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АНОТАЦІЯ 

 

 У роботі розглянуто основи абераційного аналізу еліпсоїдальних 

рефлекторів біомедичних фотометрів. Було поставлено ряд завдань виконання 

яких дозволило отримати якісну оцінку криволінійної поверхні 

еліпсоїдального рефлектора з заданами паараметрами при взаємодії з 

оптичним випромінюванням. 

 Дисертаційна робота складається з чотирьох розділів, викадена на 100 

сторінках друкованого тексту і містить в собі 34 таблиці, 40 рисунків, 3 

додатків та списку літературних джерел з 43 найменувань. 

 У першому розділі розглянуто принципи та засоби абераційного аналізу 

криволінійних поверхонь другого порядку, а саме представлено математичний 

апарат абераційного аналізу асферичних поверхонь, приведено програмні 

засоби які працюють з  подібними оптичними системами. 

 Другий розділ описує засоби реалізації моделювання взаємодії 

оптичного випромінювання з еліпсоїдальним рефлектором та розглянуто 

передумови моделювання. 

 У третьому розділі приведені результати різних моделювань, на основі 

яких було досліджено параметри абераційного аналізу еліпсоїдального 

рефлектору. 

 Четвертий розділ є розділом створення стартап проекту та оцінка всіх 

можливих варіантів стратегії реалізації продукту. 

 

Ключові слова: аберації, еліпсоїдальний рефлектор, асферичне дзеркало, 

фотометричне зображення, біологічна тканина. 
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SUMMARY  

 

 The paper considers the basis of aberration analysis of ellipsoidal reflectors of 

biomedical photometers. A number of tasks were performed, which allowed to 

obtain a qualitative estimate of the curvilinear surface of the ellipsoidal reflector 

with the parameters of the valves when interacting with optical radiation.  

 Dissertation work consists of four sections, stamped on 98 pages of printed 

text and contains 35 tables, 56 figures, 25 formulas and 3 attachments in volume of 

36 pages.  

 In the first section the principles and means of aberration analysis of the 

curved surfaces of the second order are considered, namely, the mathematical 

apparatus of the aberration analysis of aspherical surfaces is presented, software 

tools working with similar optical systems are presented.  

 The second section describes the means for implementing the simulation of 

the interaction of optical radiation with an ellipsoidal reflector, and considers the 

preconditions of the simulation.  

 The third section presents the results of various simulations on the basis of 

which various parameters of the aberration analysis of the ellipsoidal reflector were 

investigated.  

 The fourth section is a section for creating a project startup and an assessment 

of all possible options for the product implementation strategy.  

 

 Keywords: aberration, ellipsoidal reflector, non-spherical mirror, photometric 

image, biological tissue.  
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Перелік умовних позначень 

 

ОС – оптична система; 

НОС – незображуюча оптична система; 

ЗОС – зображуюча оптична система; 

КСС – крива сили світла; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ЕР – еліпсоїдальний рефлектор; 

БТ – біологічна тканина; 
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ВСТУП 

 Актуальність роботи. Розробка оптичних приладів вважається однією 

з специфічних областей проектування, оскільки для всіх оптичних систем 

характерні особливості, найголовнішою з яких вважають забезпечення 

потрібної якості зображення.  При розробці нової оптичної системи оптичного 

приладу головною задачею є усунення ряду аберацій, які можуть суттєво 

спотворити зображення, а відтак і достовірність біомедичного експерименту. 

У зв’язку з цим постала необхідність оцінки якості зображення отриманого 

оптичною системою, що здійснюється шляхом розрахунку променів що 

проходять через оптичну систему. А при використанні криволінійної поверхні 

другого порядку, особливості оцінки оптичної системи стають ще більш 

специфічними.  

 Актуальність заключається в тому що асферичні поверхні мало схильні 

до аберацій. Тим не менш, у таких поверхонь є свої особливості, а саме, при 

використанні в якості криволінійної поверхні другого роду еліпсоїдального 

рефлектора кількість відбиваючих поверхонь зменшується до однієї. І 

важливою є оцінка поширення оптичного випромінювання з першої фокальної 

площини в другу, а також оцінка впливу криволінійної поверхні на оптичне 

випромінювання в середовищі еліпсоїдального рефлектора. А враховуючи той 

факт, що введення в оптичні системи асферичних поверхонь другого порядку 

дозволяє не тільки покращити якість зображення, а й спростити систему, тому 

дослідження в цій області можуть зробити неабиякий внесок в оптичне 

приладобудування. 

 Мета дослідження: підвищення достовірності фотометрії біологічних 

тканин  шляхом аналізу абераційних параметрів еліпсоїдальних рефлекторів. 

 Завдання дослідження: 

 Проаналізувати принципи абераційного аналізу криволінійних 

поверхонь другого порядку. 
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 Зробити аналіз програмних засобів що використовуються для 

проектування оптичних систем. 

 Описати основні параметри еліпсоїдального рефлектора та встановити 

передумови моделювання. 

 Провести моделювання взаємодії оптичного випромінювання з 

криволінійною поверхнею другого порядку еліпсоїдального рефлектора. 

 Провести оцінку залежності RMS та Centroid від ексцентриситету для 

різних фокальних параметрів 

 Змоделювати поширення оптичного випромінювання в системі 

біологічна тканина та дзеркальний еліпсоїд обертання. 

 Оцінити освітленість отриманих фотометричних зображень, а також 

вплив на неї параметрів еліпсоїдального рефлектора. 

Методи дослідження: 

 Методи Рей-трейсингу в оптичних системах. 

 Методи абераційного аналізу. 

 Метод симуляції Монте-Карло. 

 Методи апертурної ПЗЗ-фотометрії.  

 Об’єкт дослідження: процеси поширення та реєстрації оптичного 

випромінювання в біологічних тканинах. 

 Предмет дослідження: рей-трейсинг в системі «еліпсоїдальний 

рефлектор + біологічна тканина». 

 Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено залежність 

між ексцентриситетом еліпсоїдального рефлектора та освітленістю 

фотометричних зображень, що дозволило підвищити достовірність фотометрії 

біологічних тканин. 

 Практична цінність. Отримані абераційні параметри RMS та Centroid в 

залежності від ексцентриситету дзеркального еліпсоїда обертання, що дало 

змогу визначити значення параметрів рефлектору з найменшими 

відхиленнями при рей-трейсингу. 
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РОЗДІЛ 1.  

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРИНЦИПІВ ТА ЗАСОБІВ АБЕРАЦІЙНОГО 

АНАЛІЗУ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ  

 

Незображуючі оптичні системи (НОС) передають і перерозподіляють 

енергію в просторі, на відміну від зображуючих оптичних систем (ЗОС), які 

формують зображення об'єкта. У зв'язку з активним розвитком НОС їх все 

частіше виділяють в окремий клас оптичних систем, при цьому можливе 

поєднання НОС і ЗОС в одному оптичному приладі. Функції елементів НОС 

були вперше описані в дисертаційній роботі [1]. Тут же було запропоновано 

при розрахунку НОС розрізняти дві підсистеми - первинну і вторинну. До 

первинної відносяться ті оптичні компоненти, які не змінюються в ході 

розрахунку, до вторинної - компоненти, які є власне предметом проектування.  

 

1.1. Загальні принципи побудови оптичних систем 

При проектуванні будь-яких ОС особливу роль відіграють системи їх 

класифікації, які забезпечують не тільки розуміння всього процесу, а й 

дозволяють його формалізувати. 

 

Рис.1.1. Класифікація оптичних систем за розташуванням 

предмета/зображення для зображуючих ОС і джерела/приймача для 

незображуючих ОС [6] 
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 Формалізація процедури структурного синтезу НОС необхідна для його 

подальшої алгоритмізації і автоматизації. На рис.1.1 показана загальна 

класифікація НОС і ІОС, яка є основою для вибору вихідної оптичної схеми.  

 Класи умовно позначені як 00, 01, 10, 11, де «0» відповідає нескінченно 

віддаленого розташуванню, «1» - розташуванню на кінцевій відстані. Тут же 

наведені приклади ОС, характерних для кожного класу [6]. 

Структурне проектування НОС. На відміну від технічного виконання 

елементів ЗОС, в НОС один елемент може, наприклад, одночасно виконувати 

функції базового і світосильного елементів або об’єднувати функції 

ширококутного і коригуючого елемента. Це досягається об’єднанням 

декількох елементів в єдиний блок, що можливо за рахунок використання 

нових технологій – створення елементів, одна або кілька поверхонь яких 

мають вільну форму і можуть бути довільно розташовані в просторі. Такі 

поверхні отримали назву freeform. Загальноприйнята класифікація типів 

застосовуваних поверхонь запропонована в [4]. Найбільшого поширення в 

НОС мають наступні поверхні: R – заломлююча поверхня; X – відбиваюча 

поверхня; I – поверхня повного внутрішнього відбиття (ППВ). Поверхні, що 

входять до складу НОС, можуть розташовуватися по-різному щодо апертурної 

діафрагми, джерела світла і приймача. Процедура структурного синтезу 

закінчується складанням формули синтезу, в якій типи оптичних поверхонь, 

що утворюють елемент, вказуються в дужках. Наприклад, B (RXI) – формула 

структурного синтезу базового елементу, що містить заломлюючу, 

відбиваючу поверхню і поверхню, працюючу на повному внутрішньому 

відбитті [6]. 

Параметричне проектування НОС. У відповідності до змісту етап 

параметричного синтезу при його виконанні за завданням, технічними 

характеристикам визначаються такі параметрів ОС, як радіусі, відстані між 

поверхнями, коефіцієнти асферичності и ін. (табл.1.2). Якщо параметрів 

недостатньо, то задовольнити вимоги ТЗ не вдається, і треба збільшувати 

число активних параметрів. Змінюючи їх в процесі оптимізації, можна досягти 
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цільових технічних характеристик. Такий прийом дозволяє значно збільшити 

кількість параметрів ОС, які в подальшому можуть використовуватися для 

оптимізації, істотно покращуючи якість зображення. У табл.1.1 представлені 

активні параметри для різних типів поверхонь, використовуваних при 

розрахунку освітлювальних систем. 

 

Таблиця 1.1. Параметри поверхонь незображуючої опптики: r – радіус 

кривизни поверхні; n – показник заломлення середовища; d – товщина;  

v – коефіцієнт дисперсії; An – коефіцієнт рівняння асферичності 

поверхні який заміняє просту сферичну поверхню [6] 

Найменування Позначення Параметри 

Заломлююча поверхня R r,n,d,v,An 

Відбиваюча поверхня X r 

ПВВ I r,n,d,v,An 

Плоска поверхня P n,d,v 

Freeform Ff r,n,d,v,An 

 

У таблиці 1.2 представлено допустиму кількість активних параметрів в 

схемі НОС. 

 

Таблиця 1.2. Визначення кількості параметрів [6] 

Тип поверхні 
Параметри Кількість 

параметрів r d n v A1 An 

Відбиваюча 

поверхня (X) 

сферична + - - - - - 1 

асферична  + - - - + + 3* 

Заломлююча 

поверхня ® 

сферична + + + + - - 4 

асферична + + + + + - 5* 

Freeform (Ff) + + + + + + 6+* 
*мінімальна кількість параметрів; значення 6+ введено в зв’язку з тим, що теорія НОС 

знаходиться на стадії активного розвитку і в подальшому можливе збільшення кількості 

параметрів 

 

З табл.1.2 видно, що подальше збільшення кількості параметрів в 

системі можливо за рахунок додавання додаткових оптичних елементів, 

збільшення кількості коефіцієнтів рівнянь асферичних поверхонь при 

збільшенні їх порядку, збільшення кількості ступенів свободи за рахунок 

введення поверхонь типу freeform [6]. 
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1.2. Оцінка якості незображуючих систем 

 

На відміну від класичної оптики, де оцінюються абераційні 

характеристики і функції, похідні від них, в НОС проектувальник оцінює 

енергетичні характеристики і їх розподіл. Крім того, для систем НОС оцінити 

аберацію найчастіше неможливо, оскільки такі системи не створюють 

реального зображення джерела в площині, де йде оцінювання освітлення. В 

першу чергу НОС оцінюють з точки зору ефективності, однак поняття 

«ефективності» досить розмито. Оптична ефективність системи зазвичай 

визначається як відношення потоку (світлового або енергетичного) на вході в 

оптичну системи і на виході. За значенням оптичної ефективності можна 

судити про якість оптичної системи з точки зору здатності захоплювати світло. 

Цей термін часто можна зустріти стосовно до лінз і оптичних систем для 

роботи зі світлодіодами. Деякі виробники лінз для світлодіодів вказують, що 

ефективність досягає 91%.  Тим не менш, це значення не дає повної інформації 

про те, скільки світла проходить через необхідну площу або в межах 

потрібного кута. Тому використовується додаткове значення – відношення 

світлового потоку на вході системи (потоку джерела) і потоку, що виходить з 

оптичної системи в межах кута, визначається на рівні 0,5 від максимальної 

сили світла. Саме це значення дає можливість судити про здатність системи 

правильно розподіляти в просторі світловий потік джерела. Кут, що відповідає 

величині 0,5 від максимальної сили світла, називають FWHM (Full Width at 

Half Maximum) - кутом половини сили світла [31,34]. 

