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АНОТАЦІЯ 

Данько О.В. Кероване формування та аналіз оптичних зображень у 

розупорядкованих середовищах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2020. 

Робота присвячена аналізу поширення світла розсіюючими 

середовищами та фокусування за допомогою керованої модифікації 

падаючого хвильового фронту. 

Фокусування світла у розсіюючих середовищах стає дедалі 

популярнішим внаслідок збільшення доступності просторових модуляторів 

світла та розробки потужних систем керування, які у комплексі можуть 

забезпечити швидкодію системи достатню, щоб у багатьох випадках 

знехтувати впливом зміни структури такого середовища. Зокрема, це корисно 

для неруйнівного дослідження біологічних об’єктів, які весь час знаходяться в 

русі, а також для застосування у медицині. Один із розділів даної дисертації 

присвячений дослідженню закономірностей руху класу речовин, які мають 

назву «м’яка матерія». 

Системою для дослідження було обрано суспензію заряджених 

паличкоподібних колоїдних частинок. Цікавою вона є за рахунок своєї форми 

та електричних властивостей. Очевидно, що симетрична у всіх напрямках 

форма певною мірою спрощує теоретичний опис поведінки частинок у потоці, 

але чим розвиненішою є форма частинки, тим складніше описати її 

властивості та взаємодію з іншими частинками. Несиметричні частинки, 

зокрема, зустрічаються й у біологічних об’єктах. Тому результати 

дослідження можуть стати корисними при розробці алгоритмів фокусування 

світла у потоках речовини. 

У результаті дослідження за допомогою лазерного доплерівського 

велосиметра було виміряно профілі швидкості для декількох концентрацій 
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колоїдних частинок. Встановлено, що для даної системи характерні три типи 

потоку: (1) потік із постійною швидкістю в усьому проміжку кювети та 

шаруватий потік із постійною швидкістю в межах окремих шарів при низькій 

швидкості зсуву, (2) шаруватий потік, у якому шари рухаються з різним 

градієнтом швидкості, (3) однорідний потік без особливостей при високій 

швидкості зсуву. 

У наступних розділах роботи розглядається моделювання фокусування 

світла, розсіяного на ансамблі сферичних частинок, а також аналіз алгоритмів 

фокусування світла. Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки зробив 

можливим розв’язання задачі багатократного розсіювання світла на складних 

системах частинок. За останні декілька десятків років було розроблено 

декілька потужних програм, які дозволяють отримати асимптотично точний 

розв’язок рівнянь Максвелла для таких систем. На основі даних програм 

розроблено комп’ютерну модель для дослідження фокусування світла крізь 

багатократно розсіююче середовище засобами адаптивної оптики. Основна 

ідея моделі полягає у визначенні власних передавальних каналів середовища 

шляхом сингулярного розвинення лінійного оператора, що описує 

розсіювання світла середовищем. Перевагою цієї моделі є можливість 

застосування різних програмних пакетів для розрахунку полів, розсіяних 

розупорядкованим середовищем заданої мікроскопічної конфігурації. 

Результати моделювання відповідають реальному оптичному експерименту. 

Це забезпечено тим, що оператор розсіювання задається множиною пар 

«падаюча хвиля – розсіяна хвиля», причому падаючі хвилі обираються такими, 

які легко реалізувати на практиці. Обчислювальна ефективність методу 

забезпечена тим, що після визначення передавальних каналів число операцій, 

необхідних для розрахунку розсіяного поля, не залежить від складності 

модельного розсіюючого середовища. 

Моделювання розсіювання на системі діелектричних сферичних 

частинок показало, що вона має деяку кількість «непрозорих» власних каналів. 

Падаючі хвилі, що відповідають таким каналам, розсіюються так, що світлова 



4 

енергія майже не надходить в область спостереження. Також було виявлено, 

що точність встановлення фокусу у площині фокусування визначається 

радіусом розсіюючих частинок, якщо площина фокусування лежить всередині 

або на межі розсіюючого середовища. 

Для оцінки ефективності алгоритмів фокусування світла мікроскопічна 

структура розсіюючого зразка зазвичай є другорядним фактором. Тому у 

такому випадку немає потреби використовувати складні моделі і можна 

обрати матрицю розсіювання, яка пов’язує джерела світла з точками 

спостереження, у вигляді реалізації випадкових комплексних гаусових 

змінних. За допомогою такої моделі поширення світла було досліджено 

ефективність декількох алгоритмів фокусування світла з використанням 

фазової модуляції, а саме неперервного послідовного алгоритму та алгоритму 

розбиття. Було запропоновано використовувати послідовності максимальної 

довжини для вибору сегментів просторового модулятора світла, для яких у 

подальшому здійснюється оптимізація фази з метою збільшення інтенсивності 

світла у точці фокусування. Послідовність максимальної довжини або М-

послідовність — це псевдовипадкова двійкова послідовність, яка утворюється 

регістром зсуву з лінійним зворотнім зв’язком та має максимальний період 

повторення. Період такої послідовності становить N = 2n – 1, де n – кількість 

регістрів. За один період така послідовність містить N/2 одиниць та N/2 – 1 

нулів. Також будь-яка комбінація символів довжини n на довжині одного 

періоду М-послідовності зустрічається не більше одного разу. Комбінація з n 

нулів є забороненою, оскільки вона призводить до утворення послідовності, 

що складається лише з нулів, а з такого стану неможливо перейти у будь-який 

інший стан. Також важливою властивістю М-послідовностей є те, що 

періодична автокореляційна функція такої послідовності має постійний рівень 

бокових пелюстків, який дорівнює – 1/N. 

Комп’ютерне моделювання показало, що модифікований алгоритм 

розбиття не поступається оригінальному алгоритму на перших ітераціях, а під 

час наступних — показує перевагу. Висока початкова швидкість збіжності 
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зберігається на значно довшому проміжку часу. Вплив шумів інтенсивності на 

оригінальний та модифікований алгоритм розбиття суттєво не відрізняється. 

Також обидві реалізації показують кращу ефективність у порівнянні з 

неперервним послідовним алгоритмом на початковому етапі оптимізації, 

оскільки відгук на одночасну зміну стану групи сегментів модулятора є 

більшим, ніж при зміні стану одного сегмента. Однак, на більш пізніх ітераціях 

алгоритму доцільнішим може бути перемикання на неперервний послідовний 

алгоритм, який має кращу збіжність при досягненні інтенсивності світла у 

точці фокусування, що є вищою за рівень шуму. 

Неперервний послідовний алгоритм фокусування та алгоритм з 

використанням матриці Адамара були реалізовані експериментально. 

Експериментальні дослідження підтвердили, що ефективність алгоритмів 

фокусування та максимально досяжний рівень підсилення інтенсивності 

світла у точці фокусування обмежується шумами тракту реєстрації зображень. 

Було досліджено шумові характеристики тракту реєстрації зображень, на 

основі чого було вироблено рекомендації щодо зменшення впливу шумів 

інтенсивності. В рамках цього дослідження також вивчено вплив розміру 

сегмента просторового модулятора світла на якість фокусування світла за 

умови сталого розміру освітленої області зразка. Виявлено, що зі зменшенням 

розміру сегмента модулятора збільшується вплив шумів, оскільки відгук на 

зміну стану одного сегмента поступово зменшується. Це призводить до того, 

що лише для невеликої кількості каналів керування (або для великого розміру 

сегментів модулятора) результати експерименту узгоджуються з 

теоретичними передбаченнями. 

Ключові слова: адаптивне формування хвильового фронту, 

велосиметрія, моделювання, м’яка матерія, розсіювання. 
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SUMMARY 

Danko O.V. Controlled formation and analysis of optical images in disordered 

media. – Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for PhD (Doctor of Philosophy) degree in natural sciences in specialty 

105 – Applied physics and nanomaterials. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The present work is devoted to the analysis of the light propagation through 

scattering media and light focusing with the help of wavefront shaping technique. 

