прикладі трикутної функції . [12] 

3.3 Роздільна здатність  

Термін «роздільна здатність» описує ту обставину, що спектральний 

прилад і реєструючий прилад розширюють відомі вузькі спектральні лінії. 

Наприклад, таке джерело, як лазер, може випромінювати практично 

монохроматичну лінію, проте після аналізу приладом і обчислювальною 

машиною виміряна лінія матиме збільшену ширину. Ця обставина дуже 

важлива з експериментальної точки зору. Монохроматична лінія при 

відсутності аподизації дає на виході приладу апаратну функцію sinс z, де

02 ( )z L    , 0  – хвильове число монохроматичної лінії, L – максимальна 

різниця ходу. Функція sinс називається аппаратною, бо це контур смуги, 

отриманої на інтерферометрі від строго монохроматичного джерела. Ширина 

наполовині максимальної інтенсивності апаратної функції sinс z буде 

дорівнювати 1.21  . У хвильових числах це означає 

 

1.21

2L
 

. (3.15) 

Якщо апаратна функція визначається виразом sinc2(𝑧
2⁄ ) , то ширина лінії 

становитиме 0.90 / L, як показано на рис. 3.5 для трикутної функції аподизації. 
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Рисунок 3.6 —. Дві близько розташовані лінії з контуром sinc2(𝑧
2⁄ ), 

розділені по фазі відповідно до вимог критерію Релея: 1 − sinc2 [
(𝑧 − 𝑧0)

2
⁄ ]; 

2 − sinc2 [
(𝑧 − 𝑧′)

2
⁄ ]; 3 - сумарний контур 

Розглянемо роздільну здатність з точки зору роздільної здатності двох 

ліній однакової інтенсивності (резонансів) в спектрі у припущенні, що лінії 

мають природну, досить малу ширину. Дві лінії вважаються розширеними, 

якщо максимум однієї з ліній суміщений з першим нулем другої лінії (критерій 

Релея). Якщо дві лінії дуже вузькі, так що вони мають контур, що задається 

апаратною функцією sinc^2 (z⁄2), то можна показати, що відстань між їх 

максимумами в одиницях z складе 2𝜋 (рис. 3.6). Це еквівалентно критерію 

Релея і відповідає тому, що в серединній точці між лініями дорівнює приблизно 

0,8 від приведеного до одиниці в головних максимумах. Інший критерій 

роздільної здатності – критерій Сперроу полягає в тому, що два точкових 

джерела знаходяться на межі розширення, якщо друга похідна в середній точці 

сумарного розподілу інтенсивності в дифракційної картині переходить в нуль. 

Цей критерій допускає вдвічі меншу відстань між лініями. У цьому випадку 

сума sine sinc^2 (z⁄2) буде мати рівну площадку між максимумами. Якби вимога 

Сперроу було трохи послаблене, тобто відстань між максимумами ліній злегка 

перевищувало величину 𝜋, то в середній точці з'явився б невеликий провал. 

Таким чином, якщо величина відношення сигнал / шум нескінченна, то 
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критерій Сперроу дасть граничне розширення, яке можна було б очікувати (для 

ліній рівної інтенсивності). На рис. 3.6 ілюструється критерій Релея. 

Апаратна функція залежить від функції аподизації. У відсутність 

аподизації маємо (див. (3.10)) 

 ( ) sinI cz , (3.16) 

а при трикутній аподизації (з рівняння (3.13)) 

 𝐼𝐴(𝜈)~sinc2 𝑧

2
  (3.17) 

Обидва рівняння (3.16) і (3.17) припускають, що джерело є 

монохроматичне. З табл. 3.1 видно, що роздільна здатність залежить від 

використовуваної функції аподизації. Для виведення рівняння (3.17) була 

використана трикутна функція аподизації. 

Якщо експериментатор вирішує, що більш надійний спектр він отримає 

при виконанні аподизації, то застосовуючи критерій Релея до рівняння (3.17), 

він матиме 

 
'

02 z z    (3.18) 

Тут 00 2 ( )z L    , 
''
02 ( )z L     для максимумів смуг 0  і ' , L –

максимальна оптична різниця ходу. Підставляючи введені значення 0z  і 'z  в 

рівняння (3.18), знаходимо вираз для розширення. 

 (

'
0

1
) ( )A

L
    

  (3.19) 

Таким чином, розширення, що дається рівнянням (3.19), реалізується при 

трикутной аподизації інтерферограми і при виконанні критерію Релея. 

Якщо критерій Релея застосований до двох ліній, що мають контур 

апаратної функції, то в цьому випадку розширення  складе половину від 

роздільної здатності, реалізованого у випадку, коли застосована аподизація. 

Використовуючи критерій Релея, знаходимо, що відстань z  , як це видно на 

рис. 3.6. Таким чином, розширення для двох ліній, що мають контур апаратної 

функції, визначається виразом 

 

1
( )

2
AФ

L
 

 (3.20) 
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Вираз для розширення (3.20) отримано за відсутності аподизації 

інтерферограми за критерієм Релея (різниця фаз 𝜋). 

При порівнянні (3.15) і (3.20) видно, що ширина апаратної функції на 

половині висоти її максимуму становить (1.21 / 2) L, а критерій Релея для двох 

рівних ліній, мають контур апаратної функції, вимагає для їх поділу, щоб 

1

2
L  . 

Таким чином, обидві величини рівні один одному в межах 20%. Для 

опису розширення можна застосовувати ці взаємозамінні величини. 

Рівняння (3.19) визначає межу розширення для двох функцій sine 

sinc2(𝑧
2⁄ ) (із застосуванням трикутної аподизації) як 1 / L, виходячи з вимог 

критерію Релея. Як зазначалося раніше, ширина на половині висоти максимуму 

такої функції дорівнює 0,90 / L. Таким чином, дві величини відрізняються один 

від одного в межах 10%. 

За критерієм Сперроу (для нескінченної величини відношення сигналу до 

шуму) обидві пари ліній вважаються розширеними, якщо наведені вище 

відстані зменшити вдвічі. Однак на практиці виявляється, що досягти 

роздільної здатності, яка задовольняє навіть критерієм Релея, не так просто. 