Для деяких систем зручно крім кута половини сили світла оцінювати 

також кут, при якому сила світла становить 0,1 від максимальної. Цей 

параметр особливо важливий для систем з вузькою діаграмою розподілу сили 

світла. Чим ближче значення кутів на рівні 0,1 і 0,5 від максимального 

значення, тим більше «сконцентрований» світловий пучок і тим менше 

розсіювання пучка в інші області.  
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Обидві величини – кут за рівнем 0,1 і 0,5 особливо важливо 

застосовувати при оцінці характеристик вторинної оптики НОС, в яких 

важлива діаграма спрямованості випромінювання. Це пов’язано з тим, 

значення кута половини сили світла саме по собі неоднозначно, і використання 

одного цього параметра може привести до невірних результатів. Більш повне 

уявлення про розподіл світлового потоку після системи дає форма кривої сили 

світла. Крива сили світла (КСС) характеризує систему в цілому і показує, 

наскільки вузький або широкий пучок забезпечує оптична система, наявність 

темних смуг або затінених областей, а також відносну інтенсивність в 

напрямку 0 ° по відношенню до інтенсивності при будь-якому іншому куті. 

Приклади кривих сили світла для різних освітлювальних приладів показані на 

рис. 1.2 (в полярних координатах). 

На рис. 1.2 показані криві сили світла для двох лінз. Для лінзи А 

порівняно велика частка світла розсіюється за межі центральної частини 

пучка, тобто кут на рівні 0,1 від максимального значення достатньо великий. 

Для наведеного графіка на рівні 0,5 від максимального значення отримаємо 

кут ± 5 °. 

 

 

Рис. 1.2. До оцінки КСС по рівням 0,5 і 0,1 [5] 
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Для лінзи Б кут на рівні 0,1 від максимальної сили світла має невелику 

величину. Крива розподілу світла для лінзи Б має дуже високий максимум, але 

не дивлячись на різницю кривих, значення кута на рівні половини від 

максимальної сили світла (FWHM) у них однаково. Саме тому порівняння лінз 

тільки по одному параметру -  величиною кута, при якому сила світла 

становить 0,5 від максимальної, - може бути не зовсім коректна. 

Для оцінки лінз, які працюють зі світлодіодами, часто застосовується 

також ще одна величина – кандела на люмен (кд / лм). Ця величина 

характеризує висоту піку на кривій розподілу сили світла. Іншими словами, 

вона дозволяє порівняти криві розподілу декількох оптичних систем на одній 

шкалі. Проте, окремо одна ця величина не може служити для адекватної 

оцінки роботи освітлювальної системи.  

Освітлювальні (незображуючі) системи оцінюють часто вже не тільки по 

кривій сили світла (КСС), але по освітленості і її розподілу на поверхні. Саме 

забезпечувана освітлювальною системою при роботі з джерелом світла 

освітленість є критерієм відповідності оптичної системи технічним вимогам. 

Саме освітленість і її розподіл прописується в технічному завданні на оптичні 

системи для підсвічування дорожнього полотна, стендів, афіш, а також 

настільних світильників і т.п. 

У разі якщо в стандартах не описані вимоги до освітленості і 

рівномірності її розподілу, можна використовувати різні критерії. 

Рівномірність освітленості можна оцінювати, наприклад, Наступного 

величиною:  

 

max minE E
R

E


                                                     (1.1) 

 

 де Eмакс, Емін, Е – відповідно максимальне, мінімальне та середнє 

значення освітленості в межах освітлюваної площі. Середнє значення 

освітленості в свою чергу:  
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max min

2

E E
E


                                                    (1.2) 

 

max min
1

max min

E E
R

E E





                                                   (1.3) 

Для оцінки рівномірності освітлення можна скористатися і величиною, 

що визначає глибину модуляції, аналогічної поняттю контрасту в оптиці (1.3) 

[5]. 

 

1.3. Математичний апарат абераційного аналізу 

1.3.1. Геометричні властивості асферичних відбиваючих поверхонь 

другого порядку 

 Рівняння кривих другого порядку мають вигляд: 

 

 
2

2

z z
y A B                                                         (1.4) 

 2 2 2

02 (1 )y r z e z                                                  (1.5) 

 

 Коефіцієнт А в (1.1) визначає величину радіуса кривизни поверхні кривої 

при її вершині: 02А r . 

 Рівняння (1.4) у випадку від’ємного В являє собою еліпс, при 

додатньому В – гіперболу, якщо В=0 – параболу. 

 У рівнянні (1.5) е2 – ексцентриситет кривої другого порядку. Якщо е2=0 

– маємо кільце, при е2=1 – параболу, при е2 > 1 – гіперболу, при 0< е2 <1 – 

еліпс. 

Сферичне дзеркало 

 Рівняння кільця рис.1.4 при е2=0 в рівнянні (1.5) має вигляд:  

 

2 2

02y r z z                                                         (1.6) 
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Рис. 1.3. Сферичне дзеркало [7] 

 

 Фокусна відстань сферичного дзеркала визначається із інваріанта Аббе: 

' '

'

n n n n

s s r


                                                       (1.7) 

оскільки n= - n’=1, то 

1 1 2

's s r
                                                            (1.8) 

; ' 's s f    

'
2

r
f                                                                 (1.9) 

 Лінійне збільшення пов’язаних площин, які проходять через точки А та 

А’ рис.1.3 : 

 

 
' ' ' 1

2
1

n s s

ns s
s

r

    



                                       (1.10) 
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1

'
2 1

s

r s





                                                          (1.11) 

Параболоїдне дзеркало 

 

 Рис. 1.4. Параболоїдне дзеркало [7] 

   

 Головна властивість параболи: це те, що парабола є геометричним 

місцем точок, рівновіддалених від фокусу та директриси. З цієї властивості 

виходить, що для параболоїдального дзеркала всі промені які ідуть з 

нескінченно віддаленої точки на осі, після відбиття збираються в фокусі F’ [8]. 

 Для параболи рівняння (1.5), при е2=1 має вигляд: 

 

 2

02y r z                                                          (1.11) 

 

 0'
2

r
f s                                                         (1.12)  
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де r0 – радіус при вершині параболи. 

 

Гіперболічне дзеркало 

 

На рис.1.5: Z – дійсна вісь, О1, О2 – вершини, О – центр , F1 i F2 – фокуси, 

що лежать на осі по обидві сторони від центру на відстані С від нього. 

 

 

 Рис.1.5. Гіперболоїдна відбиваюча поверхня [7] 

 

Гіпербола є геометричним місцем точок, для кожної з яких різниця 

відстаней до двух заданих точок є величина постійна, рівна 2а [9]. 

Точки для яких r1-r2=2a, належать одній гілці гіперболи рис.1.5 (лівої), 

точки, для якої r2-r1=2a – іншої її гілки (правої).  

Кожна з цих відстаней виражається: r1-(e٠z-a); r2=(e٠z+a). 

Радіус в вершинах О1 і О2:  
2

0

b
r

a
 . 

Виразимо величини s i s’ e i r0:  



23 

 

 

0 0

2 2

0 0

2 2
' ;

2

' 2 ( );

' '
;

; ;
( 1) ( 1)

1
; ' ; .

1 1 1

c a
s c a

s s a c a

n s c a

n s c a

r r e
a c a e

e e

r r e
s s

e e e






  

     


 

 


   

 


  

  

                                (1.13) 

Для гіперболи e2 > 1. 

 

Еліпсоїдальна відбиваюча поверхня 

 

 

 Рис.1.6. Еліпсоїдальна відбиваюча поверхня [7] 

 

Розглянемо геометричні властивості кривої другого порядку – еліпса 

(рис.1.6). 

На рис.1.6: АВ – велика вісь (2а), CD – мала вісь (2b), A, B, C, D – 

вершини, О – центр, F1 i  F2 – фокуси, e – ексцентриситет.  

Еліпс є геометричним місцем точок, для яких сама відстаней від двух 

заданих точок (фокусів) є величиною постійною (2а) [9]. Кожна з цих 

відстаней виражається: 
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 1 1 2 2 1 2; ; 2r MF a er r MF a er r r a                                    (1.14) 

 

Радіус кривизни в вершинах А і В дорівнює  
2

0( , )A B

b
r

a
 , а для C і D - 

2

0( , )DC

a
r

b
  . 

З властивостей еліпса випливає, що площини, які проходять через 

фокуси F1 i  F2  перпендикулярно оптичній осі є спряженими. 

 

Знайдемо лінійне збільшення в цих спряжених площинах: 

 

  
' 'n s

ns
                                                         (1.15) 

 

при n= - n’=1 маємо 

 

 
's

s
                                                          (1.16) 

 

З рис.1.6 слідує, що: 

 

 2 ' 2 (1 )s c s c a c a e        

 (1.17) 

 ' (1 )s a c c a ae a e         

 

 
' (1 ) 1

(1 ) 1

s a e e

s a e e


 
    

 
                                      (1.18) 

 

Для варіанту Аббе і (1.18) отримаємо: 
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                    (1.19) 

Якщо виразити величини a,d,c через  r0 і e, отримаємо:  

 

 

0 2

0

2

0 2

1

(1 )
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e

r
b

e

e
c r

e










                                                (1.17) 

 

2 2 2

02 (1 )y r z e z   , 0 < e2 < 1.                                    (1.18) 

 

У випадку, якщо початок кооринат знаходиться у вершині еліпса (А, В), 

рівняння еліпса матиме вигляд (1.6). 

 

1.3.2. Коефіцієнти аберацій третього порядку відбиваючих поверхонь 

другого порядку 

 

Сферичне дзеркало 

Розглянемо випадок розташування предмету в нескінченності. 

При а1=0, α’=1, β1=1, h1=f’=1, J=-1, n=-n’=1, коефіцієнти аберацій 

наступні:  

 

 
2

23

;

;

2 1;

1;

3 2 ,

I

II

III
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V

S P

S HP W

S H P H W

S

S H P H W H



 

    

  

    

                                   (1.19) 
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де P і W  - основні параметри сферичного дзеркала, H  - приведена висота 

перетину другого параксіального променя з дзеркалом [7]. 

Розкриємо вираз основних параметрів сферичного дзеркала: 

 

 2

1 1
( 1) 0,50;

1 2

1 1
( 1) 0,25.

1 4

a
W

n

n

P
n

n







    




 
 

      
 
 

                              (1.20) 

 

Підставимо ці значення P  і W в 1.19, маємо: 
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                                   (1.21) 

де PS H , так як β1=1. 

У таблиці 1.3 приведені числові значення коефіцієнтів аберацій 

, , , ,I II III IV VS S S S S  для деяких значення вхідної зіниці PS H при s=∞. 

 

Таблиця 1.3. Числові значення коефіцієнтів аберацій [7] 

PS  IS  IIS  IIIS  IVS  VS  

0 -0,25 0,5 -1 1 0 

-1 -0,25 0,25 -0,25 1 -0,75 

-2 -0,25 0 0 1 0 
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З аналізу рівнянь (1.21) і табл.1.3 робимо висновки, що у випадку 

розташування вхідної зіниці в центрі кривизни дзеркала (
PS =-2) – кома, 

астигматизм і дисторсія третього порядку рівні нулю  0II III VS S S   . 

Розглянемо випадок розташування предмету на кінцевій відстані від 

сферичного дзеркала 's s  . 

Коефіцієнти аберацій , , , ,I II III IV VS S S S S , пов’язані з параметрами W i P, які 

наведені в [10]: 

 
2
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3 3
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;
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                               (1.22) 

Розкриємо вираз W і P при наступних умовах нормування: 

1 ' , ' 1, ' 1X Xn n n           . 

Тоді отримуємо: 

 

   2 21 1
1 1 ;

1 2

x xW W
n

n


  


     



 

(1.23) 

       

2

2 21 1
1 1 1 1

1 4

x x x xP P
n

n


    

 
 

            
 
 

 

 

Підставляючи значення W і P (1.23) в (1.22) при тому, що  

1 , , ( )x x

p ph s H s J s s       , а так як 
1 1

; ,
2 4

W P    отримаємо:  
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Параболоїдне дзеркало 

 

Коефіцієнти аберацій 3-го порядку для однієї асферичної поверхні другого 

порядку , , , ,I II III IV VS S S S S , при 1 10, ' 1, 1, ' 1, 1, ' 1h f J n n             мають 

вигляд: 
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                           (1.25) 

 

де P  - додатковий параметр асферичного дзеркала, H  - висота перетину 

другого параксіального променя з дзеркалом, 
1 1

, .
2 4

W P    

Для параболи:  
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 так як е2=1          (1.26) 

 

 Підставляючи значення P , P ,W  в (1.25) отримаємо: 
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                                            (1.27) 

 

У табл. 1.4 приведені числові значення коефіцієнтів аберацій 

, , , ,I II III IV VS S S S S  для деяких значення вхідної зіниці 
PS H , де 

PS  - приведене 

до фокусної відстані параболічне дзеркало 
0

.

2

p

P

s
S

r
  

  

  Таблиця 1.4. Числові значення коефіцієнтів аберацій [7] 

PS  IS  IIS  IIIS  IVS  VS  

0 0 0,5 -1 1 0 

-1 0 0,5 -0 1 -0,5 

-2 0 0,5 1 1 2 

 

З аналізу (1.27) і табл.1.4 робимо наступні висновки: 

1. Сферична аберація відбиваючого параболоїда для нескінченно 

віддаленого предмета відсутня  0IS  ; 

2. Кома ( IIS ) не залежить від положення вхідної зіниці; 

3. У випадку розташування вхідної зіниці у фокусі дзеркала  1PS    

астигматизм відсутній  0IIIS  ; 

4. Дисторсія відсутня при  
4

0 .
3

P Ps і s
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Еліпсоїдальне дзеркало 

Коефіцієнти аберацій третього порядку для еліпсоїдної відбиваючої поверхні 

мають вид (1.28) [10]: 
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            (1.28) 

 

де h і H – висота перетину першого і другого параксіального променя з 

відбиваючою поверхнею; J – інваріант Лагранжа;  і ' - кути перетину 

першого першого параксіального променя з оптичною віссю. 