Light focusing in scattering media is getting more frequently used due to the 

increasing accessibility of spatial light modulators and development of the powerful 

control systems. This combination allows controlling the incident wavefront with a 

speed that allows neglecting the influence of the media variability. Particularly, this 

is useful for non-destructive investigation of biological objects that are continuously 

in motion, as well as for use in medicine. One of the chapters of this dissertation is 

devoted to the investigation of the laws of motion of a class of substances called 

“soft matter”. 

The model system for this research was a suspension of charged colloidal rod-

like particles. The system is interesting due to its shape and electrical properties. It 

is obvious that the shape that is symmetrical in all directions simplifies the 

theoretical description of the behavior of particles in the flow. But the more 

developed the shape of the particle is, the more complex is the description of its 

properties and interaction between other particles. In particular, such particles are 

also found in biological objects. Therefore, the results of the research may be useful 

for the development of algorithms for light focusing in flows of liquid. 

During the research, velocity profiles of the suspension flow were measured 

with the help of a laser Doppler velocimeter. A few colloidal rods concentrations 

were used in the experiment. It was found that this system exhibits three different 

flow regimes: (1) a plug flow and a fractured plug plow at low shear rates, (2) 

gradient-banded flow at intermediate shear rates, (3) uniform flow at high shear 

rates. 
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The following chapters consider the simulation of the light focusing scattered 

on an ensemble of spherical particles and the analysis of the light focusing 

algorithms. The rapid development of computer technology has made it possible to 

solve the problem of multiple light scattering by complex systems of particles. Over 

the last few decades, several powerful programs for simulation of light scattering 

have been developed. They allow obtaining the asymptotically exact solution to the 

Maxwell’s equations for such systems. Based on these programs, a computer model 

for the investigation of the light focusing through a strongly scattering medium with 

the help of wavefront shaping has been developed. The main idea of this model is to 

determine the transmission eigenchannels by means of the singular value 

decomposition of a linear operator that describes the scattering of light by the 

medium. The benefit of this model is a possibility to utilize various programs that 

calculate electromagnetic fields for the disordered medium of a defined microscopic 

configuration. The results of the simulation are in accordance with a real optical 

experiment. This is ensured by the fact that the scattering operator is given by a set 

of pairs “incident wave – scattered wave”, and the incident waves are chosen as 

those that are easy to obtain in the experiment. The computational efficiency of the 

method is ensured by the fact that after determining the transmission eigenchannels, 

the number of operations required to calculate the scattered field does not depend on 

the complexity of the model scattering medium. 

The simulation of the scattering by the system of the dielectric scattering 

particles has shown that it has a certain number of “opaque” transmission 

eigenchannels. The corresponding incident waves are scattered in such a way that a 

very little part of the light energy is delivered to the observation point. It has been 

also found that the focusing point accuracy in the focusing plane is determined by 

the radius of the scattering particles if the focusing plane is inside or at the edge of 

the scattering medium. 

The microscopic structure of the scattering sample is usually a secondary 

factor in evaluating the efficiency of the light focusing algorithms. Therefore, there 

is no need to use complex models and one can choose a scattering matrix that 
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connects light sources with observation points in a form of a set of random complex 

normal variables. With the help of this light propagation model, the efficiency of a 

few light focusing algorithms that use phase modulation has been investigated. 

These algorithms are: continuous sequential algorithm and partitioning algorithm. It 

has been proposed to use maximum length sequences for selecting the segments of 

the spatial light modulator for further phase optimization that should lead to the light 

intensity increase at the focusing point. The maximum length sequence or the M-

sequence is a pseudorandom binary sequence that is built with linear feedback shift 

registers and has a maximum repetition period. The period of this sequence is 

N = 2n – 1 where n is the number of registers. The sequence contains N/2 ones and 

N/2 – 1 zeros. Also, any combination of symbols of the length n is met no more than 

once in the sequence. The combination of n zeros is forbidden since it leads to a 

sequence that contains all zeros and it is impossible to get into any other state. One 

of the important properties of the M-sequence is that its autocorrelation is – 1/N for 

all non-zero lags. 

The computer simulation has shown that the modified partitioning algorithm 

(maximum length sequence algorithm) is not worse than the original algorithm at 

first iterations and shows better results at further stages. A high initial convergence 

rate is kept for a much longer period of time. The difference in the influence of 

intensity noise on the modified and the original partitioning algorithm is 

insignificant. Both algorithms show better efficiency at the initial stage compared to 

the continuous sequential algorithm due to a higher feedback signal when a group 

of segments is adjusted simultaneously. However, at later stages, it may be worth to 

switch to the continuous sequential algorithm that has a better convergence when 

the feedback signal is significantly above the noise level. 

The continuous sequential algorithm and the Hadamard basis algorithm have 

been implemented experimentally. The experimental research has proven that the 

efficiency of the focusing algorithms and the maximum light intensity enhancement 

at the focusing point is limited by the imaging system noise. The noise performance 

of the imaging system has been investigated. Based on the results of the 
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investigation, the recommendations on the intensity noise mitigation have been 

developed. Within this research, it has been also analyzed the influence of the spatial 

light modulator segment size on the focusing quality provided that the size of the 

illuminated area of the sample remained constant. It has been found that as the size 

of the modulator segment decreases, the effect of noise increases, since the feedback 

to change in the state of one segment gradually decreases. This leads to the fact that 

the experimental results are consistent with the theoretical predictions only for a 

small number of control channels (or for large segments). 

Keywords: scattering, simulation, soft matter, velocimetry, wavefront 

shaping. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Для вимірювання характеристик складних та 

невпорядкованих систем таких, як аерозолі, суспензії дрібнодисперсних 

частинок, порошки, біологічні тканини тощо, часто застосовуються оптичні 

методи дослідження, які зазвичай є статистичними. Опису статистичних 

методів присвячена велика кількість літератури, зокрема підручники Борена 

[1], Ісімару [2] та Гудмена [3]. Ці методи полягають у розгляді ансамблю 

реалізацій середовища та вимірювання деяких усереднених його 

характеристик. З іншого боку, для ряду застосувань важливішим є 

дослідження окремої реалізації складного середовища. У такому випадку 

кожна окрема реалізація є детермінованою з точно визначеними положеннями 

частинок, але самі частинки залишаються невпорядкованим. Поширення 

світла у цьому випадку описується системою рівнянь Максвелла з набором 

граничних умов, складність яких визначається кількістю частинок в окремій 

реалізації середовища [4]. Для детермінованого підходу виникають складнощі, 

які полягають у тому, що для такої системи частинок точний розв’язок рівнянь 

Максвелла є або досить складним, або неможливим на даному етапі розвитку 

обчислювальної техніки. 

У той же час за останні 30 років були розроблені нові техніки та технічні 

засоби, які дозволяють керувати поширенням світла у середовищах складної 

будови як з метою фокусування світла, отримання високоякісних зображень 

[5]–[8], так і з метою перенесення енергії оптичного випромінювання у певну 

область середовища. Це відкриває нові можливості для дослідження та 

використання розсіюючих середовищ, які до недавнього часу були 

недосяжними. З огляду на це, задача керування поширенням світла та 

дослідження поширення світла всередині складних середовищ є актуальною 

на сьогоднішній день. 

Природньо, що збільшення доступності технічних засобів викликало 

збільшення кількості досліджень з поширення світла у розсіюючих 

середовищах. У багатьох таких дослідженнях задача адаптивного формування 
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хвильового фронту розв’язується експериментально або напівемпірично [9]–

[12]. Такі підходи не дають можливості детально дослідити розподіл 

електромагнітних полів всередині розсіюючого середовища, вплив 

мікроскопічної структури середовища та параметрів падаючих полів на 

параметри вихідних адаптивно сформованих електромагнітних полів тощо. З 

огляду на це, доцільним є дослідження поширення світла у розсіюючих 

середовищах з урахуванням їх мікроскопічної будови та статистичних 

характеристик засобами комп’ютерного моделювання. Методи статистичного 

опису розсіюючих середовищ були розроблені у роботах [3], [5] та знайшли 

застосування у подальших роботах з метою розробки алгоритмів фокусування 

світла [10], [13]. 

Також вартим уваги є дослідження впливу шумів детектора, оскільки у 

ряді експериментальних досліджень не досягається передбачене теорією 

значення підсилення інтенсивності світла після фокусування за допомогою 

адаптивного формування хвильового фронту. 