Таким чином, слід зазначити основний висновок щодо спектрального 

розширення: роздільна здатність інтерферометра обернено пропорційна 

максимальній оптичній різниці ходу. Крім того, розміри джерела 

випромінювання зазвичай дещо обмежують експериментально досяжну 

роздільну здатність. За певних умов розміри джерела можуть виявитися 

фактором, який істотно обмежує розширення. Так як інтерферогрма затухає із 

зростанням оптичної різниці ходу, то існує оптична різниця ходу, при якій 

відношення сигналу до шуму нижче одиниці. Реєстрація інтерферограми з 

більшою оптичною різницею ходу призводить до збільшення шуму в 

обчисленому спектрі, і в результаті розширення не поліпшується. Тому 

величина сигналу визначає максимальну оптичну різницю ходу L і тим самим 

роздільну здатність . [12] 
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3.4 Переваги Фур'є спектроскопії в інфрачервоному діапазоні перед 

дисперсійним методом спектроскопії 

Розглянемо переваги Фур'є-спектрометрів, які по суті, випливають з двох 

основних понять, відомих як «виграші» Фелжета і Жакино. 

У інтерферометрі за кожен малий інтервал часу сканування виходить 

інформація відразу про весь спектральний діапазон, в той час як у звичайному 

дифракційному спектрометрі за той же час, виходить інформація тільки про 

вузький спектральний інтервал, який потрапляє на вихідну щілину приладу. 

Таким чином, в інтерферометрі інформація про весь спектральний діапазон 

виходить за весь час сканування, у разі ж дифракційного приладу в кожен 

певний момент часу буде отримана інформація тільки про вузьку спектральну 

смугу. Фелжет назвав це властивість мультиплекс-фактором. 

На вході інтерферометра може бути розміщене джерело з великим 

діаметром, тобто, вхідна апертура приладу несильно обмежує роздільну 

здатність. У інтерферометрі можна також використовувати великі тілесні кути 

як у джерела, так і у приймача. Слід зауважити, що розширення дифракційних 

спектрометрів є лінійною функцією ширини щілини приладу, а енергія, яка 

потрапляє на приймач, пропорційна квадрату площі двох однакових щілин. 

Дифракційний спектрометр має довгі, але вузькі щілини, що не дозволяє 

отримати площу щілин таку ж, як площа вхідних діафрагм у інтерферометра 

при одній і тій же роздільній силі. Крім того, при реалізації високого 

розширення в спектрометрі необхідно використовувати коліматорні дзеркала 

великих радіусів кривизни, а ця умова в свою чергу обмежує величини тілесних 

кутів. Здатність інтерферометрів пропускати велику кількість енергії при 

високій роздільній здатності була кількісно виражена П. Жакино, і ця 

властивість відома під назвою «виграшу» Жакино. 

Перелічимо основні додаткові переваги, які випливають з виграшів 

Фелжета і Жакино: 

1. Висока роздільна сила. 

2. Висока точність визначення хвильових чисел. 
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3. Значно спрощується проблема усунення розсіяного або паразитного 

світла. 

4. Швидкість сканування, яка підвищує ймовірність успішного 

завершення експерименту. 

5. Можливість дослідження широкої спектральної області за час одного 

скана. 

6. Можливість реєстрації слабких шумів. 

7. Вимірювання в амплітудній спектроскопії комплексних коефіцієнтів 

відбиття і пропускання. 

8. Малі габарити і вага інтерферометра 

Висока роздільна сила інтерферометра є результатом виграшів Фелжета і 

Жакино і лінійно залежить від величини відносного переміщення рухомого 

дзеркала приладу. У деяких інтерферометрах може бути досягнута величина 

переміщення близько 2 м. Таке переміщення дозволяє спостерігати слабкі лінії 

з роздільною силою порядку 105 або вище. 

Висока точність визначення хвильових чисел і мала частка розсіяного 

світла є наслідком явища інтерференції, що лежить в основі принципу дії 

приладу. Точність контролю переміщення каретки рухомого дзеркала 

інтерферометра забезпечує тонку зміну інтерференційної картини, що в свою 

чергу веде до високої точності вимірювання хвильових чисел в обчисленому 

спектрі. Небажані (паразитні) хвилі мають певні довжини хвиль; вони 

потрапляють на приймач випромінювання і беруть участь у формуванні 

сумарної інтерферограми, але після обчислення спектра можуть бути легко 

ідентифіковані. У підсумку при вимірах пропускання часто може бути 

досягнута точність не гірше 0.3%. 

Швидкодія (іноді час сканування менше 1 с), велика спектральна область 

(іноді мінімальне і максимальне значення хвильового числа відрізняються на 

порядок) і можливість виконувати вимірювання в міліметрової області довжин 

хвиль, навіть у випадку дуже слабких джерел, - все це виявилося можливим 
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завдяки виграшами Фелжета і Жакино. Цим же зумовлена і можливість 

використовувати для вимірювань зразки малих розмірів. 

Комплексні коефіцієнти відбиття або пропускання можуть бути 

безпосередньо виміряні методом амплітудної спектроскопії, тобто, при 

розміщенні зразка в одному плечі інтерферометра. Амплітуду і фазові кути 

комплексних коефіцієнтів відбиття або пропускання можна отримати без 

складних розрахунків, таких, наприклад, які потрібні в аналізі методом 

Крамерса – Кроніга. Таким чином, комплексні показники заломлення можна 

визначити експериментально. Більше того, точні обчислення потоку можна 

виконати навіть тоді, коли пройдений (відбитий) потік становить менше 0.01% 

від падаючого. Можуть бути також виділені ефекти меж розділу середовищ у 

зразку. 