 Розкриємо вирази P , P ,W , h , H , J  для еліпса при наступних умовах 

нормування: 
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Підставимо в (1.28) : 
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                        (1.29) 

 

У табл. 1.5 приведені числові значення коефіцієнтів аберацій 

, , , ,I II III IV VS S S S S  при розташуванні предмету в одному з фокусів 0

1

r
s

e



, для 

різних положень вхідної зіниці 
ps , при е=0,5 та s = -100. 

   

  Таблиця 1.5. Числові значення коефіцієнтів аберацій [7] 

PS  
IS  

IIS  
IIIS  

IVS  
VS  

0 0 -14,8 44,44 -0,04 0 

2

r
 0 -11,11 8,33 -0,04 18,75 

1

r

e
 0 -9,87 0 -0,04 9,87 

r  0 -7,41 -11,11 -0,04 -16,65 

 

З аналізу (1.29) і табл.1.5 робимо наступні висновки: 

1. У випадку розташування предмету в одному з фокусів відбиваючого 

еліпсоїда, сферична аберація відсутня, гомоцентричність пуска не 

порушується. 

2. Кома не залежить від положення вхідної зіниці. 

3. У випадку положення предмету і вхідної зіниці відповідно у фокусах 

F1 і F2 – астигматизм відсутній ( IIIS =0). 
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4. Дисторсія відсутня при 0ps   і  022(1 )
.

2 2
p

re
s s

e e


 

 
 

 

Гіперболоїде дзеркало 

 

При вирахуванні коефіцієнтів аберацій 3-го порядку для відбиваючого 

гіперболоїда можуть бути використані рівняння (1.29). Ексцентриситет 

гіперболи 2 1e  . 

У табл. 1.6 приведені числові значення коефіцієнтів аберацій 

, , , ,I II III IV VS S S S S  при розташуванні предмету в одному з фокусів гіперболи 

0

1

r
s

e



, для різних положень вхідної зіниці 

ps , при е=1,5 та s = -100. 

 

  Таблиця 1.6. Числові значення коефіцієнтів аберацій [7] 

PS  
IS  

IIS  
IIIS  

IVS  
VS  

0 0 -9,6 -16,00 0,04 0 

2

r
 0 11,52 0 0,04 -11,50 

1

r

e
 0 12 5 0,04 -6,25 

r  0 14,40 36,00 0,04 50 

   

 З аналізу (1.29) і табл.1.6 робимо наступні висновки: 

1. Сферична аберація відсутня. 

2. Кома не залежить від положення вхідної зіниці. 

3. У випадку положення предмету і вхідної зіниці відповідно у фокусах 

F1 і F2 – астигматизм відсутній ( IIIS =0). 

4. Дисторсія відсутня при 0ps   і  022(1 )
.

2 2
p

re
s s

e e
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1.3.3. Теорема абераційних властивостей відбиваючих поверхонь 2-го 

порядку 

 

На основі теорії аберацій третього порядку і фокальних властивостей 

кривих 2-го порядку можна сформулювати наступну теорему. 

Відбиваючі поверхні 2-го порядку – параболоїдальна, гіперболоїдальна 

та еліпсоїдальна – наділені наступними властивостями: 

1. При розташуванні предмету в одному з фокусів, сферична аберація 

третього порядку відсутня і гомоцентричність пучка променя не 

порушується. 

2. При виконанні пункту 1 кома третього порядку не залежить від 

положення вхідної зіниці. 

3. При виконанні пункту 1 астигматизм третього порядку залежить від 

положення вхідної зіниці і розташування предмета і і вхідної зіниці у 

фокусах F1 і F2 і відповідно він виправлений. 

4. При виконанні пункту 1 дисторсія третього порядку залежить від 

положення вхідної зіниці і при 0ps   і  022(1 )

2 2
p

re
s s

e e


 

 
 відсутня. 

5. Кривизна поверхні зображення не залежить від положення вхідної 

зіниці та ексцентриситету. 

 Доказами теореми є коефіцієнти аберацій третього порядку 

, , , ,I II III IV VS S S S S  (1.27, 1.28). 

Слід зазначити, що наведені результати дослідження корекційних 

властивостей відбиваючих асферических поверхонь другого порядку в області 

Зейделя можуть бути корисні при проектуванні та розрахунку дзеркальних і 

дзеркально-лінзових оптичних систем. 
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1.4. Аналіз програмних засобів для абераційного аналізу оптики. 

 

В області оптики і оптичного приладобудування використовується 

спеціалізовані САЕ-системи (від англ. Computer-Aided Engineering - підтримка 

інженерних розрахунків), які можна розділити на наступні групи:  

• програми автоматизованого проектування оптичних систем 

(універсальні програми, програми проектування лазерних систем, систем 

інтегральної і волоконної оптики);  

• програми автоматизованого проектування оптичних елементів 

(Дифракційних решіток, дифракційних та голографічних оптичних елементів 

і інші);  

• програми проектування та оптимізації оптичних покриттів;  

• бази даних оптичних систем і матеріалів [11]. 

На сьогоднішній день пропонується декілька десятків універсальних 

пакетів програм для проектування оптичних систем різного призначення і ряд 

систем призначених для проектування спеціалізованих систем (зокрема, 

систем лазерної, інтегральної і волоконної оптики). Універсальні системи в 

свою чергу можна розділити на дві групи. Основною операцією при аналізі 

роботи оптичних систем є розрахунок променів. У першій групі програм для 

представлення та аналізу роботи оптичної системи використовується 

класичний підхід, коли явно вказується послідовність взаємного розташування 

елементів складових оптичної систему, і розрахунок променів виконується 

послідовно. Такий підхід зазвичай використовується для проектування і 

аналізу зображують оптичних систем. Друга група програм для представлення 

та аналізу роботи системи використовує глобальну систему координат і 

непослідовну процедуру розрахунку променів. Цей підхід використовується 

зазвичай для проектування і аналізу освітлювальних систем. 

Розглянемо деякі системи для проектування і аналізу оптичних систем. 
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Рис. 1.7. Популярність різного ПО для розрахунку оптичних систем [11] 

 

Виходячи з діаграми (рис.1.7.) можна зробити висновок що абсолютним 

лідером у використанні при розрахунку оптичних систем є Zemax (69%). 

CODE V - найбільш відома і шановна програма з повним набором 

можливостей для проектування, аналізу і оптимізації оптичних систем.  

Вона вже кілька десятиліть успішно використовується інженерами в 

усьому світі для проектування оптики різного призначення.  

Основними достоїнствами програми є потужна теоретична основа, 

постійно поповнюється набір засобів для аналізу, висококваліфікована 

технічна підтримка в процесі експлуатації системи. Наявність в програмі 

потужного мови макрокоманд робить її легко розширюваної та замовною 

самим користувачем. 

 

Zemax;69%

COD_V; 15%

OSLO; 8%

Інші; 6%
Synosys; 2%
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Рис.1.8. Інтерфейс програми CODE V [13] 

 

OSLO  - одна з найстаріших програм для проектування і оптимізації 

оптичних систем. Ця програма дозволяє автоматизувати проектування 

оптичних систем різного призначення на всіх етапах, починаючи з синтезу і 

закінчуючи передачею інформації в CAD-системи.  

 

 

Рис. 1.9. Інтерфейс програми OSLO[14] 
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Перевірені часом алгоритми, сучасний користувальницький інтерфейс, 

потужна мова для створення додатків роблять цю програму популярної серед 

фахівців у всьому світі. 

Розробники інших програм таких, як ADOS, dbOptic, OpTaliX, 

SYNOPSYS, WinLens за можливостями прагнуть наблизитися до основних 

програм, додатково намагаються запропонувати будь-яку унікальну 

можливість з аналізу або оптимізації оптичних систем певного типу [11]. 

Завдяки широким можливостям при відносно низькій ціні програма 

ZEMAX є однією з найбільш популярних програм для автоматизації 

проектування оптичних систем. Особливістю програми є те, що в ній суміщені 

алгоритми і засоби аналізу послідовного і непослідовного розрахунку 

променів.   

Zemax - програма оптичного проектування, яка використовується для 

проектування та аналізу систем зображень, таких як лінзи, камери, а також 

системи освітлення. Він працює за допомогою променевого трасування - 

моделювання поширення променів через оптичну систему. Він може 

моделювати ефект оптичних елементів, таких як прості лінзи, асферичні лінзи, 

індексні лінзи з градієнтом, дзеркала та дифракційні оптичні елементи, і 

можуть створювати стандартні діаграми аналізу, такі як точка-діаграми та 

ділянки для променевих вентиляторів. Zemax також може моделювати 

ефектоптичні покриття на поверхнях компонентів. Вона включає в себе 

бібліотеку фондових комерційних лінз. 

Zemax може виконувати стандартне послідовне відстеження променів 

через оптичні елементи, несезонне відстеження променів для аналізу 

блукаючого світла та фізичного пропускання пучка променів. Він також має 

толерантну здатність, щоб дозволити аналіз ефекту виробничих дефектів та 

помилок складання. 

Функція поширення фізичної оптики може бути використана для 

проблем, де важлива дифракція, включаючи поширення лазерних променів та 

з'єднання світла в одномодові оптичні волокна [12]. 
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Рис. 1.10. Інтерфейс програми Zemax [15] 

 

Інструменти оптимізації Zemax можуть бути використані для 

покращення дизайну первинного об'єктива, автоматично налаштовуючи 

параметри, щоб максимально підвищити продуктивність та зменшити 

аберації. 

Серед систем для проектування і аналізу оптичних систем, в яких 

використовується непослідовний опис розташування елементів оптичної 

системи, можна виділити наступні:  

• ASAP  - програма для аналізу оптичних систем з непослідовним 

розрахунком променів і освітлювальних систем. У ній реалізовані потужні 

можливості для моделювання фізичного поширення світла і формування 

зображення.  

Особливостями системи є моделювання проходження світла з 

урахуванням механічних деталей, моделювання випромінювання світла від 

реальних джерел, моделювання проходження когерентного і некогерентного 

випромінювання. 
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Рис. 1.11. Інтерфейс програми ASAP[16] 

 

Графічні засоби системи дозволяють візуалізувати реалістичну 

тривимірну модель геометрії системи, хід променів, результати аналізу. 

• FRED -програма,призначена для проектування і аналізу оптико-

механічних систем. При визначенні конструктивних параметрів в цій програмі 

задаються не тільки параметри оптичних, але і механічних деталей. 

  

 

Рис. 1.12. Інтерфейс програми Fred [17] 
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При цьому можна групувати деталі в збірки. Формування системи 

здійснюється в режимі тривимірного прототипування. Це дозволяє 

здійснювати проектування приладу в умовах найбільш приближених до 

реальних.  

Програма дозволяє виконати аналіз при складному некогерентному або 

когерентному освітленні, створюваному декількома джерелами. 

•   LightTools  - найбільш відома програма з повним набором 

можливостей для проектування освітлювальних систем, заснована на 

тривимірній твердотільної графіку. Вона дозволяє побудувати модель 

освітлювальної системи з джерела світла і складовими його оптичними та 

механічними деталями.  

 

 

Рис. 1.13. Інтерфейс програми LightTools [18] 

 

При розрахунку променів до уваги приймаються всі можливі 

перетворення світла (переломлення, відображення, повне внутрішнє відбиття, 

розсіювання, дифракція і інші). модуль обміну даними підтримує імпорт і 

експорт моделей в стандартних CAD  форматах (STEP, SAT, IGES). 
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• SPEOS  - програма для моделювання ходу променів в довільних 

CAD-моделях з урахуванням геометрії та оптичних властивостей матеріалів.  

 

 

Рис. 1.14. Інтерфейс програми SPEOS [19] 

 

Система надає великий каталог джерел випромінювання різних типів, а 

також матеріалів з усіма параметрами необхідними для моделювання. У 

програмі реалізовані функції для віртуального прототипування, а також 

передбачено імпорт і експорт в форматах CAD-програм. 

         • TracePro  - універсальна програма для розрахунку променів при 

проектуванні освітлювальних і незображуючих оптичних систем, а також для 

проведення фотометричного аналізу.  

 У цій програмі пропонує тривимірну твердотільну візуалізацію, широкі 

можливості для аналізу оптичних властивостей, засоби для обміну даними з 

CAD-системами [11]. 
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Рис. 1.15. Інтерфейс програми TracePro [20] 

 

 Однак, жодне з перерахованих вище програмних середовищ не дозволяє 

розраховувати еліпсоїд заданої конфігурації. 
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Висновки до розділу 1 

 

На основі огляду та аналізу літературних та інформаційних джерел було 

описано основні принципи побудови незображуючих оптичних систем, оцінку 

якості таких систем, а також математичний апарат абераційного аналізу. 

Також проведено аналіз програмних засобів що використовуються для 

проектування оптичних систем та елементів, що дало змогу зробити висновок 

про те, що не має в галузі оптичного приладобудування, програмного 

забезпечення, щоб дозволяло розраховувати еліпсоїд обертання із 

криволінійною поверхнею другого порядку. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АБЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

ЕЛІПСОЇДАЛЬНИХ РЕФЛЕКТОРІВ  

 

2.1. Конфігурація еліпсоїдальних рефлекторів біомедичних 

фотометрів.  

На рис.2.1 показано приклади еліпсоїдальних рефлекторів для 

дослідження біологічних об'єктів. Авторами роботи [25,27]  були розроблені 

схеми та пристрої для дослідження біологічних об'єктів у переданому та 

відбитому світлі (рис.2.1.), як модифікації деяких раніше розроблених систем.  