Оскільки одними з перспективних областей застосування методів 

адаптивного формування хвильового фронту є медицина та біологія, у яких 

дослідники часто мають справу з біологічними тканинами та рідинами, що є 

нестійкими середовищами, то доцільно також проводити дослідження 

фізичних властивостей рідин та суспензій. Одним із цікавих питань, на яке ще 

немає вичерпної відповіді, є роль форми частинок у визначенні властивостей 

потоку. Знання особливостей руху певного класу рідин або суспензій 

потенційно дасть можливість розробити алгоритми адаптивного формування 

хвильового фронту, які будуть стійкими до даних збурень. 

Серед останніх публікацій в області адаптивного формування 

хвильового фронту можна виділити декілька перспективних прикладних 

досліджень. Очевидно, що проходження світла через розупорядковане 

середовище супроводжується його розсіюванням, що викликає зниження 

контрастності та інтенсивності зображення. Компенсувати зниження 

інтенсивності зображення можна збільшенням інтенсивності падаючого 
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світла, але це може призвести до пошкодження досліджуваного зразка та не 

вирішить проблему з розсіюванням. Так, у роботі [14] було запропоновано 

застосувати адаптивне формування хвильового фронту в оптичній когерентній 

томографії, що дозволило покращити якість зображення при незмінній 

інтенсивності падаючого світла. Також адаптивне формування хвильового 

фронту знайшло застосування у мікроскопії. Зокрема у статті [6] розроблено 

метод збільшення поля зору оптичного мікроскопа. Адаптивне формування 

хвильового фронту було застосовано не тільки для задач побудови зображень, 

а й для вдосконалення методів спектроскопічних вимірювань. У публікації 

[15] за рахунок оптимізації хвильового фронту було підвищено 

співвідношення сигнал/шум, що дало можливість суттєво скоротити час 

вимірювання. 

Перспективним є застосування фокусування світла всередині 

розсіюючого середовища у медицині. В роботі [16] описано дослідження 

фотоактивованих ліків для лікування ракових пухлин. Ліки вводяться в 

організм та накопичуються в пухлині. Щоб вони почали діяти, необхідно їх 

активувати шляхом опромінення світлом певної довжини хвилі. Існує 

проблема доставки світла до ракових пухлин, яку доцільно вирішувати за 

допомогою адаптивного формування хвильового фронту. Також серед 

потенційних застосувань була запропонована корекція катаракти без 

хірургічного втручання за рахунок оптимізації хвильового фронту [17]. Дана 

робота демонструє принципову можливість такої корекції, але на шляху до 

практичного застосування є ще дуже багато невирішених технічних питань. 

В той же час практично не зустрічаються роботи з комп’ютерного 

моделювання фокусування світла з урахуванням мікроскопічної будови 

досліджуваного середовища. Прямий розв’язок задачі ускладнений 

необхідністю розв’язування рівнянь Максвелла для кожної реалізації 

падаючого хвильового фронту, що займає суттєву кількість часу. Тому 

необхідна побудова альтернативного методу, який буде позбавлений такого 

недоліку. Також у деяких роботах наведений аналіз впливу шумів детектора 



18 

на алгоритми фокусування, але не розглядаються методи зниження впливу 

шумів на фокусування. 

Отже, актуальність теми цієї роботи визначається широким 

проникненням методів формування хвильового фронту у прикладну та 

біомедичну оптику, що виражається у постійному збільшенні кількості 

експериментальних робіт та публікацій у цьому напрямку і потребує розробки, 

аналізу та практичної реалізації все більшої кількості методів формування і 

фокусування оптичного хвильового фронту та їх модифікацій з метою 

збільшення кількості потенційних застосувань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконана на кафедрі нанофізики та наноелектроніки факультету 

радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Її результати отримані в рамках 

фундаментальних досліджень за темами: 

− 16БФ052-01 «Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні 

властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і 

діелектриків», № держреєстрації 0116U004753, н.к. д. ф.-м. н., проф. 

Находкін М.Г. / к. ф.-м. н. проф. Мельник П.В. Автором були досліджені 

основні підходи до моделювання розсіяння світла в багатократно 

розсіюючому середовищі, розроблено комп’ютерну модель 

фокусування світла у такому середовищі, досліджено алгоритми 

фокусування світла як за допомогою комп’ютерного моделювання, так і 

експериментально. 

− 19БФ052-01 «Динамічні явища та фазові переходи у мікро- та 

наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної 

магнітоелектроніки», № держреєстрації 0119U100315, н.к. д. ф.-м. н., 

проф. Шека Д.Д. Автором було досліджено алгоритми фокусування 

світла у сильно розсіюючому середовищі за допомогою комп’ютерного 

моделювання, проведена оцінка шумових характеристик тракту 

реєстрації зображення експериментальної установки, досліджена 
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залежність якості фокусування світла від розміру сегмента просторового 

модулятора світла, а також проведено дослідження параметрів 

сфокусованої плями на різній відстані від вихідної площини 

розсіюючого зразка. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було: 

1. Визначення закономірностей руху суспензій колоїдних частинок 

методом лазерної доплерівської велосиметрії для потенційного 

використання отриманих даних у задачах керування світлом у нестійких 

середовищах. 

2. Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів фокусування за 

розсіюючим середовищем. 

3. Визначення впливу шумів детектора та флуктуацій середовища на якість 

фокусування та розробка методів зниження цього впливу. 

Для досягнення поставленою мети розв’язувались наступні задачі: 

− проведення велосиметричних та реологічних досліджень суспензії 

паличкоподібних заряджених колоїдних частинок; 

− розробка алгоритму моделювання фокусування світла з врахуванням 

мікроскопічної будови середовища на основі даних, що отримані у 

числовому моделюванні розсіювання; 

− статистичний аналіз алгоритму фокусування, який ґрунтується на 

використанні матриці Адамара; 

− проведення експериментальних вимірювань для оцінки впливу шумів 

обладнання. 

Об’єкт дослідження — поширення когерентного монохроматичного 

світла у розупорядкованих середовищах. 

Предмет дослідження — розсіювання світла потоком заряджених 

колоїдних паличкоподібних частинок; фокусування світла всередині та за 

розсіюючими середовищами. 

Методи дослідження: 

1. оптичні методи реєстрації профілю швидкості всередині шару речовини; 
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2. реологічні методи вимірювання напруження зсуву та в’язкості 

речовини; 

3. комп’ютерне моделювання розсіяння світла на системах 

невпорядкованих діелектричних частинок з перших принципів та його 

фокусування; 

4. числове моделювання фокусування світла за сильно розсіюючими 

середовищами статистичними методами; 

5. експериментальні методи реєстрації розподілу інтенсивності розсіяного 

світла. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається наступними 

положеннями: 

Вперше було досліджено суспензію заряджених паличкоподібних 

колоїдних частинок на предмет нестійкостей, що призводять до розшарування 

речовини у потоці, та виміряно параметри потоку. 

Вперше було розроблено алгоритм для комп’ютерного моделювання 

фокусування світла всередині та поза розсіюючим середовищем з врахуванням 

мікроскопічної будови досліджуваного середовища на основі моделювання 

поширення світла у такому середовищі з перших принципів. 

Розроблено альтернативну реалізацію алгоритму розбиття, що 

використовує послідовності максимальної довжини для вибору сегментів 

просторового модулятора світла (ПМС), для яких буде виконана оптимізація 

фази. Дана реалізація дозволяє підтримувати початкову ефективність 

оптимізації хвильового фронту довше, ніж в оригінальній реалізації. 

Виконано статистичний аналіз алгоритму фокусування, який 

ґрунтується на визначенні передавальних характеристик середовища за 

допомогою матриці Адамара. 