Недоліки інтерферометрів нечисленні, але і вони швидко зводяться до 

мінімуму. Наприклад, коли виконуються вимірювання пропускання або 

відбиття, то результати можуть бути отримані з помилкою до 5% від 

абсолютного значення. Вони можуть бути обумовлені флуктуаціями в 

інтерферограмі, тобто, в зареєстрованій залежності сигналу від оптичної 

різниці ходу. Якщо помилка носить випадковий характер, то повторним 

експериментом можна зменшити її. На деяких комерційних приладах, які 

мають час сканування менш ніж 1 с і керуються ПК, в лабораторних умовах 

можуть бути зроблені сотні повторних експериментів за хвилини, а потім 

усереднені в обчислювальній машині . [12,13] 
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4 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВПЛИВ НА 

РЕЗУЛЬТАТ РІЗНИХ ЛАЗЕРІВ В ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ 

4.1 Метод спектральної інтерферометрії 

Розгляд технологій СОКТ, що засновані на методах низько-когерентної 

інтерферометрії (або інша назва – інтерферометрії білого світла), показав, що 

значний інтерес при розробці таких технологій полягає в дослідженні та 

розвиненні широкосмугових джерел оптичного випромінювання, на яких 

базуються ці методи. Переважно в науці, медицині та промисловості в якості 

таких джерел використовуються суперлюмінесцентні діоди. Ці джерела мають 

велику потужність випромінювання, але не завжди достатню ширину спектру. 

Крім того, вони відносно дорогі у використанні, тому що вимагають для своєї 

роботи спеціальне обладнання: системи живлення діодів і т. ін. Тому важливою 

та актуальною задачею спрощення і здешевлення створення такої затребуваної 

апаратури, як оптичні томографи, засновані на СОКТ, є пошук альтернативних 

широкосмугових джерел оптичного випромінювання із збереженням і навіть 

поліпшенням їх характеристик. 

Забезпечення високоточних вимірювань потужності оптичного 

випромінювання, до яких постійно підвищуються вимоги, є самостійною 

науковою задачею, але її рішення особливо набуває великої актуальності для 

вимірювання потужності широкосмугових джерел оптичного випромінювання, 

що застосовуються для спектральних приладів в волоконно-оптичних 

телекомунікаціях, промисловості, медицині. До таких приладів належать 

спектральні оптичні когерентні томографи. Таким чином, завдання формування 

спектра, його аналізу, а також завдання вимірювання енергетичних 

характеристик оптичного випромінювання є актуальними для багатьох 

напрямків розвитку національної економіки та життєдіяльності України та 

інших країн світу.[14] 

Були проведені теоретичні дослідження фізичних основ методу 

спектральної інтерферометрії (або методу подвійної спектральної обробки), що 

полягає у формуванні періодичного чергування максимумів і мінімумів на осі 
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частот спектра, які є наслідком лінійної інтерференції гармонійних 

спектральних складових широкосмугових випадкових сигналів, які сумуються 

на виході інтерферометра, за умови, що різниця довжин плечей інтерферометра 

перевищує довжину когерентності джерела випромінювання. Період цього 

чередування обернено пропорційний часу τ0 запізнювання сигналу в 

вимірювальному плечі інтерферометра відносно сигналу в опорному плечі, що 

дозволило, однозначно оцінювати різницю довжин плечей інтерферометра, 

тобто відстань. 

Залежність відстані L0 від різниці Δf m частот f1 і f2, відповідних 

положенню двох сусідніх екстремумів (максимумів або мінімумів) спектра 

потужності знаходилась з наступного співвідношення: 

  0

1 22 2m

c c
L

f f f
 

 
.  (4.1) 

 

Спектр потужності на виході інтерферометра має вигляд: 

 

  0 0( , ) 2 ( ) 1 cos(2 )F f F f f      
, (2) 

 

де θ – різниця фаз між сигналами в плечах інтерферометра, що залежить 

від оптичних елементів установки; f – частота гармонічних спектральних 

складових широкосмугового спектру оптичного випромінювання. 

Фізичні основи методу спектральної інтерферометрії було досліджено за 

допомогою класичних інтерферометрів Майкельсона (рис. 4.1 а) та волоконно-

оптичного інтерферометра Фабрі-Перо (рис. 4.1 б). 
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а) 

 

Рисунок 4.1 — а) схема установки на основі інтерферометра 

Майкельсона;  

б) схема установки на основі волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо 

 

4.2 Дослідження параметрів надяскравих світлодіодів  

Проведений розрахунок параметрів надяскравих світлодіодів показав 

доцільність їх використання в якості широкосмугових джерел випромінювання 

в приладах на базі спектральної інтерферометрії. Завдяки фізичним принципам 

генерації оптичного випромінювання, що лежать в основі роботи світлодіодів, 

вони дозволяють реалізувати більш широкий спектр випромінювання, ніж 

суперлюмінесцентні діоди. Це дає можливість підвищення точності і 

збільшення діапазону при вимірюванні відстаней методами низько-когерентної 

інтерферометрії. 
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Було теоретично досліджено фізичні властивості світлодіодів видимого та 

інфрачервоного діапазону спектру випромінювання. 

В результаті теоретичних досліджень, що було проведено, показано, що 

використання широкого спектра надяскравих світлодіодів дозволило отримати 

канавчаті спектри методом спектральної інтерферометрії з характеристиками, 

що не поступаються характеристикам інтерферометрів на основі 

широкосмугових суперлюмінесцентних діодів. Це такі характеристики, як 

потужність випромінювання, ширина спектру випромінювання, контрастність 

спектральних інтерференційних смуг. На рис 4.2 представлені спектри 

випромінювання одного зі світлодіодів, що було досліджено (рис. 4.2а), та 

канавчатий спектр (рис. 4.2б), що експериментально отримано в спектрі цього 

фотодіода методом низько-когерентної спектральної інтерферометрії. На 

рис. 4.3 для порівняння показані наведені на сайті виробника та у літературі 

спектр випромінювання суперлюмінесцентного діода (рис. 4.3а) та канавчатий 

спектр, що було отримано за його допомогою (рис. 4.3б). 