 

 

Рис. 2.1. Конфігурація еліпсоїдальних рефлекторів біомедичних 

фотометрів [25] 
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У представлених на рис. 2.1 рішеннях пристрою для визначення 

оптичних властивостей, міститься еліпсоїдальний відбивач 1, у фокальній 

площині прийому якого розташований прозорий координатний сканувальний 

пристрій 6. Об'єднана робота сканера та матричного приймача RR з 

використанням спеціалізованого алгоритму обчислень вирішує проблему 

визначення дискретних напрямків розсіяного світла. Позиція 2 позначає 

вхідне вікно, 3 - плоске дзеркало, 4 - поверхня зразка, 5 - резервна оптична 

система [25,28]. 

Для проведення досліджень було розглянуто ряд конфігурацій еліпсоїда 

обертання, серед яких було обрано нижче наведений ЕР (рис.2.2.a). 

 

 

 

а) б) 

Рис. 2.2. Схема еліпсоїдального рефлектору (а), еліпс описаний  

осями a, b, c (б)  
 

Просторова форма еліпсоїда (рис.2.2.б) задається малою, великою напів-

віссю та фокальною відстанню [40, 42, 43]. З точки зору поставленої задачі 

потрібно мати вісесиметричну фігуру, тому b = c. Оскільки еліпсоїд є усіченим 

по фокальним площинам і його робочим отвором є величина фокального 

параметру, то необхідно перерахувати параметри еліпсоїда, не за величинами 

вісей, а за величинами фокального параметру та ексцентриситету [29]. 
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Зображений на рис. 2.2.а еліпсоїдальний рефлектор має наступні 

характеристики: фокальний параметр   р = 11 мм; ексцентриситет е = 0,65; 

велика напів-вісь а = 19,05 мм; мала напів-вісь b = 14,47 мм. 

 

2.2. Особливості застосування програмного забезпечення RTER 

 

Для моделювання трасування променів в ЕР було використано 

спеціалізоване програмне забезпечення «RTER - Ray Tracing in Ellipsoidal 

Reflector» [21]. Програма дозволяє запускати промені з однієї точки (при 

пакетному дослідженні з набору заданих точок) в одній фокальній площині, 

моделювати взаємодію променів з поверхнею еліпсоїда і відстежувати 

положення перетину цих променів в протилежній до пускової фокальній 

площині [30]. На основі цього моделювання програма дозволяє досліджувати 

положення центру ваги плями розсіювання в фокальній площині, середньо-

квадратичне відхилення кожної з точок [21]. 

21

p
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Рис. 2.3. Головне вікно програми 

 

На рис. 2.3 зображений загальний вигляд інтерфейсу описуваної 

програми одразу після її ввімкнення. Для початку роботи з програмою 

потрібно ввести необхідні дані в кожен із рядків (1), де задаються: параметри 

еліпсоїда. Для запуску програми потрібно натиснути на «Generate» (3), одразу 

після цього, програма запустить обчислення відповідно до введених 

початкових даних. Після завершення обчислення, програма відтворить 

зображення яке було отримане в результаті моделювання в полі (4), та покаже 

кількість запущених променів (2). 

Вікно «General»  

Вікно (рис. 2.4) для задавання початкових параметрів еліпсоїда та 

параметрів обчислення, таких як крок та інтервали обчислення. 
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Рис. 2.4. Вікно «General» 

 

«A[mm]», «B[mm]» – це відповідно мала і велика пів-вісі еліпсоїда, 

задаються в міліметрах. «Initial X[mm]», «Initial Y[mm]» – початкова точка 

запуску променів, координати задаються відносно вісі еліпсоїда. 

«Azimuth start[rad*pi]», «Azimuth end[rad*pi]» – це інтервал 

азимутального кута запуску, тобто промінь буде запускатись лише в заданому 

інтервалі, початок відліку руху відносно вісі Х по замовчуванню цей інтервал 

є [0, 2*pi].  

Наявність даного інтервалу дозволяє запускати промінь наприклад у 

верхній чи нижній частинах еліпсоїда.  

«Z position start[mm]»,  «Z position end[mm]» – інтервал запуску променя 

вздовж великої осі еліпсоїда. При розгляді бічної частини еліпсоїда (між 
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фокальними площинами), цей інтервал повинен бути [-f,f] де f – фокальний 

параметр.  

«Z position fixed[mm]», «Azimuth fixed[rad*pi]» – можна фіксувати 

інтервал в окремій точці. Тобто цей спосіб є еквівалентом для встановлення 

дуже вузького інтервалу.  

«Azimuth step[rad]» – крок запуску азимутального кута.  

«Z position step[mm]» – крок запуску променю вздовж великої осі 

еліпсоїда.  

«Dots count» – кількість запущених точок, чим менший крок «Azimuth 

step[rad]», «Z position step[mm]», тим більше точок запуску. 

Вікно «Graph parameters»   

Вікно «Graph parameters» (рис. 2.5, рис. 2.6), де задаються масштаб, 

позначення осей, їх крок, колір тощо. 

 

 

Рис. 2.5. Стандартні налаштування вікна «Graph parameters» 
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Рис. 2.6. Персоналізовані налаштування вікна «Graph parameters» зі зміною 

діаметру робочого вікна, кроку осі та кольору обмежуючого кола 

 

«Scale main graph» – масштаб графіків  

«Show line scale» – дозволяє задавати, чи потрібно виводити поділки на 

осях і якщо так, то поле для вводу «Step[cm]» дозволяє задати яким саме 

повинен бути цей крок (рис.2.7).  

«Show axis text» – дозволяє задати, чи потрібно виводити позначення над 

осями.  
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а) 

  
б) в) 

 

Рис. 2.7. Зміна діаметру обмежуючого кола: 

30мм (а); 15мм (б); 8 мм (в)  

 

«X axis text» – задає, яким саме повинне бути позначення над віссю X «Y 

axis text» – задає, яким саме повинне бути позначення над віссю Y «Show axis» 

– задає, чи повинні відображатись вісі на графіку  

«Show focal circle» – задає, чи повинно відображатись коло, яке є 

еквівалентом перетину фокальної площини з еліпсоїдом, в полі «Color» можна 

вибрати колір кола, а в полі «Thickness» його товщину.  

«Main image» – дозволяє зберегти зображення, наприклад у «*.png» 

форматі, для цього потрібно написати шлях до майбутнього файлу та 

натиснути «Save», картинку буде створена миттєво. 
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Вікно «RMS»   

Виведення результату обчислення «RMS» в для еліпсоїда (рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Результат обчислення «RMS» еліпсоїдального рефлектора 

 

У даній вкладці можна бачити результат обчислення «RMS» еліпсоїда для 

різних кількостей відбивань. І внизу вкладки для повної кількості відбивань. 

Також тут відображається кількість відбивань по кожному із параметрів.  

Вікно «Centroid»  

Виведення результату обчислення «Centroid» еліпсоїдального рефлектора 

(рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Результат обчислення «Centroid» еліпсоїдального рефлектора 

 

У даному вікні (аналогічно до вкладки «RMS») можна бачити результат 

обчислення центроїда еліпсоїда для різних кількостей відбивань. І внизу вікна 

для повної кількості відбивань. Також тут відображається кількість відбивань 

по кожному із параметрів [21]. 

 

2.3. Формування вхідних даних абераційного аналізу.  

 

Виходячи з поставленої задачі, було перераховано еліпсоїди обертання за 

ексцентриситетами  та фокальними параметрами і відповідні їх просторові 

форми зображені на рис. 2.10 та рис.2.11 [39, 40, 42]. 
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На рис. 2.10 представлено вигляд еліпсоїдальних рефлекторів при 

фіксованому фокальному параметрі та змінних ексцентриситетах. 

 

  

а) б) в) 

 

  

г) д) е) 

Рис. 2.10. Схеми еліпсоїдальних рефлекторів при р = 11, та 

ексцентриситеті: 0,025 (а); 0,35 (б); 0,5 (в); 0,65 (г); 0,8 (д); 0,975 (е)  

 

На рис.2.11 представлено вигляд еліпсоїдальних рефлекторів при 

незмінному ексцентриситеті та змінних фокальних параметрах. 
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а) б) в) 

   

г) д) е) 

Рис. 2.11. Схеми еліпсоїдальних рефлекторів при е = 0,65 фокальному 

параметрі: 40,375 (а); 34,5 (б); 22,75 (в); 16,875 (г); 11 (д); 5,125 (е)  

 

Як бачимо з наведених рисунків що форма еліпсоїдального рефлектора 

суттєво змінилася, що буде впливати на формування фотометричних 

зображень. 

 

2.4. Особливості симуляції поширення оптичного випромінювання в 

системі «ЕР + БТ» та обробка його результатів. 

 

Для отримання фотометричних зображень вибраних зразків було 

використано програмне забезпечення під назвою BT_Mod [43],  головне 

робоче вікно якого зображене на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Головне вікно програми BT_Mod 

 

У вкладці «Input» відбувається введення вхідних даних для подальшого 

моделювання. (1) – вказати кількість фотонів яка буде запущена ( в тисячах). 

(2) – заповнення параметрів ЕP. Вказуємо фокальний параметр (p), 

ексцентриситет (е), велику напів-вісь (а) та малу напів-вісь (b), для обох частин 

рефлектора. Всі перераховані параметри пов’язані між собою, при зміні 

фокального параметру та ексцентриситету перераховуються параметри напів-

осей і відповідно навпаки, при зміні a i b – змінюється значення  p та e. 

(3) – вказуємо параметри біологічної тканини, яка використовується для 

моделювання, n – показник заломлення середовища, mua – коефіцієнт 

поглинання, mus – коефіцієнт розсіювання, g – анізотропія, d – діаметр шару.  

Далі запускаємо процес моделювання зі шляхом збереження даних у 

вкладці «RUN» та чекаємо закінчення процесу моделювання. 
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Після отримання фотометричних зображення за допомогою BT_Mod 

[33,35], їх потрібно обробити [31,32]. Процес обробки включає в себе 

вимірювання освітленості отрманих зображень програмою IRIS. Відбувається 

це наступним чином: в головному вікні програми (рис.2.13) завантажуємо 

відповідне фотометричне зображення (1). 

 

 

Рис. 2.13. Обробка фотометричного зображення для тканини печінки 

програмою IRIS 

 

У вікні «Analysis» (2) відкриваємо пункт Aperture photometry, обираємо 

кількість радіусів для одночасного дослідження (3) , вводимо відповідні 

радіуси в яких буде виміряно кількість світла(4), натискаємо «OK». Після 

натиснення на центр зображення у спливаючому вікні будуть вказані числові 

значення освітленості зображення у відповідних радіусах.  
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Висновки до розділу 2 

 

 У цьому розділі описано основні параметри еліпсоїдалього рефлектора, 

та передумови моделювання, писано програмне забезпечення RTER, завдяки 

якому було змодельовано взаємодію оптичного випромінювання з бічною 

поверхнею еліпсоїдального рефлектора при різних його параметрах. Також 

розглянуто процес отримання фотометричних зображень та процес подальшої 

їх обробки. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АБЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

ЕЛІПСОЇДАЛЬНИХ РЕФЛЕКТОРІВ  

 

3.1. Формування масиву конструктивних параметрів 

еліпсоїдальних рефлекторів 

 

У ході моделювання використовувалися різні варіації еліпсоїдальних 

рефлекторів. Характеристики однієї з варіацій ЕР представлена у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Значення параметрів ЕР з фокальним параметром 11 та 

різним ексцентриситетом. 

p e а b 

11 0,025 11,00343911 11,0068793 

11 0,05 11,01377584 11,02756892 

11 0,075 11,03106863 11,06222502 

11 0,1 11,05541597 11,11111111 

11 0,125 11,08695787 11,17460317 

11 0,15 11,12587822 11,25319693 

11 0,175 11,17240775 11,34751773 

11 0,2 11,22682799 11,45833333 

11 0,225 11,28947613 11,58657011 

11 0,25 11,36075115 11,73333333 

11 0,275 11,44112128 11,89993239 

11 0,3 11,5311332 12,08791209 

11 0,325 11,63142326 12,29909154 

11 0,35 11,74273128 12,53561254 

11 0,375 11,86591758 12,8 

11 0,4 12,00198396 13,0952381 
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продовження таблиці 3.1 

P e а b 

11 0,425 12,15209989 13,42486651 

11 0,45 12,31763524 13,79310345 

11 0,475 12,50020177 14,20500404 

11 0,5 12,70170592 14,66666667 

11 0,525 12,9244169 15,18550475 

11 0,55 13,17105548 15,77060932 

11 0,575 13,44491129 16,43323996 

11 0,6 13,75 17,1875 

11 0,625 14,09127753 18,05128205 

11 0,65 14,47493729 19,04761905 

11 0,675 14,90883125 20,20665901 

11 0,7 15,40308092 21,56862745 

11 0,725 15,97098819 23,1884058 

11 0,75 16,63043681 25,14285714 

11 0,775 17,40613099 27,54303599 

11 0,8 18,33333333 30,55555556 

11 0,825 19,46445403 34,44227006 

11 0,85 20,88147591 39,63963964 

11 0,875 22,7215023 46,93333333 

11 0,9 25,23573073 57,89473684 

 

Еліпсоїдальний рефлектор із наведеними у табл. 3.1 характеристиками 

виявився найбільш доцільним для дослідження. Наступним масивом даних, 

який використовувався при моделюванні, було обрано зміну точки запуску 

променів, та зміна точки по осі z. 
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3.2. Графічні результати при зміні точки запуску 

 

У таблиці 3.2 вказані вхідні параметри еліпсоїда з фіксованим значенням 

ексцентриситету та фокального параметру при різних точках запуску. 