Особистий внесок здобувача. У працях, виконаних у співавторстві, 

особистий внесок автора полягає переважно у проведенні комп’ютерного 

моделювання, експериментальних вимірювань, обробці результатів 

вимірювань, обговоренні результатів та їх інтерпретації. Зокрема: 
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− в роботі [18] було виконано підготовку зразків для експерименту, 

велосиметричні та реологічні вимірювання, частковий аналіз та 

інтерпретацію результатів; всі роботи виконувались на території 

дослідницького центру Forschungszentrum Jülich, що знаходиться у місті 

Юліх, Німеччина; 

− в роботі [19] з використанням методів лінійної алгебри було розроблено 

алгоритм побудови оптимального базису на основі набору падаючих та 

розсіяних полів, алгоритм фокусування світла, а також комп’ютерну 

програму, у якій дані алгоритми були реалізовані; дані засоби було 

застосовано до аналізу однієї реалізації розсіюючого середовища та 

інтерпретовано отримані результати; 

− в роботі [20] було розроблено альтернативну реалізацію алгоритму 

фокусування світла за розсіюючим середовищем, який має назву 

алгоритм розбиття; проведено порівняльний аналіз з оригінальною 

реалізацією та інтерпретовано отримані результати; 

− в роботі [21] було виконано експериментальне дослідження 

фокусування світла за розсіюючим середовищем за допомогою 

неперервного послідовного алгоритму та аналіз впливу шумів системи 

реєстрації зображення на якість фокусування. 

− в роботі [22] було проведено розробку алгоритму побудови 

оптимального базису на основі набору падаючих та розсіяних полів з 

використанням методів лінійної алгебри та алгоритму фокусування 

світла, почато роботу з розробки комп’ютерної програми на основі 

розроблених алгоритмів; 

− в роботі [23] було за допомогою комп’ютерного моделювання 

досліджено фокусування світла у декількох площинах всередині та за 

межами розсіюючого середовища та інтерпретовано результати; 

− в роботі [24] проведено експериментальне дослідження фокусування 

світла за допомогою бінарної амплітудної модуляції; 
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− в роботі [25] проведено порівняльний аналіз ефективності фокусування 

світла декількома алгоритмами за результатами статистичного 

числового моделювання; 

− в роботі [26] статистичними методами досліджено стійкість до шумів 

алгоритму фокусування світла, який використовує матрицю Адамара, та 

інтерпретовано результати; 

− в роботі [27] виконано експериментальне дослідження залежності якості 

фокусування світла за розсіюючим середовищем та проведено аналіз 

отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації: 

Основні положення дисертаційної роботи доповідались на 9 

конференціях: 

− The XVII International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, 

May 23-27, 2017, Kyiv, Ukraine. 

− The Thirteenth International Conference on Correlation Optics: September 

11-15, 2017, Chernivtsi, Ukraine. 

− The XIII International Scientific Conference “Electronics and Applied 

Physics”: October 24-27, 2017, Kyiv, Ukraine. 

− The XVIII International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, 

May 22-26, 2018, Kyiv, Ukraine. 

− The XIV International Scientific Conference “Electronics and Applied 

Physics”, October 23-26, 2018, Kyiv, Ukraine. 

− The XIX International Young Scientists; Conference on Applied Physics, 

May 21-25, 2019, Kyiv, Ukraine. 

− European Conference on Biomedical Optics, June, 23-27, 2019, Munich, 

Germany. 

− The Fourteenth International Conference on Correlation Optics, September 

16-19, 2019, Chernivtsi, Ukraine. 

− The XV International Scientific Conference “Electronics and Applied 

Physics”, October 22-26, 2019, Kyiv, Ukraine. 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць, 

з яких 1 — стаття у науковому фаховому виданні, 3 — у реферованих 

збірниках праць конференцій, що індексуються наукометричною базою 
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Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 92 

посилання, та двох додатків. Робота містить 60 рисунків і має загальний обсяг 

у 151 сторінку. 
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1. ФОРМУВАННЯ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ 

 

1.1. Поширення світла у розсіюючому середовищі 

Речовина у розсіюючих зразках не є кристалічною впорядкованою 

структурою, а складається з невеликих кластерів, які зосереджені у певному 

об’ємі з деяким коефіцієнтом заповнення. У деяких випадках ці кластери 

можна наближено описати сферами, які характеризуються певними радіусом 

та показником заломлення. Так можна описати, наприклад, зразки TiO2 [28] 

(рис. 1.1), які використовуються у експериментах з фокусування світла [29], 

[30] як проста модель розсіюючого середовища. 

 

Рис. 1.1. Зображення частинок TiO2 (Riedel-de Haen) отримані за 

допомогою скануючого електронного мікроскопа [31]. 

Опис поширення світла є досить нетривіальною задачею внаслідок 

різноманіття форм, розмірів, показника заломлення розсіюючих частинок. 

Теоретичний опис навіть для поодиноких сферичних частинок є досить 

непростим, а при збільшенні кількості частинок у системі та розгляді 

падаючих полів складної конфігурації розв’язок задачі стає ще більш 

нетривіальним. 

Внаслідок складності опису цих процесів розвивались різноманітні 

наближення. Такі наближення спрощують задачу, зменшують кількість 

ресурсів необхідних для чисельного розрахунку, але, на жаль, вони не завжди 

гарантують точний розв’язок задачі за певних умов. Також параметри 

наближених моделей можуть не мати фізичного змісту, що ускладнює або 
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взагалі унеможливлює порівняння фізичних характеристик контрольованого 

експерименту з моделлю [32]. 

Найбільш точний результат з точно визначеною областю застосування 

можна отримати розв’язуючи макроскопічні рівняння Максвелла прямими 

числовими методами [1], [32]. Фундаментальним розв’язком рівнянь є 

гармонічна монохроматична плоска хвиля. Така хвиля поширюється у 

нескінченному непоглинаючому середовищі без будь-якої зміни інтенсивності 

або поляризації. Але якщо у середовищі присутній деякий об’єкт скінченних 

розмірів, він призводить до модифікації електромагнітного поля, яке у 

протилежному випадку існувало б в нескінченному однорідному просторі. Ця 

модифікація називається електромагнітним розсіюванням [32]. 

Для розсіюючого середовища, що складається з ансамблю сферичних 

частинок, побудовано комп’ютерні моделі, що дозволяють дослідити 

поширення світла крізь розсіюючий зразок. Такі моделі реалізовані, зокрема, 

у програмі MSTM [33] та її аналогу CELES [34], що дозволяє провести 

обчислення на відеоадаптерах за допомогою технології CUDA. В обох 

програмах реалізовано асимптотично точний розв’язок рівнянь Максвелла, що 

розглянутий у [35]. Дані програми можуть розрахувати розсіяне поле як у 

далекій зоні, так і у ближній. Для далекої зони корисним є метод T-матриці, 

який дозволяє звести задачу розсіювання ансамблем розсіюючих частинок до 

розгляду однієї еквівалентної частинки, розмір якої відповідає розміру 

найменшої сфери описаної навколо системи розсіюючих частинок. Для задач 

фокусування світла у розсіюючих середовищах, зокрема у біологічних 

тканинах, цікавішою є ближня зона, а далека зона є корисною для 

астрономічних спостережень та дистанційного зондуванні Землі [32], оскільки 

вона не відповідає типовим умовам поширення світла всередині зразків та в 

безпосередній близькості до них. Алгоритм MSTM дозволяє досліджувати 

також й оптично активні середовища, що не використовувалось у цій роботі. 

У [28], [33], [34], [36] наведено детальний опис алгоритму розрахунку 

розсіяних полів, який у скороченому вигляді буде викладено далі.  
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Система з SN  сфер характеризується безрозмірним параметром розміру 

2i i

ix ka a = = , де ia  – радіус сфери,   – довжина хвилі світла у вакуумі, 

парою лівих та правих комплексних показників заломлення ( ),i i i

L Rm m=m  для 

середовища всередині сфери та безрозмірним вектором положення 

( ), ,i i i ik k X Y Z=r  відносно спільного для всіх частинок початку координат. 

Індекс 1,2, , Si N=   позначає номер частинки у системі. Положення частинок 

можуть бути довільні. Одна частинка може містити в собі іншу, але їх поверхні 

не повинні перетинатись. 