 

а)  б) 

Рисунок 4.2 — Світлодіод OptoSupply OSHR5111P а) спектр 

випромінювання, б) канавчатий спектр, що створено за його допомогою 

В результаті спектральної інтерферометрії з використанням 

широкосмугового спектру надяскравих світлодіодів шляхом Фур'є-обробки 

виміряних канавчатих спектрів була отримана лінійна залежність періоду 

екстремумів канавчатого спектра від відстані, що вимірюється (до 1 мм). При 

цьому оцінка середньоквадратичного відхилення склала 0,4 мкм в діапазоні 

відстаней від 300 до 1000 мкм. 
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а)  б) 

Рисунок 4.3 — Характеристики суперлюмінісцентного діода SLD-381-

MP2-DIL-SM-PD компании Superlum, Ltd.: а) спектр випромінювання, що 

представлено на сайті виробника; б) канавчатий спектр діода 

 

Отримана експериментальна залежність результату Фур'є перетворення 

періодичної структури в спектрі випромінювання світлодіода Toshiba 

TLRH190P від положення дзеркала вимірювального каналу інтерферометра 

Майкельсона представлена на рис. 4.4. Положення дзеркала в районі 150 мкм 

відповідає рівності плечей інтерферометра. 

 

Рисунок 4.4 — Експериментальна залежність результату Фур'є 

перетворення періодичної структури в спектрі випромінювання світлодіода 

Toshiba TLRH190P від положення дзеркала вимірювального каналу 

інтерферометра Майкельсона 
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Результати досліджень (рис. 4.4) показали можливість вимірювання 

відстані за допомогою методу спектральної низько-когерентної інтерферометрії 

та широкосмугового спектра світлодіодів . 

Шляхом зміни різниці ходу оптичного променя в плечах інтерферометра 

була показана можливість регулювання частотних інтервалів між екстремумами 

спектра (рис. 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 — Спектр випромінювання світлодіода Toshiba TLRH190P на 

виході інтерферометра, різниця плечей якого дорівнює: а) 50 мкм; б) 100 мкм; 

в) 150 мкм; г) 200 мкм 

При різниці довжин плечей інтерферометра, наприклад, 200 мкм, інтервал 

між спектральними лініями експериментальної установки становить близько 

1 нм. Було розраховано температурну стабільність сітки частот. При зміні 

температури на 0,10C інтервал між екстремумами змінюється на 0,01 нм, що 

можна порівняти з характеристиками сучасних оптичних аналізаторів спектру.  

З метою забезпечення необхідної спектральної роздільної здатності 

інтерферометра Майкельсона, що реалізує метод спектральної інтерферометрії, 
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було визначено фізичні параметри оптичних елементів у його складі. Для цього 

розраховано ширину апаратної функції інтерферометра для коефіцієнтів 

відбиття найбільш використовуваних типів дзеркал. З’ясовано, що 

характеристики дзеркал як на напівпровідниковій, так і на металевій основі 

задовольняють вимогам щодо створення стандартних сіток оптичних частот для 

WDM-телекомунікаційних систем. (англ.: Wavelength Division Multiplexing – 

спектральне ущільнення каналів)  
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5.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

У даному розділі розглянуті питання, пов'язані з оцінкою впливу 

небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що мають місце при розгляді 

теми «Діагностика захворювань ока людини методами томографії». 

Розроблений електронний блок системи керування вимірювання 

біооб’єктів є виробом медичної техніки, тому основна увага в даному розділі 

дипломного проекту була приділена, в першу чергу,  питанням електробезпеки 

при експлуатації даного виробу, а також аналізу та оцінці найбільш 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мали місце   при його 

проектуванні з використанням обчислювальної техніки. Умови безпечної праці 

користувачів ПЕОМ розглядалися з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 

та НПАОП 0.00-1.28-10. 

Даний пристрій розроблявся в приміщенні лабораторії, характеристики 

якого приведені нижче.  

 

Рисунок 5.1 — План приміщення лабораторії 

 

Приміщення лабораторії має наступні параметри: висота - 3,5 м , ширина 

– 8 м, довжина – 6 м і розділена шафою-перегородкою на дві частини: 

конструкторську і технологічну (рис 5.1). 
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У лабораторії може працювати одночасно 5 чоловік. Меблі в лабораторії 

розставлені таким чином, щоб ширина проходів між робочими місцями була не 

менш 1 метра, і ці проходи були постійно вільні. 

Загальна площа лабораторії, займана шафами:  

S1 = 5 м2, а відповідний об’єм: V1 = 10 м3. 

Сумарна площа, займана столами, включаючи стелажі з полками і 

стільців складає : 

S2 = (1,2 • 0,6) • 4 + (1,5 • 0,6) • 3+(0,4•0,4)•5 = 6,38 м2, 

займаний ними об’єм складає: 

V2 = (1,2 • 0,6) • 4 • 0,75 + (1,5 • 0,6) • 3 • 0,75+(0,4•0,4)•5•0,45  = 

= 2,16 + 2,025+0,36 = 4,544 м3 

Тоді загальний об’єм і площа меблів, що знаходяться в лабораторії, буде: 

Sзаг. = S1 + S2 = 5 + 6,38 = 11,38 м2; 

Vзаг.= V1 + V2 = 10 +4,544 = 14,544 м3. 

Об’єм і площа вільного простору, що приходиться на одного робітника в 

лабораторії: 

Sна1. = (Sпов. – Sзаг.) / 5 = (6 • 8 - 11,38) / 5 = 7,324 м2; 

Vна1. = (Vна1 – Vзаг.) / 5 = (6 • 8 • 3,5 – 14,544) / 5 = 30,691 м3. 

По основних параметрах досліджуване приміщення відповідає санітарним 

нормам ДСанПіН 3.3.2.007-98, що приведені в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 — Санітарні норми приміщення 

Нормована величина 

Приміщення з 

обчислювальною 

технікою 

Площа лабораторного приміщення на 1 

чоловіка 
6, 3м2 

Об’єм приміщення лабораторії на 1 

чоловіка 
19м3 

Висота приміщення від підлоги до 

виступаючих поверхонь перекриття 
2,8 м 
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5.1 Електробезпека. 