 

    Таблиця 3.2. Зміна точки запуску променя, при фіксованому 

фокальному параметрі та ексцентриситеті 

P E Точка запуску 
Відносне 

значення 

11 0,65 0; 0.01 0,0009р 

11 0,65 0; 0.1 0,009р 

11 0,65 0; 1 0,09р 

11 0,65 0; 2 0,18р 

11 0,65 0; 3 0,27р 

11 0,65 0; 4 0,36р 

11 0,65 0; 5 0,45р 

11 0,65 0; 6 0,55р 

11 0,65 0; 7 0,64р 

11 0,65 0; 8 0,73р 

11 0,65 0; 9 0,82р 

11 0,65 0; 10 0,91р 

11 0,65 0; 10,5 0,95р 

11 0,65 0; 10,9 0,99р 
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Рис. 3.1. Точки запуску променів 

 

На рис 3.2 приведено зображення отримані в результаті моделювання із 

фіксованими значеннями фокального параметру та ексцентриситету, та різних 

точках запуску променя. 
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Рис. 3.2. Графічні результати при зміні точки запуску:  

A1 (0;0,01) (а), A2 (0;0,1) (б), A3 (0;1) (в), A4 (0;2) (г), A5 (0;3) (д), A6 

(0;4) (е), A7 (0;5)(є), A8 (0;6)(ж), A9 (0;7) (з), A10 (0;8) (и), A12 (0;90 (і), A13 

(0;10) (ї), A14 (0;10,50 (й), A15 (0;10,9) (к) 

 

3.3. Аналіз параметрів RMS та Centroid абераційного аналізу  

 

Під час моделювання фіксувалися числові значення RMS та Сentroid для 

вибірки з семи фокальних парметрів, а саме: 5,125; 11; 16,785; 22,75; 28,625; 

34,5; 40,375 для першого та загальної кількості відбиттів. У зв’язку з чим для 

порівняння було побудовано графіки залежності RMS та Сentroid по кожній з 

осей в залежності від ексцентриситету, які наведені нижче. 
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Рис. 3.3. Графік залежності RMS по осі Х від ексцентриситету для 

різних фокальних параметрів, для загальної кількості відбиттів 

 

З графіка (рис.3.3) можна зробити наступні висновок, що до певного 

значення ексцентриситету (0,8) значення RMS для осі Х плавно спадає, в точці 

ексцентриситету 0,8 для всіх фокальних його значення фактично однакове. Це 

свідчить про те, що еліпсоїд з ексцентриситетом більше 0,8 використовувати 

не є доцільним, тому що для них значення RMS стрімко зростає. 

 

 

Рис. 3.4. Графік залежності RMS по осі У від ексцентриситету, для 

різних фокальних параметрів, для загальної кількості відбиттів 
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На рис. 3.4 можна спостерігати подібну тенденцію спаду значення RMS 

до певного значення ексцентриситету, для вісі У він також становить 0,8; після 

чого значення RMS також стрімко збільшується. Висновок аналогічний: 

еліпсоїд з ексцентриситетом більше значення 0,8 не є доцільним у 

використанні. 

 

 

Рис. 3.5. Графік залежності Centroid по осі Х від ексцентриситету, для 

різних фокальних параметрів, для загальної кількості відбиттів 

 

Як видно з графіка (рис.3.5) Centroid плавно спадає для всіх значень 

ексцентриситетів. Також важливо зауважити закономірність, чим більше 

значення фокального параметру, тим довше спадає значення Centroid, але в 

той же час зі збільшенням фокального параметру збільшується і Centroid. 
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Рис. 3.6. Графік залежності Centroid по осі У від ексцентриситету, для 

різних фокальних параметрів, для загальної кількості відбиттів 

 

Для осі У значення Centroid (рис.3.6) лежить у дуже вузьких межах і 

максимальний пік становить лише 0,0075. Але навіть при таких незначних 

відхиленнях, можна побачити, що значення Centroid також поступово 

зменшуються до певного значення ексцентриситету (0,8), тому найбiльш 

доцiльно буде використовувати еліпсоїд в межах  ексцентриситету 0,7-0,8.  

 

 

3.4. Графічні результати при зміні точки по oсі Z 

 

Наступним вхідним параметром який змінювався в процесі 

моделювання стала точка запуску по вісі Z (табл.3.3). 

   

Таблиця 3.3. Змінне значення по вісі Z 

p e Координата Z Відносне значення 

11 0,65 -12,37 -0,82f 

11 0,65 -12,2 -0,81f 

11 0,65 -12 -0,8f 
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Продовження таблиці 3.3 

p e Координата Z Відносне значення 

11 0,65 -11 -0,73f 

11 0,65 -10 -0,66f 

11 0,65 -9 -0,6f 

11 0,65 -8 -0,53f 

11 0,65 -7 -0,47f 

11 0,65 -6 -0,4f 

11 0,65 -5 -0,33f 

11 0,65 -4 -0,27f 

11 0,65 -3 -0,2f 

11 0,65 -2 -0,13f 

11 0,65 -1 -0,07f 

11 0,65 -0,01 -0,007f 

11 0,65 0,01 0,007f 

11 0,65 1 0,07f 

11 0,65 2 0,13f 

11 0,65 3 0,2f 

11 0,65 4 0,27f 

11 0,65 5 0,33f 

11 0,65 6 0,4f 

11 0,65 7 0,47f 

11 0,65 8 0,53f 

11 0,65 9 0,6f 

11 0,65 10 0,66f 

11 0,65 11 0,73f 

11 0,65 12 0,8f 

11 0,65 12,2 0,81f 

11 0,65 12,37 0,82f 
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Рис. 3.7. Зміна точки по вісі Z 

 

В процесі моделювання було зафіксовано відповідні точки в діапазоні 

 [-f;f]. Було здійснено аналітичну оцінку отриманих зображень (рис.3.8), щодо 

кількості відбиттів оптичного випромінювання та на їх порядок. Все це з 

врахуванням особливостей поширення оптичного випромінювання в 

еліпсоїдальному рефлекторі [26]. 
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Рис. 3.8. Графічні результати при зміні координати z 
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З представлених графічних результатів (рис.3.8) можна побачити, що 

при фокальному парметрі 11 та ексцентриситеті 0,65 першого відбиття зазнали 

більше 78,5% випущених з заданого діапазону променів. Відбиття більших 

порядків починають виникати при заданні точки z більше значення 8. 

Для дослідження особливостей взаємодії оптичного випромінювання з 

криволінійною поверхнею еліпсоїдального рефлектора є дуже важливою 

оцінка поширення випромінювання з однієї фокальної площини в іншу, тому 

визначення межі початку багатократних відбиттів дозволить стати на крок 

ближче в дослідженні асферичних поверхонь другого порядку.   

 

3.5. Моделювання поширення оптичного випромінювання в системі 

«ЕР + БТ». 

 

Метою роботи в середовищі BT_Mod було отримання фотометричних 

зображень для тканини печінки свині (табл. 3.4) при проходженні крізь нього 

оптичного випромінювання з використанням ЕР [38,41].  

                                                               

 Таблиця 3.4. Оптичні властивості печінки свині [24]  

Довжина хвилі, нм µа (1/мм) µ𝑠(1/мм) g n d 

405 6,6 12,2 0,76 1,390 0,1 

 

Для роботи було обрано три фокальних параметри, а саме: 11; 16,875; 

22,75 при різних ексцентриситетах (табл.3.5).      
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Таблиця 3.5. Вихідні дані для еліпсоїдального рефлектора  

e 
P=11 P=16.875 P=22.75 

a b a b a b 

0.35 12.5356 11.7427 19.2308 18.0144 25.9259 24.2861 

0.4 13.0952 12.002 20.0893 18.4121 27.0833 24.8223 

0.45 13.7931 12.3176 21.1599 18.8964 28.5266 25.4751 

0.5 14.6667 12.7017 22.5 19.4856 30.3333 26.2694 

0.55 15.7706 13.1711 24.1935 20.2056 32.6165 27.2401 

0.6 17.1875 13.75 26.3672 21.0938 35.5469 28.4375 

0.65 19.0476 14.4749 29.2208 22.2059 39.3939 29.9368 

0.7 21.5686 15.4031 33.0882 23.6297 44.6078 31.8564 

0.725 23.1884 15.971 35.5731 24.5009 47.9578 33.0309 

0.75 25.1429 16.6304 38.5714 25.5126 52 34.3948 

0.8 30.5556 18.3333 46.875 28.125 63.1944 37.9167 

0.85 39.6396 20.8815 60.8108 32.0341 81.982 43.1867 

0.9 57.8947 25.2357 88.8158 38.7139 99.2947 47.5285 

 

При моделюванні було отримано наступні фотометричні зображення 

(таб.3.8) для світла що пройшло (BFA)  та світла що відбилося (TFA). 

 

Таблиця 3.6. Фотометричні зображення для тканини печінки свині 

Ексцентриситет TFA BFA 

0,35 

  

0,4 
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Продовження таблиці 3.6 

Ексцентриситет TFA BFA 

0,45 

  

0,5 

  

0,55 

  

0,6 
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Продовження таблиці 3.6 

Ексцентриситет TFA BFA 

0,65 

  

0,7 

  

0,725 

  

0,75 
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Продовження таблиці 3.6 

Ексцентриситет TFA BFA 

0,8 

  

0,85 

  

0,9 

  

 

Отримані результати показують візуальну відмінність, але для того щоб 

кількісно оцінити потрібно побудувати графіки освітленості в залежності від 

ексцентриситету. 

 

3.6. Оцінка рівня освітленості зон фотометричних зображень 

 

Отримані фотометричні зображення в подальшому були оброблені в 

програмному середовищі IRIS, в якому було визначено освітленість в певних 
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ділянках тканини. На основі визначених числових значень побудовано графіки 

залежності оствітленості від ексцентриситету. 

 

 

Рис. 3.9. Освітленість зовнішнього кільця фотометричного зображення 

у відбитому світлі 

 

Як видно з графіка для відбитого світла, освітленість у зовнішньому 

кільця [23] і зі збільшенням ексцентриситету стрімко спадає до значення е=0,7 

далі для всіх значень фокального параметру спостерігається більш плавний 

спад. Для фокального параметру 11 відбувається різке збільшення освітленості 

при досяганні значення ексцентриситету 0,8 і більше. Фокальний параметр 

16,875 має набагато менший ріст освітленості, при цьому для значення 

фокального параметру 22,75 цей ріст майже не помітний. Також 

спостерігається подібність отриманих результатів, з графіками для Centroid X, 

що описані в роботі [22]. 
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 Рис. 3.10. Освітленість внутрішнього кільця фотометричного 

зображення у відбитому світлі 

 

Після обробки фотометричних зображень в програмному середовищі 

IRIS, на основі числових значень було побудовано графік залежності 

освітленості як для зовнішнього кільця, так і для внутрішнього. Освітленість 

внутрішнього кільця [23] до значення ексцентриситету 0,75 приблизно 

рівномірна з мінімальним відхиленням. Досягши значення е=0,75, 

спостерігається стрімкий ріст освітленості для всіх фокальних параметрів.  

Зокрема можна виділити фокальний параметр 11, ріст освітленості для 

нього є найбільш помітним. Також зробивши відповідні порівняльні 

характеристики, можна помітити подібність із графіками залежності RMS Y 

[22]. 
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 Рис. 3.11. Освітленість зовнішнього кільця фотометричного 

зображення у світлі що пройшло 

 

Для моделювань у світлі що пройшло крізь тканину спостерігаються  все 

ті ж залежності та подібності що описані для рис.3.5. але з однією особливістю, 

на даному графіку спостерігаються дуже стрімкі піки, які особливо наглядно 

видно для фокального параметру 11. Це аж ніяк не свідчить про 

неправильність моделювань, чи розрахунків, це обумовлено лише статистично 

похибкою моделювання, і провівши низку додаткових моделювань можна 

запросто, за допомогою середніх арифметичних значень, позбутися таких 

сильних відхилень. Але подібна маніпуляція потребує доволі великих часових 

затрат і не є доцільною. 
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Рис. 3.12. Освітленість внутрішнього кільця фотометричного 

зображення у світлі що пройшло 

 

Оцінюючи графік (рис.3.8) для нього справедливі ті  залежності та 

подібності описані для графіка рис.3.6. Також спостерігаються незначні 

відхилення, які не впливають на загальний висновок проведеного 

моделювання. 
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Висновки до розділу 3 

   

У цьому розділі представлено результати моделювання взаємодії 

оптичного випромінювання з криволінійною поверхнею другого порядку 

еліпсоїдального рефлектора. Приведено та проаналізовано графіки залежності 

RMS та Centroid від величини ексцентриситету для різних фокальних 

параметрів.  

Також за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення 

вдалося змоделювати поширення оптичного випромінювання в системі 

біологічна тканина та еліпсоїд обертання, що в подальшому дало змогу 

оцінити освітленість отриманих фотометричних зображень, та оцінити вплив 

параметрів еліпсоїдального рефлектора на освітленість біологічної тканини.  
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ  

«RTER - Ray Tracing in Ellipsoidal Reflector» 

 

4.1 . Опис ідеї проекту 

 

Розглянувши в попередніх розділах розділах проблематику фотометрії, 

та неможливість існуючого програмного забезпечення розраховувати 

асферичну поверхню другого порядку, було розроблено програмне 

забезпечення що моделює поведінку, відбитих від несферичної поверхні, 

променів в еліпсоїдальному рефлекторі. В цьому розділі буде представлено 

аналіз стартап проекту «Ray Tracing in Ellipsoidal Reflector». 