Кожна сфера i  асоціюється з зовнішньою сферою ( )h i  з показником 

заломлення hm , яка містить всередині себе сферу i . В прийнятих позначеннях 

зовнішнє середовище, що простягається до нескінченності, пов’язане з уявною 

сферою з індексом 0i =  та показником заломлення 0m . Ця сфера включає в 

себе всі SN  частинок досліджуваного середовища (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Конфігурація системи сферичних частинок [33]. 

Сфера i  також матиме пов’язані з нею підмножини SN  сфер, що 

знаходяться всередині та зовні по відношенню до її поверхні. Множина 

зовнішніх сфер для сфери i  позначається ext

iN . До неї входять всі сфери j  такі, 

що ( ) ( )h j h i= . Множина внутрішніх сфер, для яких ( )h j i= , позначається 

int

iN . Кількість елементів у цій множині позначається 
i

SN . Відповідно до 
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рис. 1.2 сфера 3 матиме ( )3

ext 1,2N =  та ( )3

int 4,5,6N = . Множина 0

intN  міститиме 

всі сфери, що дотикаються своїми зовнішніми поверхнями до оточуючого 

середовища. 

У подальшому розгляді вектори напруженості електричного поля E  та 

напруженості магнітного поля H  вважатимуться безрозмірними з 

амплітудами нормованими на амплітуди падаючих полів, тобто полів за 

відсутності будь-яких частинок. Для оптично активних середовищ рівняння 

Максвелла для нестаціонарних полів запишуться як 

 

2

2 2 2 2
,

1

m ik

m im m



 

    
 =     

− −    

E E

H H
 (1.1) 

де 
0m  =  – відносний показник заломлення середовища,   – безрозмірний 

коефіцієнт хіральності. Якщо помножити ліву та праву частину (1.1) на 

матрицю 

 
1 0

,
0 i m

 
 
 

 (1.2) 

то лінійне перетворення вигляду 

 
( )

1 1

1 1

L

R
i m

    
=    
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E Q

H Q
 (1.3) 

діагоналізує вираз (1.1) так, що 

 ,L L Lk =Q Q  (1.4) 

 ,R R Rk = −Q Q  (1.5) 

де ліві та праві хвильові числа задані виразами 

 ,
1

L L

mk
k m k

m
= =

−
 (1.6) 

 .
1

R R

mk
k m k

m
= =

+
 (1.7) 

Вирази (1.4) та (1.5) слугуватимуть засобами представлення векторів 

лівих та правих полів LQ  та RQ  у вигляді розкладу по векторних сферичних 

хвильових функціях (ВСХФ). Векторні сферичні хвильові функції з ступенем 
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m , порядком n , модою p  ( 1,2p =  для TE та TM мод відповідно), типом   (

1,3 =  для регулярних та нерегулярних полів відповідно) задовольняють 

рівняння 

 
( ) ( ) ( ) ( )2 2 0,mnp mnpk k k
 

 + =N r N r  (1.8) 

 
( ) ( ) ( ) ( )3 ,mnp mn pk k k
 

− =N r N r  (1.9) 

де індекс 3 p−  дозволяє перехід від однієї моди до іншої. Визначення ВСХФ 

наведено у додатку до [33]. Ліві та праві векторні сферичні хвильові функції 

можуть бути визначені як 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 ,mnL L mn L mn Lk k k
  

= +N r N r N r  (1.10) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2mnR R mn R mn Rk k k
  

= −N r N r N r  (1.11) 

і завдяки (1.9) задовольнятимуть рівняння (1.4) та (1.5). Ця пара функцій задає 

аналітичний базис для представлення перетворених полів LQ  та RQ  в різних 

областях даної задачі. 

Розглянемо тривимірний об’єм iV , що складається з середовища, 

пов’язаного зі сферою i , тобто внутрішній об’єм сфери i  виключаючи об’єм, 

що зайнятий сферами, які знаходяться всередині сфери i . Це середовище 

характеризується показником заломлення ( ),i i

L Rm m . Припустимо, що 0i

SN  , 

тобто всередині сфери i  присутні інші сфери. Повне представлення 

трансформованих полів LQ  та RQ  всередині об’єму iV  може бути отримано 

завдяки суперпозиції регулярних та нерегулярних розкладів по ВСХФ: 

 ( ) ( ) ( )
int

,reg ,sca , ,
i

i i i j j i

s s s

j N

Q Q V


= − + − Q r r r r r r  (1.12) 

 ( ) ( ) ( )( )1

,reg

1

,
iL n

i i i i

s mn s mn s s

n m n

f k
= =−

= −Q r N r r  (1.13) 

 ( ) ( ) ( )( )3

,sca

1

,
jL n

j j i j

s mn s mns s

n m n

a k
= =−

= −Q r N r r  (1.14) 
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де індекс s  позначає ліві або праві поля ( ),L R , а правило int

ij N  визначає i

SN  

сфер, які містяться всередині сфери з індексом i . Порядок усічення iL  

обирається таким чином, щоб забезпечувати задану точність представлення 

полів на поверхні сфери i . Це параметр зазвичай масштабується в залежності 

від значення параметра розміру 0

ik a . Коефіцієнти j

mn sa  та i

mn sf  на даному етапі 

є невідомими. Тильда означає, що дані коефіцієнти відносяться до L R−  

визначення векторних сферичних хвильовий функцій. 

За допомогою виразу (1.12) та теореми про додавання ВСХФ при 

паралельному переносі початку координат можна вивести формули для полів, 

що знаходяться всередині або зовні сфери. Такі поля описуються розкладом 

по регулярних та нерегулярних ВСХФ, початком координат для яких є центр 

відповідної сфери. Умови ортогональності ВСХФ та неперервності 

електричних та магнітних полів використовуються для побудови наступної 

системи рівнянь взаємодії: 
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 (1.15) 

Дана загальна форма застосовується до всіх сфер 1,2, , Si N=  . У (1.15) 

позначення H  та J  відповідають матрицям переносу для регулярних та 

нерегулярних ВСХФ, що визначені у L R−  базисі ВСХФ. Коефіцієнти 
ia , 

iu , 

id , 
iv  є узагальненими коефіцієнтами Мі для сферичної поверхні i , які 

залежать від параметру розміру сфери та показника заломлення. Вирази для 

цих коефіцієнтів наведені у додатку до [33]. 

Для повного опису задачі необхідно додати ще деякі уточнення. 

Коефіцієнти регулярного поля для оточуючого середовища 0

mn sf  визначаються 



30 

формою падаючого поля. Нерегулярна компонента внутрішнього поля 

дорівнюватиме нулю для всіх сфер, що є однорідними, тобто коли вони не 

містять інших сфер всередині або, що те саме, 0i

SN = . Для таких випадків 

друга сума у (1.15) дорівнюватиме нулю. Вирази для ia  та if  у такому випадку 

стануть виродженими і вираз для if  може бути опущений. Таким чином, 

особлива форма рівнянь взаємодії для однорідних сфер матиме наступний 

вигляд: 

 

( ) ( )( )

( ) ( )( )( ) ( )
( )

ext

2

0
1 1

1

.

j

i
S i

h i

L l
h ii i i j j

mn s n st mn kl t t kl tN
t l k lj N

L l
h i h i h ii

mn kl t t kl t

l k l

a a H k a

J k f

=
= = =−

= =−


= −




+ − 



  



r r

r r

 (1.16) 

Рівняння (1.15) та (1.16) разом з умовами накладеними структурою 

падаючого поля на коефіцієнти 0

mn sf  є розв’язком даної крайової задачі. 

Невідомими є коефіцієнти розсіювання i

mn sa  для 1,2, , Si N=   та коефіцієнти 

внутрішнього поля i

mn sf  для неоднорідних сфер. Дані коефіцієнти є 

унікальними для кожного середовища та падаючого поля і вони не залежать 

від положення площини спостереження. Цей факт позитивно впливає на 

тривалість розрахунків при дослідженні полів у різних площинах 

спостереження для однієї й тієї ж конфігурації системи. 

Також дана задача розв’язується так званим методом T-матриці [32]. 