 

5.1.1 Аналіз потенційних причин поразки електричним струмом. 

Згідно з ГОСТ 12.2.025-76, розроблений пристрій по електрозахисту 

відноситься до II класу  і типу B. 

Іспитові напруги і мінімальні електричні опори ізоляції для виробів I 

класу повинні бути: 

- мережний ланцюг – доступні для дотику частини 4000В, 7МОм; 

-  мережний ланцюг – металеві частини, ізольовані від мережного 

ланцюга тільки основною ізоляцією 1500В, 2Мом; 

- металеві частини, ізольовані від мережного ланцюга тільки основною 

ізоляцією – доступні для дотику частини 2500В, 7МОм;  

Так як розроблюваний пристрій – це виріб медичної техніки, то згідно з 

ГОСТ 12.2.025-76 на медичну апаратуру, то гранично припустимий струм при 

нормальному режимі роботи складає 0,1 мА, а при аварійному режимі – 0,5 мА. 

Усе інше електрообладнання в робочому приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ – 

II клас) по електрозахисту відноситься до 0I  та I класів згідно з ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

Відповідно до ГОСТ 12.1038-88, гранично припустимі напруги дотику і 

струми через людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи 

електроустаткування, яке використовується в робочому приміщені лабораторії,  

приведені в табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 — Гранично допустимі напруги дотику і струми через 

людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання 

Тип струму Напруга, В, не 

більше 

Струм, мА, не 

більше 

Змінний 50 Гц  2 0,3 

Постійний  8 10 
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Гранично припустимі напруги дотику і струми через людину в залежності 

від часу спрацювання автоматів струмового захисту при аварійному режимі 

роботи електрообладнання приведені в табл.5.2. 

Для захисту людини від поразки електричним струмом у виробничих 

приміщеннях використовується занулення устаткування. При наявності 

занулення замикання фази на корпус перетворюється в коротке однофазне 

замикання (у трифазних мережах), від струму якого спрацьовує пристрій 

максимального струмового захисту і відключає ушкоджену електроустановку. 

Розрахунок занулення складається з трьох частин : 

 розрахунок на відключаючу здатність; 

 визначення максимальної напруги корпуса устаткування щодо 

землі при замиканні фази на корпус ; 

 розрахунок робочого і повторного заземлення ; 

 

Таблиця.5.3 — Допустимі значення напруг дотику і струму від часу 

спрацювання автоматів струмового захисту (ГОСТ 12.1.038-88) 

Струм 
Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при тривалості 

дії, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Більше 

1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

Uд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

Постійн

ий 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
8 

U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
36 

 

Розрахунок на відключаючу здатність, включає визначення значення 

струму короткого замикання і перевірку кратності його стосовно номінального 

струму спрацювання пристроїв максимального струмового захисту. Вихідні 

дані для розрахунку: 

О. А
. С
та
ри
не
нк
о, 
КіВ
РА

 20
15



79 

 

а) Uф = 220В - фазова напруга ; 

б) кабель чотирьох жильний, матеріал -алюміній ( = 0,028 Ом*мм2 /м); 

в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =25А. 

Струм однофазного короткого замикання  визначається по формулі: 

 Iк.з.=Uф / (rа+rн+rи) = 40 А (5.1). 

Де: ra =  2.3 Ом - активний опір фазного проводу; 

rн = 2,4 Ом - активний опір нульового проводу; 

rи = 0.84 Ом - розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно 

номінального струму спрацьовування автомата захисту дорівнює: 

 Км = ІК.З  / Іном = 10  Kм.доп = 1,4 (5.2) 

З розрахунків видно (5.2), що при однофазному короткому замиканні 

автомат струмового захисту буде надійно спрацьовувати. 

При однофазному короткому замиканні. нульовий провід і з'єднані з ним 

корпуси електроустаткування за час спрацьовування максимального 

струмового захисту знаходяться під напругою (Uпр.) щодо землі: 

Uпр. = 99 В, що менше максимально допустимого значення 500 В при часі 

спрацювання автомату струмового захисту менше 1 сек. 

З метою зниження Uпр. як у нормальному, так і в аварійному режимі варто 

використовувати повторне заземлення нульового проводу. 

Розрахунок повторного заземлення нульового дроту. 

Будинок побудований на глинистому ґрунті який має питомий опір 6000 

Омсм. Розрахунок зроблений для найгіршого випадку, тобто коли природні 

заземлювачі відсутні чи недоступні.  Згідно з розрахунками, для того, щоб Uдот 

було менше 36В при аварійному режимі роботи обладнання, необхідно 

використовувати повторне заземлення нульового дроту з Rпов  4 Ом.  

Опір стрижневого заземлювача на поверхні землі (при l>>d) дорівнює: 

 d

l

l
R

4
ln

2




 (5.3) 

Найбільше часто використовуються заземлювачі з розмірами: 
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l=5 м; d=10 мм 

5,14
10

50004
ln

5002

6000








R

 
Необхідна кількість паралельно з'єднаних заземлювачів: 

 эподR

R
n




 (5.4) 

де: 5,0  — мінімальний коефіцієнт екранування заземлювачів при 

відношенні довжини до відстані між ними a:l=1:1. 

3,7
5,04

51,14



n

 
уточнюємо значення коефіцієнта екранування для n=7: 75,0  

Тоді   округлимо до 5 

Отриманий фактичний опір дорівнює: 

87,3
75,05

51,14








э

™
n

R
R



 Ом < 4 Ом 

Для зв'язку заземлювачів використовується смуга шириною b=20 мм її 

довжина для рядового з'єднання: 

l=1,05a(n-1)=1,055(5-1)=21 м 

Опір смуги зв'язку: 

 bt

l

l
R

22
ln

2




 (5.5) 

t=0,5 м - глибина, на якій приварюється смуга зв'язку 

3
502

2002
ln

21002

6000 2










R

 Ом 

Коефіцієнт використання смуги: 7,0•   

Фактичний опір струму розтікання смуги: 

29,4
7,0

3




R
Rф

 Ом 

Фактичний опір струму розтікання всього пристрою, що заземлює:  

2
29,487,3

29,487,3

.