Ідея проекту полягає в можливості створення програмного 

забезпечення, яке дозволить змоделювати поширення випромінювання в 

еліпсоїдальному рефлекторі, як на штучних умовах, так і в умовах 

використання біологічної тканини, що уточнено наведено в табл.4.1. 

 У таблиці 4.1 наведено можливі напрямки застосування, основні 

вигоди, що може отримати користувач товару та різниця між існуючими 

аналогами та замінниками. Саме з неї можна отримати цілісне уявлення про 

зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах яких потрібно шукати 

групи потенційних клієнтів. 

 

Таблиця 4.1 Опис ідеї стартап-проекту 

 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Пропонується 

розробка нового 

програмного 

забезпечення 

моделювання 

поширення світла в 

еліпсоїдальному 

рефлекторі 

1. Використання для 

виготовлення 

оптотехніки. 

Можливість модернізувати 

біомедичні фотометри з 

еліпсоїдальними рефлекторами 

шляхом корекцій похибок 

зображення 
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Продовження таблиці 4.1 
 

2. Використання в наукових 

дослідження поширення 

світла 

Єдине на ринку програмне 

забезпечення яке дозволить 

оцінити поведінку світла, що 

відбилося від криволінійної 

поверхні другого порядку 

3. Використання в 

дослідженнях  особливостей 

біологічних тканин 

Якісна та швидка оцінка 

фотометричних зображень на 

предмет освітленості 

біологічної тканини цілком 

або в окремих її ділянках. 

 

Отже, пропонується нове та єдине на теперішній час програмне 

забезпечення для моделювання поведінки оптичного випромінювання після 

відбиття від криволінійної поверхні другого порядку, а саме від бічної 

поверхні еліпсоїдального рефлектору, яке після промодельованого 

дослідження дозволить оцінити освітленість об’єкту у виокремлених його 

ділянках або ж повністю. 

Далі було проведено аналіз потенційних техніко-економічних переваг 

ідеї (чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із 

пропозиціями конкурентів передбачає: 

 визначення переліку техніко-економічних властивостей та 

характеристик ідеї; 

 визначення попереднього кола конкурентів (проектів-

конкурентів) або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на 

ринку, та проводиться збір інформації щодо значень техніко-економічних 

показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до 

визначеного вище переліку; 

 проводиться порівняльний аналіз показників: для власної ідеї 

визначаються показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні 

(N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (табл. 4.2). 

 



82 

 

Таблиця 4.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних 

характеристик ідеї проекту 
№ 

п/

п 

Техніко-

економічні 

властивості 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтра- 

льна 

сторона) 

S  

(сильна 

сторона) Мій 

проект 

Конкурент

1 – Code V 

Конкурент 

2 –  Zemax 

1. Можливі 

оптичні 

системи для 

розрахунку 

Системи 

з 

еліпсоїда

льними 

поверхня

ми  

Класичні 

оптичні 

елементи 

Прості 

лінзи, 

асферичні 

лінзи, 

дзеркала 

Відсутня 

можливіс

ть для 

розрахун

ку 

класичної 

оптики 

- 

Можливі

сть 

розрахун

ку 

криволін

ійної 

поверхні 

2-го 

порядку 

2. Підтримка 

сучасних 

операційних 

систем 

Windows, 

Linux 

Windows Windows 

 

- 

Підтрим

ка ОС 

Window

s 

Підтрим

ка ОС 

Linux 

3. Візуалізація 

Оптичної 

системи 

2-D 2-D 3-D Відсутніс

ть 

тривимір

ної 

моделі 

ОС 

Плоске 

зображе

ння 
- 

4. Ціна  1500$ 10 000$ 2500$ 
- - 

Дешевиз

на 

 

На основі переліку слабких, сильних та нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару формується його 

конкурентоспроможність на ринку за рахунок не високої вартості та своїх 

унікальних можливостей у сфері моделювання криволінійних поверхонь. А 

підтримка програмою такої операційної системи як Linux, закладає в свій 

потенціал хорошу основу для подальшої модернізації продукту.  

 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту  

 

В межах даного підрозділу проведено аудит технологій, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару). Більшість 

з технологій необхідних для реалізації проекту існують на даний момент і є 

відносно доступними.  
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Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз 

таких складових таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідея проекту 

Технології її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1. 

Розробка алгоримів 

програмного 

забезпечення 

Програма для 

конструювання 

алгоритмів 

Програма наявна 

– Microsoft Visio 

У вільному 

доступі для 

купівлі 

2. 
Написання тексту 

програми 

Мова 

програмування 

C++ 

Мова 

програмування 

наявна 

У вільному 

доступі для 

придбання 

3. Тестування програми 

Розрахунок 

точності 

вимірювання 

Програмне 

середовище 

MathCad 15 

 

У відкритому 

доступі 

 

Зробивши аналіз таблиці, робимо висновок про те, що імовірність 

технологічної реалізації задуманого проекту дуже висока. Це спричинене тим, 

що для реалізації даного проекту не потрібно багато технологій. Потрібні 

технології  доступні для усіх та існують в наявності у вільному доступі, єдиний 

обмежуючий фактор , це придбання ліцензійних версій продуктів. 

 

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту  

 

Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкодити реалізації проекту.  

Це дозволяє спланувати напрями розвитку проекту та можливих його 

напрямів з урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів, що без сумніву є критично 

важливим для його подальшої реалізації. 

1) Спочатку проведемо аналіз попиту: його наявність, обсяг, динаміка 

розвитку ринку (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№ п/п Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1. 

Кількість головних гравців, од 2 

«Synopsys» (США); 

«Zemax»  (США); 

 

2. Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 3000000 

3. Динаміка ринку (якісна оцінка) Стагнує 

4. Наявність обмежень для входу Відсутні. 

5. 

Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

 

Відповідність правилам 

побудови, юстування 

оптичних систем 

 

 

6. 
Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 
65 

 

Даний ринок може рахуватися привабливим, якщо будуть виконані 

вимоги до стандартизації програмного забезпечення що використовується в 

науковій та дослідницькій діяльності. Сприяє також відносна відсутність 

обмежень для входу. Середня норма рентабельності більша ніж в галузі при 

умові реалізації проекту. Надалі визначено потенційні групи клієнтів, їх 

характеристики, та формується орієнтовний перелік вимог до товару для 

кожної групи (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія (цільові 

сегменти ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 
цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 
товару 

1. 

Можливість 

Моделювання 
поширення світла 

в еліпсоїдальному 

рефлекторі 

Наукові, науково-дослідні 

установи, 

Особливості 

експлуатації 

Підтримка 

сучасних ОС. 
Інтуїтивно 

зрозумілий 

інтерфейс 

2. 
Цінова 

доступність 

Всі вікові та соціальні групи 

населення, які займаються в 
науковій сфері діяльності 

Різна величина 

доходу 

Відсутність 
збоїв. 

Якісний процес 

моделювання 
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Враховуючи потреби клієнтів щодо правильності процесу моделювання 

та його комфортному проходженні потрібно створити продукт який буде 

максимально доступним для розуміння будь якому користувачу, тим самим 

зменшити час для навчання користуванням програмним забезпеченням. Це 

дасть додатковий відсоток лояльності клієнтів. 

При використані даної технології існують певні загрози наведенні в 

таблиці 4.6.  

 

Таблиця 4.6. Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1. 
Достовірність 

результатів 

Оскільки методи роботи з 

криволінійними поверхнями 

розвиваються повільно, 

можливі відносні або 

статистичні похибки в 

математичному апараті 

розрахунку 

Вдосконалення математичного 

апарату або перехід на іншу 

методику 

2. Не високий попит 

Оскільки ПЗ є вузько 

спеціалізованим, можливий 

низький рівень реалізації 

Створення ефективного зворотного 

зв’язку з уже існуючими 

користувачами та з потеніальними, 

щодо покращення продукту 

4. Розвиток технологій 
Поява нових прогресивніших 

методів та ПЗ 

Інвестиції у розробку нових 

покращених алгоритмів, та 

дослідження математичних 

методів дослідження 

 

Теперішні умови ринку сформовані так, що яким би не був продукт, він 

буде відчувати сладнощі і тиск як зі сторони конкурентних продуктів, так і зі 

сторони споживача,  а також і зі сторони сфери діяльності, оскільки 

побудовані такі вимоги до продукту, що якщо не розвивати його, то дуже 

швидко ти не тільки не зможеш його реанімувати, але й геть втратиш ринок і 
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репутацію, а це в свою чергу призводить до краху компанії. Тому потрібно 

постійно шукати нові шляхи для покращення продукту.  

 

Таблиця 4.7. Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1. 
Розвиток науки і 

техніки 

Звернення уваги до 

нових розробок 

Просування свого продукту 

шляхом представлення методики 

2. 

Робота на 

закордонних 

ринках 

Збільшення кількості 

продажів 

Збільшення одиниць товару, 

додавання мовних пакетів для ПЗ 

4. 

Можливість 

використання в 

інших галузях 

ПЗ працює з 

криволінійними 

поверхнями, які 

можуть бути 

використані в різних 

галузях 

Впровадження додаткових 

технологій 

 

Зробивши аналіз можливостей зробимо висновок, що в сучасному світі 

завжди привертається увага до таких продуктів яких ще не існує в світі, або до 

тих що можуть щось таке, що недоступне іншим, тому дуже важливо знати та 

аналізувати суміжні технології які доступні, щоб залучити їх до свого 

продукту, тим самим збільшити популярність свого продукту. 

Не менш важливою складовою успішного управління є правильний 

аналіз ринку, а саме аналіз конкурентів їх виробничих потужностей, можливих 

дій, що вони приймуть в майбутньому.   Визначення загальних рис продукту 

на ринку наведено в таблиці 4.8. 

 

Таблиця 4.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність підприємства 

(можливі дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип конкуренції 

- монополія/олігополія/ 

монополістична/чиста 

чиста 
Залучення технологій відсутніх в 

конкурентів 
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Продовження таблиці 4.8 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 
світова 

Співпраця з представниками країн в сфері 

науки і техніки 

3. За галузевою ознакою - 

міжгалузева/ 

внутрішньогалузева 

внутрішньогалу

зева 
Створювати міжгалузеві продукти 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 
товарно-родова 

Розширення штату та дослідження в 

заданому напрямку 

5. За характером 

конкурентних переваг - 

цінова / нецінова 

Нецінова та 

цінова 
Підвищення довіри клієнтів 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 
марочна Затвердження власної марки на ринку 

 

Провівши ступеневий аналіз конкуренції на ринку, було встановлено 

тип конкуренції, рівень конкурентної боротьби, роз поділено її на галузеву 

ознаку, визначена конкуренція за видами товару та встановлено цінова та 

нецінова перевага над конкурентами. Як підсумок бачимо, що рівень 

конкуренції в даній сфері доволі високий, але при правильному підході можна 

бути конкуренто спроможними.   

 Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі. 
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Таблиця 4.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі конкуренти 

в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари- 

замінники 

1. Zemax 

2. CODE V 

Zemax, за умови 

впровадження 

алгоритмів для 

роботи з 

криволінійною 

поверхнею 

Інтернет ресурси  

підприємств, 

спеціалізовані 

платформи 

продажу ПЗ 

 

Прибуток, 

контроль 

якості, змінні 

витрати, 

інформування 

Симпатія 

споживача 

«бренду», 

досвід 

компанії, 

великі 

інвестиції в 

розробку 

Висновки: Конкуренція  є 

доволі високою, 

оскільки галузь 

вузько 

напрямлена, а 

конкуренти мають 

величезні 

інформаційні бази 

Може вийти на 

ринок за умови 

впровадження 

нової якісної 

технології. Прямі 

конкуренти 

відсутні. Строки 

виходу на ринок 

визначаються 

швидкістю 

впровадження 

технологій 

Реалізація 

програмного 

забезпечення 

зазвичай 

проводиться на 

інтернет-

ресурсах 

проектів 

Потрібно 

підтримувати 

постійний 

зворотний 

зв’язок з 

клієнтом, та 

постійно 

вдосконалюва

ти алгоритми 

програми 

Обмеження 

відсутні 

 

Проаналізувавши дану таблицю 4.9 напрошується логічний висновок 

про те, що конкурентність на ринку фактично як така відсутня, оскільки 

технології які використовуються в розробленому мною програмному 

забезпеченні, не зустрічаються у інших виробників. Також одним з важливих 

факторів, що розроблений продукт є значно дешевшим ніж будь який інший в 

даній області програмного забезпечення.  

На основі аналізу конкуренції, проведеного в (табл. 4.9), а також з 

урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 4.2), вимог споживачів до 

товару (табл. 4.5) та факторів маркетингового середовища (табл. № 4.6-4.7) 

визначаємо та обґрунтовуємо перелік факторів конкурентоспроможності. 