Падаюче та розсіяні поля можна розкласти по ВСХФ. Внаслідок лінійності 

рівнянь Максвелла коефіцієнти розкладу розсіяних полів мають виражатись 

лінійною комбінацією коефіцієнтів для падаючих полів. Цей зв’язок 

описується матрицею переходу або T-матрицею. На застосування такого 

методу накладається обмеження, яке полягає у тому, що розклад по 

нерегулярних ВСХФ можливий лише за межами найменшої сфери, описаної 

навколо кластеру розсіюючих частинок, тобто розгляд складного середовища 

зводиться до розгляду еквівалентної сфери. Перевагою цього методу є те, що 
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матриця T  залежить тільки від фізичних та геометричних характеристик 

розсіюючого об’єкта (показник заломлення, розмір відносно довжини хвилі 

світла, морфологія та орієнтація відносно лабораторної системи координат) і 

не залежить від напрямку поширення та поляризації падаючого та розсіяного 

полів. Тобто її можна використовувати для дослідження середовища при 

різній конфігурації падаючих полів, але таке спрощення задачі дозволяє 

досліджувати розсіяння лише у далекій зоні, що не має сенсу у рамках даної 

роботи. 

1.2. Феноменологічна лінійна модель розсіювання світла 

Розглянемо феноменологічну модель розсіювання світла, у якій 

використано формалізм лінійних систем. У цій моделі падаюча хвиля 

належить N -вимірному підпростору, тобто є суперпозицією N  лінійно 

незалежних мод або точкових взаємно когерентних джерел. Розсіяна хвиля є 

суперпозицією M  мод, під якими можна розуміти значення поля в окремих 

точках спостереження, а середовище характеризується матрицею передачі T . 

Елемент цієї матриці mnt  за фізичним змістом є комплексною амплітудою m-

тої моди на виході, якщо на вхід поступає n-та мода одиничної амплітуди. При 

цьому виконується принцип суперпозиції: відгук на суперпозицію вхідних мод 

є суперпозицією відгуків на окремі вхідні моди. Елементи mnt  називають 

передавальними каналами (transmission channels) середовища. Для 

середовища, що має достатньо складну розвинену розупорядковану структуру, 

передавальні канали можна розглядати як незалежні комплексні гаусівські 

випадкові змінні [3], причому обрана конфігурація середовища визначається 

вибірковими значеннями цих змінних. Таке визначення подібне до визначення 

Т-матриці, що розглянута у розділі 1.1, але воно є більш загальним. 

Використовуючи цю модель, можна показати, що підібравши належним чином 

амплітуди вхідних мод, можна максимізувати амплітуду обраної моди на 

виході, зокрема сфокусувати світло у бажаній точці вихідної площини. 
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Застосуємо статистичний підхід для того, щоб оцінити досяжне 

значення підсилення інтенсивності обраної моди. Його можна оцінити тільки 

в середньому, оскільки у різних точках площини спостереження світло може 

фокусуватись як краще, так і гірше: яскраву пляму спеклу підсилити легше, 

ніж «запалити» її у темній області спеклу. 

Припустимо, що падаюче електричне поле є постійним та однорідним. 

У такому випадку його можна описати скалярним значенням ince . Тоді розсіяне 

поле у точні спостереження можна визначити за допомогою простого 

лінійного перетворення 

 sca inc ,e=E TA  (1.17) 

де A  – вектор станів ПМС, елементи якого описуються виразом 

 ( )exp ,n n nA a i=  (1.18) 

в якому na  – амплітудний множник, n  – фазова затримка, яку вносить даний 

канал ПМС. Зазвичай для статистичного аналізу ефективності алгоритмів 

цікавим є лише одна точка спостереження, у якій потрібно досягти 

максимального підсилення світла. Якщо відкинути решту точок 

спостереження, то поле у точці спостереження запишеться як 
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  (1.19) 

Якщо припустити, що модулятор освітлений рівномірно, то всі канали 

переноситимуть однакову інтенсивність світла. Тоді для зручності можна 

покласти 1na N= , щоб нормувати повну інтенсивність, а також inc 1e = . 

Інтенсивність для одного каналу є квадратом напруженості електричного поля 
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З (1.20) видно, що максимального значення інтенсивності можна 

досягти, якщо фазова затримка модулятора n  буде точно компенсувати 

фазову затримку середовища, що означає ( )argn mnt = − . Таким чином 

початкова інтенсивність задається виразом 
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а максимальна інтенсивність відповідно обчислюється як 
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Оцінка максимального підсилення світла виконана у [5], але враховуючи 

неповноту викладення виведення співвідношення, наведемо далі детальні 

математичні перетворення. Вирази (1.21) та (1.22) дають значення для 

конкретної реалізації середовища. Для отримання оцінки максимального 

підсилення світла необхідно їх усереднити по ансамблю: 
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Врахуємо, що у (1.24) математичне очікування добутку двох незалежних 

та некорельованих величин є добутком математичних очікувань цих величин: 

 .mn mk mn mkt t t t =  (1.25) 

Тоді матимемо наступний вираз: 
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Тепер розглянемо розрахунок середнього значення 
mnt . Функція 

розподілу густини ймовірності випадкової комплексної амплітуди має вигляд 

[3]: 

 ( )
2 2

2 2

1
, exp ,

2 2

r j
p r j

 +
= − 

  
 (1.27) 

де r  та j  це дійсна та уявна частини комплексного числа. Для спрощення 

обчислення середнього значення виразимо (1.27) через модуль та фазу 

комплексного числа: 
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 2 2a r j= +  та arctg
j

r
 = . (1.28) 

Зворотній до (1.28) перехід має вигляд: 

 cosr a=   та sinj a=  . (1.29) 

Якобіан переходу до полярних координат має вигляд 
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Отже, остаточно розподіл густини ймовірності матиме вигляд 
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 (1.31) 

Середнє значення випадкової комплексної амплітуди обчислюється як 
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Зробимо заміну 21 2 =  , що спростить обчислення інтегралу: 
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Таким чином отримаємо аналітичний вираз для максимальної інтенсивності: 
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 (1.34) 

Звідси маємо, що підсилення інтенсивності становить 

 ( ) ( )max
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I
N N
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 = = − + = − +  (1.35) 

де символом   було позначено коефіцієнт, який залежить від виду модуляції 

світла. Для фазової модуляції 4 =  [30], для одночасної модуляції 
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амплітуди та фази 1 =  [37], для модуляції інтенсивності ( )1 2 =  [13], для 

бінарної фазової модуляції 1 =  [38]. Для подальшого розгляду буде 

корисною формула для бінарної амплітудної модуляції [39]: 
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 (1.36) 

Варто також зауважити, що у випадку бінарної амплітудній модуляції 

після оптимізації залишиться відкритими близько половини каналів. Тому за 

початкову інтенсивність у цьому випадку має братись приблизно половина від 

того значення, що розраховане при всіх відкритих каналах. 

1.3. Існуючі алгоритми фокусування. Переваги та недоліки. 

Перші роботи з фокусування світла у розсіюючих середовищах почали 

з’являтися 2007 року. У них було представлено ідею використання 

розсіюючого середовища разом з ПМС як лінзи, а також її практичну 

реалізацію [30]. Згодом було опубліковано опис перших алгоритмів 

фокусування [40]. Всі вони орієнтовані на використання фазового 

просторового модулятора світла. Серед цих алгоритмів були: покроковий 

послідовний алгоритм (ППА), неперервний послідовний алгоритм (НПА) та 

алгоритм розбиття (АР). 

Алгоритм ППА є дуже простим і його ідея полягає у тому, що розсіяне 

поле у точці фокусування є суперпозицією окремих полів, створених кожним 

з сегментів просторового модулятора світла (рис. 1.4а). З цього можна зробити 

висновок, що інтенсивність світла у заданій точці можна підвищити, якщо 

оптимізувати фазу окремо для кожного каналу керування. На кожній ітерації 

алгоритму фаза поточного каналу дискретно змінюється у межах від 0 до 2 . 