.

.
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Rф.з < 4 Ом 

Опір повторного  захисного заземлення нульового дроту, а також 

гранично припустимі значення струмів і напруг при нормальному й аварійному 

режимах роботи електроустаткування відповідають вимогам ГОСТ 12.1.038-88 

та ГОСТ 12.1.030-81. 

5.2 Мікроклімат робочої зони. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 установлені параметри мікроклімату 

робочої зони, дотримання, яких забезпечує нормальні умови праці персоналу. 

Роботу, виконувану інженерами в процесі розробки, налагодження і 

зборки даного пристрою, можна віднести до категорії 1а - легкі фізичні роботи 

(роботи, виконувані сидячи і не потребуючі фізичного напруги), при яких 

енерговитрати людини не перевищують 138 Вт (до 120 ккал/ч).  

Для підтримки оптимальних умов праці лабораторія обладнана 

кондиціонером, що підтримує наступні параметри повітря робочої зони: 

• температура повітря Т °З = 22°С; 

• відносна вологість повітря Q = 60 %.  

Контрольні виміри відносної вологості і температури повітря 

проводились в теплий і холодний час року, а також проводились виміри 

швидкості руху повітря в лабораторії. Мікроклімат у приміщенні лабораторії 

залежить від температури повітря навколишнього середовища, потужності 

джерел тепловиділяючих і теплопоглинальних, котрі знаходяться в приміщенні. 

Дані вимірів зведені в таблицю 9.4. З таблиці 5.4 видно, що в лабораторії всі 

параметри мікроклімату знаходяться в припустимих межах, крім температури 

повітря в холодний час року. 

Для того, щоб підвищити температуру і забезпечити оптимальні умови 

праці були проведені ряд заходів: утеплення вхідних дверей і віконних прорізів, 

а також у лабораторію був поставлений масляний електрообігрівач, що 

автоматично підтримує температуру повітря в лабораторії +22 °С.  
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Таблица 5.4 — Параметри мікролімату. 

Період року 
Категорія 

праці 

Температура 

°С 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість 

руху повітря, 

м/с 

Оптм. Оптм. Оптм. 

Холодний і 

перехідний 
Легка 1а 22-24 40-60 0,1 

Вимірюванн

я 
Легка 1а 12-14 65-68 0,1 

Теплий 

Легка 1а 

23-25 40-60 0,1 

Вимірюванн

я 
24-26 60 0,15 

 

5.3 Освітлення робочої зони при використанні ПЕОМ 

Достатнє і правильне освітлення робочої зони при використанні  ПЕОМ є 

істотним заходом для підвищення безпеки роботи. Неправильно обране і 

недостатнє освітлення приводить до часткової втрати зору, стомлюваності, 

збільшує кількість випадків травматизму і браку, зменшує продуктивність 

праці. 

Згідно ДБН В. 2. 5. – 28 – 2006 "Природне і штучне освітлення" 

приміщення лабораторії знаходяться в 4 - му світловому поясі і по характері 

зорових робіт відноситься до першої групи (приміщення, у яких здійснюється 

розрізнення об'єктів зорової роботи при фіксованому напрямку лінії зору 

працюючих на робочу поверхню). 

У нашому випадку розряд зорових робіт – 3, підрозряд – а ( найменший 

розмір об'єкта розрізнення  складає від 0,3 до 0,5 мм). 

У приміщенні застосовується сумісне освітлення, тому що планування 

кімнати не забезпечує достатнє природне освітлення всіх робочих місць. 

Для зорових робіт даного розряду по ДБН В. 2. 5. – 28 – 2006  мінімальна 

освітленість при сполученому освітленні складає Emin = 500 лк, а е3
н = 1,2%. 

Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості з урахуванням 

світлового пояса, у якому знаходиться будинок, визначається в такий спосіб: 
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е4
н = е3

н • m • с, 

 де 

m — коефіцієнт світлового клімату (для м. Києва m = 0,9); 

е3
н = 1,2 % — значення “КПО” в 3 — му поясі; 

c — коефіцієнт сонячності клімату, з = 0,95. 

е4
н = 1,2 • 0,9 • 0,95 =1,1%. 

Необхідно перевірити, чи забезпечується нормоване значення “КПО”. 

Розрахунок здійснюється по формулі: 

зд

н

n

ok k
e

S

S







10

0

4

100




 ,  

де 

окS  – площа вікон; 

nS  – площа підлоги; 

0  – світлова характеристика вікон, 0  = 13; 

здk  – коефіцієнт, що враховує затемнення вікон протилежним будинком, 

здk  = 1; 

1  – коефіцієнт, що враховує підвищення “КПО” при бічному освітленні,

1  = 1,2; 

0  – загальний коефіцієнт світлопропускання віконного прорізу; 

543210   ; 

1  – коефіцієнт світлопропускання матеріалу для подвійних віконних ( 

стікол Т) = 0,8; 

2  – коефіцієнт, що враховує утрати світла в плетіннях світлових вікон, 2  

= 0,7; 

3  – коефіцієнт, що враховує утрати світла в несучих конструкціях,
3
 = 1; 

4  – коефіцієнт, що враховує утрати світла в сонячнозахисних умовах, 4  

= 0,8; 
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5  – коефіцієнт, що враховує утрати світла в захисній сітці, 5  = 0,9; 

4032,09,08,017,08,00   

Розміри приміщення: довжина  - 6м; ширина - 8м; висота - 3,5 м. У 

кімнаті знаходиться 2 вікна з розмірами 2 х 2,5 м. 

Площа підлоги: Sп = 48 м2 

Площа вікон: Sпв 
= 10 м2. 

Визначаємо необхідну площу світлових прорізів: 

2

10

0

4

56,14
1002,14032,0

481,113026,1

100
м

Skе
S nздн

ОК 














 

Таким чином, приміщення не забезпечує достатнє природне освітлення. 