Аналіз оформлено в табл. 4.10. Конкурентоспроможність є найважливішим 

фактором при виході на ринок тому чітке їх обґрунтування несе важливу ролі 

при запуску власного виробництва.  
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Таблиця 4.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ Фактор конкурентоспро- 

можності 

Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фак- 

тор для порівняння конкурентних проектів значущим) п/п 

1. Функціональні можливості 

Єдина програма у світі, з алгоритмами обрахунку 

взаємодії оптичного випромінювання з криволінійною 

поверхнею другого роду 

2. 
Інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс Швидкий процес навчання роботи з програмою 

3. Мультиплатформність 
Програма може працювати на декількох операційних 

системах 

4. Ціна На порядок дешевша за конкурентів 

 

За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4.10) 

проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «RTER» 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів конкурентів у порівнянні з 

«Zemax» 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Функціональні 

можливості 

10    
 

+ 
  

2 Простота освоєння 15   
 

  +  

3 Мультиплатформерність 15     
 

+  

5 Складність реалізації 18   
 

  +  

6 Візуальний інтерфейс 17  
 

+   
 

 

 

     Провівши аналіз таблиці 4.10 та таблиці 4.11 робимо такий висновок, що 

розроблений продукт має високий потенціал до конкурентоспроможності, 

основний акцент проекту це його унікальні можливості, простото виконання 

та освоєння, та постійна підтримка зворотно зв’язок із користувачами. 

Таблиця 4.12. SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Унікальні можливості, низька ціна, 

простота, участь користувачів у 

покращенні продукту 

Слабкі сторони: 

Не естетичний візуальний графічний 

інтерфейс,  

Відсутня можливість розрахунку 

класичної оптики 

Можливості: 

конкурентоспроможність; 

іноземні інвестиції; 

звернення на себе уваги компаній-

розробників ПЗ 

збільшення реалізації продукту 

Загрози:  

Поява нових методів визначення 

оптичних властивостей 

Поява нового програмного забезпечення 

 



90 

 

На основі SWOT - аналізу розробляються альтернативи ринкової 

поведінки для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний 

оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти 

конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. 

Визначені альтернативи проаналізовано з точки зору строків та 

ймовірності отримання ресурсів (табл. 4.13). 

 

Таблиця 13. Альтернативи ринкового впровадження стартап проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива (орієнтованій 

комплекс заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність 

отримання ресурсів 

Строки реалізації 

1. 

Реклама на різноманітних ресурсах, 

з акцентом уваги на тому, що це 

єдиний в світі продукт з подібною 

технологією, для створення попиту. 

Імовірність висока 

при правильній 

подачі продукту.  
3-6 місяці 

2. 
Встановлення привабливої цінової 

політики 

Імовірність велика і 

несе потенційну 

небезпеку для 

конкурентів. 

Одразу при старті 

продажу 

3. 

Ведення діалогу щодо покращення 

та впровадження нових 

можливостей в продукт нових версій 

Імовірність дуже 

висока 

Після релізу 

продукту 

 

Проаналізувавши таблицю 13, робимо наступний висновок: кожна з 

альтернатив несе в собі вибухові можливості для ринку подібних 

вузькоспеціалізованих програмних середовищ, оскільки користувачі цієї 

галузі можуть знайти для себе величезний потенціал, і строки реалізації на 

ринку відбуватимуться в найкоротші терміни. 

 

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає ви-значення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 

4.14). 
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Таблиця 4. 14. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ п/п Опис профілю 

цільової групи 

потенційних клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтований 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу в 

сегмент 

1. Науково-дослідні 

установи  

Готові, при 

наявності 

доказової 

бази та 

відповідної 

сертифікації 

3-40% Низька 

інтенсивність 

Без обмежень  

2. Індивідуальні 

споживачі, науковці 

Готові, при 

наявності 

потреби 

60-70% Низька 

інтенсивність 

Без обмежень 

Які цільові групи було обрано: Науково-дослідні установи 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів потенційний попит 

може виникнути від споживачів що працюють в науково дослідних установах, 

це обумовлюється тим, що програмне забезпечення початково розробляється 

саме для цієї групи споживачів. Тим більше для цієї групи користувачів вхід в 

сегмент здійснюється без обмежень. 

Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку. 

 

Таблиця 4.15. Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові 

конкурентоспроможності 

позиції відповідно до 

обраної альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку* 

1. Встановлення 

низької ціни на 

новий товар для 

залучення 

більшої кількості 

покупців і 

завоювання 

ринку. 

Стратегія 

диференційованого 

маркетингу 

 Простота  

 Доступність  

 Унікальність  

 Комплексність  

Стратегія 

спеціалізації 
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Стратегія розвитку обрана лише одна, але вона носить комплексний 

характер і включає в себе такі фактори, а саме: доступна ціна для користувачів, 

простота експлуатації та освоєння, а також можливість проведення таких 

досліджень які відсутні у конкурентних виробників.  

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16). 

 

Таблиця 4.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики товару 

конкурентів, і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки* 

1. Так Забираючи 

споживачів у 

конкурентів та 

шукати нових, тим 

самим створюючи 

власну базу. 

Так, оскільки програма 

є 

вузькоспеціалізованою і 

потребує додаткових 

привабливих 

технологій.  

Стратегія 

заняття 

конкурентної 

ніші. 

 

 На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника 

(стартап-компанії) та до продукту (див. табл. 4.5), а також в залежності від 

обраної базової стратегії розвитку (табл. 4.15) та стратегії конкурентної 

поведінки (табл. 4.16) розробляється стратегія позиціонування (табл. 4.17). що 

полягає у формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким 

споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект. 

Таблиця 4.17. Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до товару 

цільової аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту (три 

ключових) 

1. Дозволяє проводити 

дослідження 

криволінійної поверхні.  

Не висока цінова 

політика 

 

Стратегія 

диференціаці

ї 

Функціональні 

можливості; 

Зворотній зв’язок з 

клієнтами;  

Доступність та 

простота 

За сферою 

застосування; 

За можливостями; 

За доступністю. 
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За результатами підрозділу було узгоджено політику ринкової системи 

стартап проекту, що дає напрямок роботи та розвитку компанії на глобальному 

ринку , конкурентноспроможні можливості власного розробленого стартап 

проекту, вибрано асоціації які дають змогу скоординувати розроблений 

проект. 

 

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 

Під час розробки маркетингової програми першим кроком є формування 

маркетингової концепції товару,  який отримає споживач. Для цього у табл. 

4.18 потрібно підсумувати результати попереднього аналізу 

конкурентоспроможності товару. 

 

Таблиця 4.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 

Потреба Вимога, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги 

перед конкурентами 

(існуючі або такі, що 

потрібно створити) 

1. Функціонал Забезпечує 

розрахунок 

криволінійної 

поверхні еліпсоїда 

Розроблені 

алгоритми аналізу 

реакції 

випромінювання на 

криволінійну 

поверхню 

2. Ціна Низька ціна для 

споживача 

Значно нижча ціна 

ніж у потенціальних 

конкурентів 

 

3. 

 

Доступність Доступність 

кожному пацієнту. 

Можливість 

налаштувати ринки 

збуту. 

4. Простота Простий та швидкий 

процес 

користування 

Простота 

експлуатації. 
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Було розглянуто важливі переваги продукту які будуть просувати його на 

ринку. Ці переваги є важливими в процесі створення маркетингової стратегії, 

що дозволить залучити для підтримки проекту додаткові інвестиції. Серед цих 

переваг дуже важливою є та, яка вказує на унікальні можливості продукту, та 

дуже приваблива ціна для такої технології.  

Надалі розробляється трирівнева маркетингова модель товару: 

уточнюється ідея продукту та/або послуги, його фізичні складові, особливості 

процесу його надання (табл. 4.19). 

 

Таблиця 4.19. Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

задумом 

Визначення оптимальних розпилювачів для впливу на різні рівні 

легеневої системи та їх подальша оптимізація. Розробка 

розпилювачів за встановленими даними. 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх /Тл/Е/Ор 

1. Економічні Вартість товару Відносно низька 

2. Функціональні Унікальні 

технологія 

Можливість 

моделювання 

криволінійної 

поверхні 

3. Ергономічності Простота 

користування 

Інтуїтивно 

зрозумілий 

інтерфейс 

4. Технологічні Введення 

параметрів  

Простота 

введння  

5. Стаціонарність Не прив’язана до 

однієї ОС 

Використання 

на ос Windows, 

Linux. 

 
Якість: безвідмовна робота програми з продуманими алгоритмами 

взаємодії з користувачем 

Марка: RTER 

ІІІ. Товар із 

підкресленням 

До продажу: можливість аналізу та виключення негативних 

результатів на основі аналізу. 

Після продажу: можливість створення нових  версій програми 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: патентування 

програми, закритий код та введення системи прив’язки та активації ліцензій. 
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Висновок: основним способом захисту готового програмного 

забезпечення є введення системи прив’язки до апаратно-програмної частини 

комп’ютера та вбудування автоматичної системи активації ліцензій.  

Описавши три рівні моделі товару, за результатами якого, встановлено та 

описано  майбутні плани на проект, наведено основні властивості, а також 

технічні характеристики, описано процес патентування. 

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне ви-

значення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), 

яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також 

аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 4.20). Аналіз 

проводиться експертним методом. 

 

Таблиця 4.20. Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на 

товари-замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі 

встановлення 

ціни на 

товар/послугу 

1. 2500-7000 у.о 2500 у.о 1000-10 000у.о. 1000/2000 у.о. 

 

Провівши аналіз та оцінку прогрмного забезпечення з відповідної галузі, 

робимо висновок, що подібного продукту, з таким функціоналом немає на 

ринку, є продукти, які мають хороший потенціал до впровадження подібних 

технологій, але цінник у них буде значно вищий, і цей фактор може бути 

визначальним при виборі користувачем. 

Таблиця 4.21. Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної поведінки 

цільових клієнтів 

Функції збуту, які має 

виконувати постачальник 

товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система 

збуту 

1 Орієнтація на подальшу 

підтримку та 

вдосконалення  

програмного 

забезпечення 

Встановлення контактів із 

науковими установами,  

підтримка програмного 

забезпечення під час всього 

терміну життя проекту. 

0 

(без 

посередн

иків) 

Власна 

система 

збуту 
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Основним джерелом доходу буде, продаж електронних ліцензій на 

програмне забезпечення, який відбуватиметься як на власному сайті, так і на 

сторонніх ресурсах у межах галузі . Оскільки подібні продукти не є широко 

напрямлені, то буде доцільним користуватися послугами підрядника у 

науковій сфері. 

Таблиця 4.22. Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/

п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

  

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонуванн

я 

Завдання рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1. Орієнтація 

на подальшу 

підтримку та 

вдосконален

ня  

програмного 

забезпечення 

Формальні/неф

ормальні 

канали 

комунікацій 

Комплексний 

підхід; 

Доступність 

організаціям; 

Функціональн

і можливостіь; 

Інформування 

споживачів; 

Створення активного 

зворотного зв’язку з 

потенціальними  

користувачами 

Стимулювання 

продажу; 

Пошук партнерів на 

закордонних ринках; 

Даний 

продукт є 

інноваційн

им 
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Висновки до розділу 4 

 

Підвівши підсумок аналізу стартап проекту робимо деякі висновки, а 

саме:  

Використання еліпсоїдального рефлектора було неможливе до певного 

часу, оскільки не було зрозуміло, як працювати з його криволінійною 

поверхнею другого порядку, у зв’язку з чим було прийнято рішення розробити 

власне програмне забезпечення, що базується на уже відомих математичних 

методах обчислення. Це дало поштовх до багатьох, раніше неможливих, 

досліджень у спеціалізованих галузях. Також в майбутньому розроблений 

продукт стане поштовхом до появи подібних, що в свою чергу збільшить 

здорову конкуренцію на представленому ринку. 

 Як можна побачити з вище розглянутих підрозділів, даний 

продукт має дуже великий потенціал до конкурентоспроможності, так як на 

його користь грає той факт, що подібних технологій не існує у виробників на 

даний час. Ще немало важливим фактом є те, що програмне забезпечення є 

дуже дорогим у розробці, оскільки автори закладають у його реалізацію 

найцінніше: знання та час, і оглядаючись на це, подібні програми у вузько 

спеціалізованих сферах використання  можуть коштувати десятки тисяч 

доларів. Розроблений мною проект, незважаючи на це, має досить низьку ціну, 

що у свою чергу для клієнта може стати головним фактом вибору.  

Ринок для входження стартап-проекту за попереднім оцінюванням є 

привабливим для входження: високий попит програмного забезпечення для 

науковців (в зв’язку з її доступністю); відносна відсутність обмежень для 

входу; середня норма рентабельності більша ніж в галузі при умові реалізації 

проекту. Рівень конкуренції в даній сфері не дуже високий, тому при 

правильному підході можна бути конкуренто спроможними.   

Також важливим фактом розробки є те що, було розроблено не тільки 

програмне забезпечення, але й активну систему зворотного зв’язку з 

клієнтами. Оскільки дуже важливо розуміти як цільова аудиторія сприймає 
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продукт, і я якому напрямі потрібно рухатися, щоб у користувача не було 

бажання перейти на інше програмне забезпечення іншого виробника. 
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Загальні висновки 

 

 У ході виконання магістерської дисертації було здійснено 

моделювання процесу поширення оптичного випромінювання в 

еліпсоїдальному рефлекторі, на підставі чого отримано 

характеристичні залежності щодо впливу ексцентриситету на 

показники RMS та Centroid для різних фокальних параметрів. 

 На підставі проведеного моделювання поширення оптичного 

випромінювання в системі «еліпсоїдальний рефлектор + біологічна 

тканина» оцінено рівень зональної освітленості тканини печінки в 

залежності від конструктивних параметрів рефлектора. 

 Після дослідження кореляції графіків освітленості з графіками 

параметрів RMS та  Centroid проаналізовано вплив ексцентриситету на 

показники відхилення та освітленості. Визначено діапазон 

ексцентриситетів з найменшими відхиленнями при рей-трейсингу. 