Після кожної зміни фази відбувається вимірювання інтенсивності світла 

детектором і на основі серії вимірювань робиться висновок про найбільш 

оптимальне значення фази для досягнення найбільшої інтенсивності світла у 

точці фокусування. Під час наступної ітерації фаза всіх каналів керування 

встановлюється у нульове значення і процедура визначення оптимальної фази 
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повторюється для наступного каналу. Коли оптимальна фаза буде знайдена 

для всіх каналів модулятора, цим каналам будуть задані оптимальні значення 

і результатом буде яскрава пляма у наперед заданій області фокусування. Як 

зазначено у [40], даний алгоритм гарантовано знайде глобальний максимум за 

найменшу кількість ітерацій за умови відсутності шуму, нестабільності зразка 

та вимірювальної системи. Інакше необхідно підлаштовувати кількість каналів 

модулятора таким чином, щоб всі ітерації алгоритму можна було виконати за 

час менший за сталу часу системи i pNT T , де N  – кількість каналів 

модулятора, iT  – час однієї ітерації, pT  – стала часу системи. 

Вдосконаленням алгоритму ППА є зміна логіки роботи при переході від 

одного каналу до іншого (рис. 1.4б). Якщо у ППА потрібно встановити 

нульову фазову затримку для всіх каналів модулятора, то у НПА необхідно 

після кожної ітерації встановити щойно визначену оптимальну фазову 

затримку для поточного каналу. Таким чином підсилення інтенсивності світла 

у точці фокусування здійснюється неперервно, що дає можливість неперервно 

підлаштовуватись під зразок, конфігурація якого повільно змінюється. Але так 

само, як і для ППА, задля досягнення найбільшої ефективності необхідно 

забезпечити виконання умови i pNT T . 

Покроковий та неперервний алгоритми фокусування світла також 

працюють у режимі бінарної амплітудної модуляції. На кожному кроці 

алгоритму необхідно зробити лише одне вимірювання і визначити чи закриття 

(відкриття) каналу керування призвело до збільшення підсилення 

інтенсивності світла у точці фокусування. Графічне пояснення роботи 

алгоритму наведено на рис. 1.3. За рахунок такого спрощення вони працюють 

значно швидше, але недоліком є значно нижче значення підсилення світла. 

Хоча цей недолік може бути компенсований за рахунок збільшення кількості 

сегментів ПМС. 
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Рис. 1.3. Графічне пояснення алгоритму бінарної амплітудної модуляції. 

Вектори напруженості електричного поля у комплексній площині 

протягом трьох послідовних ітерацій алгоритму (а-в). Малі чорні вектори 

відповідають внеску окремого сегмента модулятора. Сумарний вектор 

позначений червоним кольором, а сірий пунктирний вектор відповідає 

сумарному вектору з попередньої ітерації. Обраний сегмент модулятора 

(г-д) та відповідний вектор позначені синім кольором. Закритий сегмент 

позначено чорним кольором. Під час роботи алгоритму закриваються ті 

сегменти модулятора, які роблять негативний внесок у сумарний вектор 

[13]. 

Алгоритми ППА та НПА одночасно визначають оптимальну фазу для 

одного каналу. На відміну від них алгоритм АР працює за дещо іншим 

принципом (рис. 1.4в). Оскільки один сегмент модулятора робить досить 

невеликий внесок у сумарну інтенсивність сфокусованої плями, 

співвідношення сигналу до шуму (ССШ) буде відносно малим, особливо для 

великої кількості каналів керування. Це у свою чергу призводитиме до 

помилок у визначенні оптимальної фази під час перших ітерацій алгоритму. 

Тому під час кожної ітерації АР контролює не один сегмент, а групу сегментів. 

Амплітуда інтерференційного сигналу буде максимальною, якщо група 

складатиметься з половини всіх доступних сегментів. На кожному кроці всі 

сегменти модулятора випадковим чином поділяються на дві групи. Для однієї 

з цих груп фазова затримка дискретно змінюється у межах від 0 до 2  та 

визначається, яке значення призвело до найбільшого підсилення 

інтенсивності. Строгого обмеження на кількість ітерацій даного алгоритму 
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немає, оскільки на кожному кроці обирається випадкова група сегментів, на 

відміну від ППА та НПА, у яких порядок оптимізації сегментів точно 

визначений. Даний алгоритм демонструє швидше збільшення підсилення під 

час перших ітерацій, але далі його ефективність знижується. Очікується, що 

він швидше відновлюватиметься при раптових збуреннях системи та є менш 

чутливим до шумів тракту реєстрації сигналу. 

 

Рис. 1.4. Графічне представлення принципу роботи покрокового 

послідовного алгоритму (а), неперервного послідовного алгоритму (б), 

алгоритму розбиття (в). Сегменти модулятора, що обрані для оптимізації 

під час поточної ітерації, позначені хрестиком. Сегменти, для яких 

застосована оптимізації фази, позначені сірим кольором [40]. 

У [10] використано принципи генетичного алгоритму для пошуку 

оптимальної фазової маски, яка проектується на ПМС. Цей евристичний 

алгоритм використовує механізми аналогічні природному добору. На 

першому етапі створюється популяція, що складається з масиву фазових 

масок. Кожна фазова маска це масив псевдовипадкових чисел рівномірно 

розподілених у проміжку від 0 до 2 . Для кожної з таких масок вимірюється 

цільова функція. У даному випадку це інтенсивність світла у певній точці 

площини спостереження. Після цього фазові маски ранжуються відповідно до 

значення цільової функції. 

Наступними кроками є оптимізація фазових масок з використанням 

операцій схрещування та мутації. З популяції фазових масок випадковим 

чином обираються дві батьківські маски, причому більшу ймовірність бути 
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вибраними мають маски з вищим рангом. Далі генерується випадковий 

шаблон схрещування і утворюється потомство відповідно до 

 o ( ),m p= + −A A K A 1 K  (1.37) 

де mA  та pA  – батьківські маски з популяції, oA  – маска-потомок, 1  – матриця, 

всі елементи якої є одиницями, K  – випадковий бінарний шаблон, відповідно 

до якого відбувається схрещування. Символом  тут позначено добуток 

Адамара, тобто поелементний добуток двох матриць однакового розміру. 

Після схрещування відбувається мутація, яка полягає у випадковій зміні фази 

заданої кількості каналів. Частка каналів, що зазнає мутації, задається на 

початку роботи алгоритму і знижується у процесі оптимізації за заданим 

законом. Нові фазові маски-потомки заміщують собою фазові маски з 

найнижчим рангом. У реалізації [10] заміщується половина масок з популяції. 

Даний алгоритм показав досить хороші результати у порівнянні з ППА, НПА 

та АР як у моделюванні, так і в експерименті. Він виявився досить стійким до 

шумів і досягав найвищого підсилення інтенсивності на відміну від решти 

досліджених алгоритмів, але рівні підсилення були щонайменше на 50% 

нижчі, ніж у моделюванні. 

Розглянуті алгоритми вимагають розміщення детектора у точці 

фокусування для отримання відгуку на зміну маски на ПМС, але для 

дослідження живих об’єктів бажано використовувати неінвазивні методи. Це 

призвело до розробки методів з використанням «опорної зірки» [41]. Цей 

термін запозичений з астрономії. Опорні зірки використовуються для 

налаштування адаптивних оптичних систем, які призначені для мінімізації 

спотворень, що викликані турбулентністю атмосфери. Вони можуть бути як 

справжні, так і штучні. У рамках даної області застосування мова йде про 

штучні опорні зірки. Серед відомих різновидів «опорної зірки» є наступні: 

флуоресцентні маркери [42], нелінійні оптичні частинки [43], фотоакустичний 

відгук [44]–[47], фокусування за допомогою ультразвуку [48]–[50], 

кінематичні цілі [51], [52]. 
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У багатьох розглянутих джерелах є дослідження впливу шумів на 

ступінь посилення інтенсивності світла у точці фокусування, але в той же час 

не розглядаються методи боротьби зі спотвореннями, що викликані шумом. 

Також не всі дослідження враховують у моделюванні мікроскопічну 

структуру середовища та дискретність сучасних цифрових детекторів, яка 

призводить до обмеження максимального підсилення інтенсивності. 