Для розрахунку штучного освітлення використовується метод 

коефіцієнта використання світлового потоку. 

Для освітлення приміщення з заданими характеристиками (побілена 

стеля, стіни світлих тонів, нормальна   вологість   і   запиленість)   найбільше   

підходять люмінесцентні лампи. Серед них найбільш універсальні і широко 

застосовувані лампи типу ЛБ. При зростанні потужності ламп від 15 Вт до 40 

Вт росте їхня світлова віддача. Вибираємо лампи потужністю 40 Вт. 

Для нашого приміщення можна застосувати будь-які типи світильників. 

Вибираємо світильник “ЛОУ”(відкритий). У кожнім світильнику дві лампи. 

Використання двох ламп, сполучених в одному світильнику, дає можливість 

зменшити пульсації світлового потоку світильника шляхом застосування 

спеціальної схеми включення ламп. Вважаємо, що світловий розподіл прямий, 

розміри всіх ламп однакові. В усіх приміщеннях з добре відбиваючими стелями 

доцільно застосовувати світильники з перфорованими відбивачами, завдяки 

чому у верхню півсферу направляється 10 - 15 % світлового потоку. 

Відстань між рядами світильників вибираємо виходячи з формули: 

 

 n

l
h

L


 , (5.6) 

де 
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1  = 1,3, тому що найбільш вигідне положення для світильників типу 

“ЛОУ–1” паралельно вікнам; 

nh  — висота підвісів світильників, nh  = 2,2 м; 

L  — відстань між рядами; 

мhL П 86,23,12,21    

Відстань між рядами світильників і стінами: 

 
мLд 95,0

3

86,2

3

1


 (5.7) 

Довжина світильників: lсв = 1,33 м. 

Тому що ширина приміщення 8 м, то світильники розташовуються трьома 

рядами. По довжині приміщення (паралельно стіні довжиною 6 м) 

розташовуються 4 світильники.  

Визначаємо світловий потік усіх ламп: 

 

ZSKE
F nзап 
 min

 (5.8) , 

 де 

запK  – коефіцієнт запасу, що враховує старіння ламп, запилення і старіння 

світильника, запK  = 1,5; 

nS  – площа підлоги; 

Z  – коефіцієнт, що є складною функцією багатьох перемінних, і тому 

обчислюється приблизно, Z   1,15; 

 — визначається по таблиці, як функція індексу приміщення - i, 

коефіцієнтів відображення стелі - П , стін - С , робочої поверхні — ..ПР . 

98,0
)86(5,3

48

)(








BAh

S
i n

 

hBA ,,  – довжина, ширина, висота приміщення; 

П  = 70%;  С  = 50%; ..ПР  = 10%. 

Звідси:   = 0,6. 

Тоді світловий потік усіх ламп: 
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лм
ZSKE

F nзап 69000
6,0

15,1485,1500min 






  

Визначаємо розрахунковий світловий потік однієї лампи: 

n

F
FЛ 

 , 

де  

n - число ламп (n = 12  2 = 24). 

лмFЛ 2875
24

69000


 

По розрахованому світловому потоці визначаємо тип лампи: “ЛБ-40” зі 

світловим потоком СF  = 3120 лм. 

Тоді фактична освітленість: 

лк
F

F
EE

Л

C
Ф 542

2875

3120
500min 

 

Фактичний рівень освітленості задовільнює даному розряду зорових 

робіт. 

 

5.4 Заходи щодо поліпшення умов праці при роботі з комп’ютером 

Одним із способів зниження навантаження на людину при роботі з 

ПЕОМ, особливо на органи зору, це зменшення шкідливого впливу, джерелом 

якого є комп'ютер. Для цього необхідних наступні апаратні та програмні 

засоби: 

 монітор (відеотермінал) повинен мати сертифікат, який підтвержує, 

що він відповідає нормам MPR II, мати маркірування CE (EN50082-1 – 

електромагнітна захищеність, EN60950 (IEC950) – безпека продукції); 

 обов'язкове заземлення корпуса комп'ютера, пристроїв із 

передбаченим конструктивним використанням 3-х штирковою 

мережною вилкою; 

 розміщення всіх мережних шнурів за межами зони проходу людей (у 

куті, під підлогою та т.п.); 
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 наявності в моніторі режимів збереження електроенергії EPA/NUTEK 

(через деякий час, якщо користувач не працює на комп’ютері, монітор 

виключається); 

 після кожної години роботи на ЕОМ повинна бути перерва біля 

десятьох хвилин 

 частота оновлення екрану повинна бути більше 100 Гц (практично 

підтвержено, що очі втомлюються менше); 

 використання блоків безперебійного живлення разом зі 

стабілізаторами живлення (для вирівнювання напруги і виключення 

раптових відмовлень техніки в результаті вимикання живлення 

мережі); 

 використання «розумних» охолоджувальних систем: усі вентилятори 

повинні мати систему контролю температури (чим більше 

температура тим більш обертів); 

 використовувати спеціальні комп'ютерні меблі 

 установити в приміщенні кондиціонер, для підтримки постійної 

температури. 

 

5.5Пожежна безпека. 

По вибухопожежонебезпеці, згідно НАПБ Б.03.002-2007, приміщення 

лабораторії відноситься до категорії В, тому що в ній знаходяться горючі і 

важкогорючі рідини , речовини і матеріали. 