 На підставі розглянутого математичного апарату абераційного аналізу 

та сучасних програмних засобів автоматизованого проектування 

оптичних систем з криволінійними поверхнями другого порядку, 

виявлено відсутність засобів для аналізу якості роботи еліпсоїдальних 

рефлекторів розглянутої конфігурації.  
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Таблиця Б1. Значення параметрів ЕР з фокальним параметром 5,124 та 

різним ексцентриситетом. 

P E A B 

5,125 0,025 5,126602314 5,128205128 

5,125 0,05 5,131418287 5,137844612 

5,125 0,075 5,139475158 5,153991201 

5,125 0,1 5,150818803 5,176767677 

5,125 0,125 5,165514464 5,206349206 

5,125 0,15 5,183647809 5,242966752 

5,125 0,175 5,20532634 5,28691167 

5,125 0,2 5,230681222 5,338541667 

5,125 0,225 5,259869559 5,398288348 

5,125 0,25 5,29307724 5,466666667 

5,125 0,275 5,330522417 5,54428668 

5,125 0,3 5,372459788 5,631868132 

5,125 0,325 5,419185836 5,73025856 

5,125 0,35 5,471045255 5,84045584 

5,125 0,375 5,528438872 5,963636364 

5,125 0,4 5,591833437 6,101190476 

5,125 0,425 5,661773811 6,254767353 

5,125 0,45 5,738898237 6,426332288 

5,125 0,475 5,823957645 6,618240517 

5,125 0,5 5,917840259 6,833333333 

5,125 0,525 6,021603328 7,075064711 

5,125 0,55 6,136514486 7,347670251 

5,125 0,575 6,264106396 7,656395892 

5,125 0,6 6,40625 8,0078125 

5,125 0,625 6,565254306 8,41025641 

5,125 0,65 6,744004873 8,874458874 

5,125 0,675 6,946160013 9,414466131 

5,125 0,7 7,176435431 10,04901961 

5,125 0,725 7,441028589 10,80368906 

5,125 0,75 7,748271697 11,71428571 

5,125 0,775 8,109674664 12,83255086 

5,125 0,8 8,541666667 14,23611111 

5,125 0,825 9,068666082 16,04696673 

5,125 0,85 9,728869456 18,46846847 

5,125 0,875 10,58615448 21,86666667 

5,125 0,9 11,75755636 26,97368421 

5,125 0,925 13,48800975 35,4978355 

5,125 0,95 16,41313577 52,56410256 

5,125 0,975 23,06430197 103,7974684 
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Таблиця Б2. Значення параметрів ЕР з фокальним параметром 16,875 та 

різним ексцентриситетом. 

P E A B 

16,875 0,025 16,88027591 16,88555347 

16,875 0,05 16,89613338 16,91729323 

16,875 0,075 16,92266211 16,97045883 

16,875 0,1 16,96001313 17,04545455 

16,875 0,125 17,00840129 17,14285714 

16,875 0,15 17,06810864 17,26342711 

16,875 0,175 17,13948917 17,40812379 

16,875 0,2 17,22297475 17,578125 

16,875 0,225 17,3190827 17,77485188 

16,875 0,25 17,42842506 18 

16,875 0,275 17,55172015 18,25557809 

16,875 0,3 17,68980662 18,54395604 

16,875 0,325 17,84366068 18,86792453 

16,875 0,35 18,0144173 19,23076923 

16,875 0,375 18,20339629 19,63636364 

16,875 0,4 18,41213449 20,08928571 

16,875 0,425 18,64242596 20,59496568 

16,875 0,45 18,89637224 21,15987461 

16,875 0,475 19,1764459 21,79176755 

16,875 0,5 19,48557159 22,5 

16,875 0,525 19,82723047 23,29594478 

16,875 0,55 20,20559648 24,19354839 

16,875 0,575 20,62571618 25,21008403 

16,875 0,6 21,09375 26,3671875 

16,875 0,625 21,61730076 27,69230769 

16,875 0,65 22,2058697 29,22077922 

16,875 0,675 22,87150248 30,99885189 

16,875 0,7 23,62972642 33,08823529 

16,875 0,725 24,50094779 35,57312253 

16,875 0,75 25,51260193 38,57142857 

16,875 0,775 26,70258731 42,25352113 

16,875 0,8 28,125 46,875 

16,875 0,825 29,86024198 52,83757339 

16,875 0,85 32,03408236 60,81081081 

16,875 0,875 34,85685012 72 

16,875 0,9 38,71390509 88,81578947 

16,875 0,925 44,41173941 116,8831169 

16,875 0,95 54,04325191 173,0769231 

16,875 0,975 75,94343331 341,7721519 
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Таблиця Б3. Значення параметрів ЕР з фокальним параметром 22,75 та 

різним ексцентриситетом. 

P E A B 

22,75 0,025 22,75711271 22,76422764 

22,75 0,05 22,77849093 22,80701754 

22,75 0,075 22,81425558 22,87869265 

22,75 0,1 22,8646103 22,97979798 

22,75 0,125 22,9298447 23,11111111 

22,75 0,15 23,01033905 23,27365729 

22,75 0,175 23,10657058 23,46872985 

22,75 0,2 23,21912152 23,69791667 

22,75 0,225 23,34868926 23,96313364 

22,75 0,25 23,49609897 24,26666667 

22,75 0,275 23,66231902 24,6112238 

22,75 0,3 23,84848004 25 

22,75 0,325 24,0558981 25,43675751 

22,75 0,35 24,28610333 25,92592593 

22,75 0,375 24,54087499 26,47272727 

22,75 0,4 24,82228501 27,08333333 

22,75 0,425 25,13275204 27,76506484 

22,75 0,45 25,47510925 28,52664577 

22,75 0,475 25,85269003 29,37853107 

22,75 0,5 26,26943725 30,33333333 

22,75 0,525 26,73004404 31,40638481 

22,75 0,55 27,24013747 32,61648746 

22,75 0,575 27,80652108 33,9869281 

22,75 0,6 28,4375 35,546875 

22,75 0,625 29,14332399 37,33333333 

22,75 0,65 29,93680212 39,39393939 

22,75 0,675 30,83417371 41,79104478 

22,75 0,7 31,85637191 44,60784314 

22,75 0,725 33,03090739 47,95783926 

22,75 0,75 34,39476704 52 

22,75 0,775 35,99904363 56,96400626 

22,75 0,8 37,91666667 63,19444444 

22,75 0,825 40,25602992 71,23287671 

22,75 0,85 43,18668881 81,98198198 

22,75 0,875 46,99219793 97,06666667 

22,75 0,9 52,19207946 119,7368421 

22,75 0,925 59,87360424 157,5757576 

22,75 0,95 72,85830998 233,3333333 

22,75 0,975 102,382999 460,7594937 
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Таблиця Б4. Значення параметрів ЕР з фокальним параметром 28,625 та 

різним ексцентриситетом. 

P E A B 

28,625 0,025 28,63394951 28,64290181 

28,625 0,05 28,66084848 28,69674185 

28,625 0,075 28,70584905 28,78692646 

28,625 0,1 28,76920746 28,91414141 

28,625 0,125 28,85128811 29,07936508 

28,625 0,15 28,95256947 29,28388747 

28,625 0,175 29,073652 29,52933591 

28,625 0,2 29,21526829 29,81770833 

28,625 0,225 29,37829583 30,1514154 

28,625 0,25 29,56377288 30,53333333 

28,625 0,275 29,77291789 30,96686951 

28,625 0,3 30,00715345 31,45604396 

28,625 0,325 30,26813552 32,0055905 

28,625 0,35 30,55778935 32,62108262 

28,625 0,375 30,8783537 33,30909091 

28,625 0,4 31,23243554 34,07738095 

28,625 0,425 31,62307811 34,935164 

28,625 0,45 32,05384625 35,89341693 

28,625 0,475 32,52893416 36,96529459 

28,625 0,5 33,05330291 38,16666667 

28,625 0,525 33,63285761 39,51682485 

28,625 0,55 34,27467847 41,03942652 

28,625 0,575 34,98732597 42,76377218 

28,625 0,6 35,78125 44,7265625 

28,625 0,625 36,66934722 46,97435897 

28,625 0,65 37,66773454 49,56709957 

28,625 0,675 38,79684495 52,58323766 

28,625 0,7 40,08301741 56,12745098 

28,625 0,725 41,56086699 60,34255599 

28,625 0,75 43,27693216 65,42857143 

28,625 0,775 45,29549995 71,67449139 

28,625 0,8 47,70833333 79,51388889 

28,625 0,825 50,65181787 89,62818004 

28,625 0,85 54,33929526 103,1531532 

28,625 0,875 59,12754575 122,1333333 

28,625 0,9 65,67025382 150,6578947 

28,625 0,925 75,33546907 198,2683983 

28,625 0,95 91,67336805 293,5897436 

28,625 0,975 128,8225647 579,7468354 
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Таблиця Б5. Значення параметрів ЕР з фокальним параметром 34,5 та різним 

ексцентриситетом. 

P E A B 

34,5 0,025 34,51078631 34,52157598 

34,5 0,05 34,54320603 34,58646617 

34,5 0,075 34,59744253 34,69516028 

34,5 0,1 34,67380463 34,84848485 

34,5 0,125 34,77273152 35,04761905 

34,5 0,15 34,89479988 35,29411765 

34,5 0,175 35,04073341 35,58994197 

34,5 0,2 35,21141505 35,9375 

34,5 0,225 35,4079024 36,33969717 

34,5 0,25 35,63144679 36,8 

34,5 0,275 35,88351676 37,32251521 

34,5 0,3 36,16582687 37,91208791 

34,5 0,325 36,48037294 38,57442348 

34,5 0,35 36,82947538 39,31623932 

34,5 0,375 37,21583241 40,14545455 

34,5 0,4 37,64258607 41,07142857 

34,5 0,425 38,11340419 42,10526316 

34,5 0,45 38,63258326 43,26018809 

34,5 0,475 39,20517829 44,55205811 

34,5 0,5 39,83716857 46 

34,5 0,525 40,53567119 47,62726488 

34,5 0,55 41,30921947 49,46236559 

34,5 0,575 42,16813086 51,54061625 

34,5 0,6 43,125 53,90625 

34,5 0,625 44,19537045 56,61538462 

34,5 0,65 45,39866695 59,74025974 

34,5 0,675 46,75951618 63,37543054 

34,5 0,7 48,3096629 67,64705882 

34,5 0,725 50,0908266 72,72727273 

34,5 0,75 52,15909728 78,85714286 

34,5 0,775 54,59195628 86,38497653 

34,5 0,8 57,5 95,83333333 

34,5 0,825 61,04760582 108,0234834 

34,5 0,85 65,49190171 124,3243243 

34,5 0,875 71,26289357 147,2 

34,5 0,9 79,14842819 181,5789474 

34,5 0,925 90,7973339 238,961039 

34,5 0,95 110,4884261 353,8461538 

34,5 0,975 155,2621303 698,7341772 
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Таблиця Б6. Значення параметрів ЕР з фокальним параметром 40,375 та 

різним ексцентриситетом. 

P E A B 

40,375 0,025 40,3876231 40,40025016 

40,375 0,05 40,42556358 40,47619048 

40,375 0,075 40,489036 40,60339409 

40,375 0,1 40,57840179 40,78282828 

40,375 0,125 40,69417493 41,01587302 

40,375 0,15 40,8370303 41,30434783 

40,375 0,175 41,00781483 41,65054803 

40,375 0,2 41,20756182 42,05729167 

40,375 0,225 41,43750897 42,52797893 

40,375 0,25 41,69912069 43,06666667 

40,375 0,275 41,99411563 43,67816092 

40,375 0,3 42,32450028 44,36813187 

40,375 0,325 42,69261036 45,14325646 

40,375 0,35 43,1011614 46,01139601 

40,375 0,375 43,55331112 46,98181818 

40,375 0,4 44,05273659 48,06547619 

40,375 0,425 44,60373027 49,27536232 

40,375 0,45 45,21132026 50,62695925 

40,375 0,475 45,88142242 52,13882163 

40,375 0,5 46,62103424 53,83333333 

40,375 0,525 47,43848476 55,73770492 

40,375 0,55 48,34376046 57,88530466 

40,375 0,575 49,34893576 60,31746032 

40,375 0,6 50,46875 63,0859375 

40,375 0,625 51,72139368 66,25641026 

40,375 0,65 53,12959937 69,91341991 

40,375 0,675 54,72218742 74,16762342 

40,375 0,7 56,53630839 79,16666667 

40,375 0,725 58,6207862 85,11198946 

40,375 0,75 61,04126239 92,28571429 

40,375 0,775 63,8884126 101,0954617 

40,375 0,8 67,29166667 112,1527778 

40,375 0,825 71,44339377 126,4187867 

40,375 0,85 76,64450816 145,4954955 

40,375 0,875 83,39824139 172,2666667 

40,375 0,9 92,62660255 212,5 

40,375 0,925 106,2591987 279,6536797 

40,375 0,95 129,3034842 414,1025641 

40,375 0,975 181,701696 817,721519 
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Рисунок В1. Графік залежності RMS по осі Х від ексцентриситету для 

різних фокальних параметрів, для першого відбиття 

 

 

 

Рисунок В2.  Графік залежності RMS по осі У від ексцентриситету для 

різних фокальних параметрів, для першого відбиття 
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Рисунок В3. Графік залежності Centroid по осі Х від ексцентриситету, 

для різних фокальних параметрів, для першого відбиття 

 

 

 

 

 

Рисунок В4. Графік залежності Centroid по осі У від ексцентриситету, 

для різних фокальних параметрів, для першого відбиття 
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