По пожежонебезпеці робоча зона згідно з ПБЕ відноситься до класу П-ІІа  

Можливі причини виникнення пожежі : 

1. електронагрівальні прилади, залишені без нагляду; 

2. коротке замикання в електромережі та електроустаткуванні; 

3. наявність пальних матеріалів і предметів, що знаходяться в 

безпосередній близькості від споживачів електричної енергії; 

4. перегрів місць з’єднання струмоведучих частин; 

5. недотримання норм техніки безпеки; 
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Для того, щоб уникнути виникнення пожежі, у лабораторії прийняті 

наступні заходи: 

1. силовий щит з центральним рубильником виведений окремо, і прохід 

до нього знаходиться вільним; 

2. все устаткування і прилади розміщаються  на безпечній відстані від 

легкозаймистих рідин; 

3. згідно до ГОСТ 12.4.009 – 83 та ISO3941-77 на 100 м2 треба розмістити 

1-2 вогнегасники, тому в лабораторії з первинних засобів пожежегасіння є один 

вуглекислотний вогнегасник “ВВ2” (клас пожежі „Е”); 

4. кондиціонер, що знаходиться в лабораторії, обладнаний 

вибухобезпечним двигуном і вентилятором; 

5. меблі розташовані таким чином, щоб не створювати перешкод при 

евакуації на випадок пожежі; розміри дверних прорізів відповідають усім 

вимогам СН и П 2.09.02 – 85 та ДБН; поруч з лабораторією вивішена план-

схема евакуації на випадок пожежі; 

6. при надходженні на роботу в лабораторію всі трудящі проходять 

вступний і первинний (безпосередньо на робочому місці) інструктаж. 

7.для  виявлення початкової стадії пожежі застосовуються система 

пожежної сигналізації на базі автоматичних  типу “ДТЛ”згідно з вимогами ДБН 

В2.5-13-98. 

Таким чином, приміщення лабораторії відповідає усім вимогам НАПБ 

А.01.001-9514 „Правил пожежної безпеки в Україні”.  
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ВИСНОВКИ 

В роботі було проведено аналіз сучасних оптичних та лазерних методів 

діагностики захворювань ока людини та визначення пріоритетних напрямків 

подальшого дослідження та розробки зручних неівазивних методів для 

проведення експрес-діагностики захворювання при індивідуальному 

використанні. 

Були розглянуті такі методи як: гоніоскопія, офтальмоскопія, скануючи 

лазерна поляриметрія, оптична когерентна томографія та спектральна оптична 

когерентна томографія. Представлені всі переваги та недоліки цих методів. 

Надалі розглядалась спектральна оптична когерентна томографія так як це є 

досить новий неінвазивний діагностичний метод, що надає більшу точність та 

швидкість сканування. Проаналізовано роботу приладу, визначено і розглянуто 

головні чинники які надають високу роздільну здатність зображення, та 

обробку сигналів. Було проведено пошук альтернативних широкосмугових 

джерел оптичного випромінювання із збереженням і навіть поліпшенням 

характеристик приладу. Запропоновано використання іншого джерела 

опромінення, та наведено розрахунок параметрів над’яскравих світлодіодів, 

вони дозволяють реалізувати більш широкий спектр випромінювання. 

Зроблено розрахунок оптимальних умов праці оператора CОКТ.  
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ДОДАТОК А 

Технічне завдання 

1. Назва,область застосування 

Спектральний оптичний когерентний томограф застосовується для 

діагностики зору, в медицині. 

2. Підстави для виконання роботи 

Наказ по факультету  №____ від _________. 

3. Мета і призначення НДР 

У зв’язку із збільшенням людей працюючих за комп’ютером, досить 

важливо своєчасно виявити зміни фізико-хімічних властивостей ока. Метою 

роботи є вдосконалення неінвазивного методу діагностики в офтальмології, та 

оптимізація основних параметрів приладу. 

4. Вихідні данні для проведення НДР 

При проведенні НДР необхідно враховувати: 

– Наукові досягнення інших авторів і колективів по проектуванню 

офтальмологічних пристроїв; 

– Друковані видання з даного напрямку, підручники, наукові статті; 

– Державні та міжнародні стандарти; 

– Прилади та паспорти до них. 

5. Вимоги до НДР 

НДР має бути виконана якісно та у встановлений календарним планом 

термін. 

Науковий звіт (дипломна робота) має бути оформлено згідно ДСТУ 3008-

95. 

Технічні вимоги: 

– Довжина хвилі – 850нм; 

– Поперечна роздільна здатність - 12-18 мкн; 

– Роздільна здатність зображення від 1024 точок 

 

6. Етапи НДР і терміни їх виконання 

Робота виконується в 4 етапи: 

Етап 1. Збір необхідних матеріалів для виконання НДР. 

Термін виконання    10.09.14 - 1.11.14 
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Етап 2. Аналіз існуючих способів діагностики офтальмологічних 

захворювань. 

Термін виконання  2.11.14 – 31.01.15 

Етап 3. Аналіз методів обробки інформації для подальшого встановлення 

діагнозу. Розробка принципу побудови приладу. 

Термін виконання 1.02.15 – 20.04.15 

Етап 4. Розробка алгоритму встановлення діагнозу. 

Термін виконання 21.03.15 – 20.04.15 

7. Основні результати та порядок реалізації НДР 

Мають бути розроблені підходи до обробки томографічних зображень . 

Матеріали даної НДР будуть використані в подальшому впровадженні 

для  діагностики офтальмологічних захворювань.  

 

Матеріали які подаються після закінчення НДР та її етапів. 

Після закінчення етапів надаються проміжні наукові звіти (окремі розділи 

дипломної роботи); після закінчення терміну виконання НДР надається 

підсумковий науковий звіт (дипломна робота на присвоєння кваліфікації 

«Бакалавр»), та 4 плакати формату А1. 

8. Порядок приймання НДР та її етапів 

Після виконання етапів НДР проміжні звіти, окремі розділи дипломної 

роботи, виконавець захищає перед науковим керівником. 

Після виконання наукового звіту (дипломної роботи) виконавець подає її 

для захисту в державну комісію захисту дипломних робіт та одержання 

кваліфікації «Бакалавр». 

9. Вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим 

доступом (за необхідністю) 

Дана робота не має конфіденційної   інформації, яка потребує технічного 

захисту.  
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10. Особливості НДР 

Розгляд поставлених питань потребує більшого обсягу тому обсяг 

дипломної роботи становитиме близько 100 сторінок.  

 

 

 

Завідувач кафедри КіВРА                                                       /Є. А. Нелін/ 

 

Керівник дипломної роботи                                                    /В. М. Головня/ 

 

Виконавець НДР                                                                       /О. А. Стариненко/ 
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