1.4. Технічні засоби адаптивної оптики 

Найбільш поширеними фазовими модуляторами є рідкокристалічні 

(РК). Для зміни фазової затримки необхідно, щоб рідкі кристали змінили свою 

орієнтацію під дією електричного поля. Така переорієнтація є досить 

повільною і при прямому керуванні модулятором дозволяє досягти 

максимальної частоти оновлення зображення порядку 2 310 10−  Гц [53]. Також 

деякі РК модулятори призначені в першу чергу для модуляції амплітуди і 

діапазон модуляції фази у них може бути значно меншим. Тому використання 

фазових модуляторів викликає певні труднощі. 

Недоліку, що пов’язаний з низькою швидкодією, позбавлений інший 

клас модуляторів, а саме ПМС на основі масиву мікродзеркал. Максимальна 

швидкодія доступних на ринку модуляторів досягає 20-30 кГц, що робить їх 

привабливими для застосування в області медицини, коли необхідно 

досліджувати живі тканини. На відміну від РК ПМС вони можуть 

контролювати лише амплітуду і найчастіше використовуються у бінарному 

режимі, але існують алгоритми формування бінарного зображення для 

кодування фази за рахунок зниження просторової роздільної здатності [54], 

[55]. Просторові модулятори світла на основі масиву мікродзеркал є 

різновидом мікроелектромеханічних систем (МЕМС). Конструкція деяких 

видів модуляторів даного класу дозволяє також керувати фазою світла і 

робити це з частотою 510 Гц  [29]. 

У експериментальній частині даної роботи (розділ 4) було використано 

РК модулятор, який працює у бінарному режимі та модулює інтенсивність. 
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Такий вибір пояснюється тим, що хоч фазова модуляція й дозволяє підібрати 

найбільш оптимальний падаючий хвильовий фронт і досягнути більшого 

підсилення світла, вона залишається достатньо повільною для багатьох 

практичних застосувань. Тому доцільно досліджувати методи, які можуть 

бути використані з більш швидкими модуляторами. Також особливості 

конструкції даного модулятора накладають значні обмеження на діапазон, у 

якому можна виконувати модуляцію фази. 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ СЕРЕДОВИЩ 

 

Фокусування світла всередині стійких зразків не викликає значних 

труднощів, пов’язаних з забезпеченням стабільності параметрів сфокусованої 

плями, але при застосуванні методів адаптивного формування хвильового 

фронту до біологічних зразків або зразків, що відносять до групи м’яких 

речовин [56], можуть виникати труднощі з забезпечення стабільності 

параметрів сфокусованої плями, що пов’язані з неперервною зміною 

структури розсіюючого середовища. Часто механічне втручання у такі 

середовища є вкрай небажаним і необхідно застосовувати інші методи 

отримання інформації про концентрацію енергії падаючого випромінювання 

всередині об’єму досліджуваного середовища — методи з використанням 

«опорної зірки» [41]. Останнім часом також розробляються методи, що 

ґрунтуються на побудові моделі розсіюючого середовища з наступним 

використанням цієї інформації для модифікації падаючого хвильового фронту, 

яка компенсує викликане середовищем розсіювання світла [7]. Тому є 

доцільним дослідження закономірностей поведінки даних середовищ з метою 

потенційного використання отриманих результатів при розробці методів 

побудови оптимального хвильового фронту для дослідження нестійких 

середовищ. 

Сферичні колоїдні частинки є досить простими для теоретичного опису 

їх властивостей, оскільки вони є симетричними та не мають розвиненої 

структури поверхні. В той же час існує досить багато інших різновидів 

колоїдних частинок, які мають більш розвинену форму, можуть нести 

негативний або позитивний заряд на своїй поверхні тощо. Однією з систем, 

яка цікава для дослідження є заряджені паличкоподібні колоїдні частинки. 

Поведінка такої системи досить складна, оскільки такий колоїдний розчин 

може проявляти властивості неньютонівської рідини та за певних умов 

переходити у склоподібний стан. 
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2.1. Методи дослідження суспензій колоїдних частинок 

2.1.1. Лазерна доплерівська велосиметрія 

Лазерний доплерівський велосиметр призначений для вимірювання 

швидкості просторово розділених потоків речовини у проміжку між двома 

площинами кювети (у даному випадку між двома коаксіальними циліндрами) 

безконтактним методом. Головним елементом експериментальної установки є 

диференційний лазерний допплерівський велосиметр, який застосовується для 

вимірювання швидкості одиничних частинок у двохфазному турбулентному 

потоці (наприклад, тверді частинки у рідині) [57], [58]. Його робота 

ґрунтується на оптичному гетеродинуванні динамічно розсіяного світла. 

Лазерний промінь розділяється на два окремі промені з однаковою 

інтенсивністю, які сфокусовані системою лінз у деякий малий об’єм у 

проміжку між стінками прозорої кювети. Світло обох променів 

розсіюватиметься частинками, з яких складається досліджувана рідина. Якщо 

частинка рухається назустріч лазерному пучку, то частота розсіяної хвилі буде 

більшою. Якщо віддаляється, то частота буде меншою. При проходженні 

частинки через два схрещені пучки розсіяні хвилі утворюватимуть у точці 

спостереження біжучу інтерференційну картину з різницевою частотою, яка 

буде пропорційною до швидкості руху. Для зміни координат досліджуваного 

об’єму система лінз може переміщуватись вздовж оптичної осі. Вимірювана 

допплерівська частота у даній установці не залежить від напрямку 

спостереження, що дозволяє обрати відносно простий шлях поширення світла 

використовуючи у якості кювети коаксіальні циліндри. 

Коаксіальні циліндри поміщені у ванночку з толуолом, який має майже 

такий самий показник заломлення, що й скло. Це дозволяє стабілізувати 

температуру з не дуже великим відхиленням від кімнатної. Але можливе також 

використання додаткової системи терморегуляції для обрання бажаної 

температури. В установці, що зображена на рис. 2.1, обираючи проміжок між 

циліндрами, передавальне число та швидкість обертання сервомотора можна 

змінювати швидкість зсуву у межах від 0,01 до 150 с-1. 
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Існує декілька варіантів конструкцій лазерного допплерівського 

велосиметра зі своїми перевагами та недоліками. У даній роботі 

використовується установка наведена на рис. 2.1. Вона складається з He-Ne 

лазеру з довжиною хвилі 632.8 нм = , на шляху променю встановлено 

просторовий фільтр для того, щоб позбутись аберацій, які характерні променю 

через неідеальність джерела, пил, пошкоджені оптичні елементи або через 

коливання властивостей активного середовища. 

Наступними елементами є два дзеркала, що розділяють один пучок на 

два когерентні пучки з однаковою інтенсивністю. Після дзеркал знаходяться 

лінзи, що фокусують два промені у певній точці простору. За цією точкою 

промені знову розходяться. Реєструюча частина складається з дзеркала, що 

 

 

Рис. 2.1. Схема лазерного допплерівського велосиметра. 

дозволяє розмістити детектор вертикально (не зображене на рисунку), лінзи, 

що фокусує розсіяне світло, діафрагми та оптичного волокна, що з’єднується 

з фотоелектронним помножувачем (ФЕП). Фотоелектронний помножувач 

з’єднується з фотонним корелятором для апаратного обчислення 

автокореляційної функції або з комп’ютером для програмного обчислення. 

Оскільки коливання інтенсивності розсіяного світла є періодичними з 

частотою, що дорівнює різницевій частоті біжучої інтерференційної картини, 
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то отримана автокореляційна функція також буде періодичною з тією ж 

частотою. Визначивши її, можна легко обчислити швидкість руху. 

Розглянемо математичний опис процесів, що відбуваються у системі. 

Оскільки досліджуваний об’єм дуже малий, знехтуємо кривизною комірки 

Куета та будемо розглядати потік між двома паралельними пластинами, що 

рухаються одна відносно одної. Світлову хвилю можна представити у вигляді 

 ( )( )0 expE E i kx t t = − +   , (2.1) 

де ( )t  – фазовий зсув. У даному випадку використовується явище 

інтерференції і тому світло має бути когерентним, а це означає, що фаза 

світлової хвилі має залишатись постійною на великій відстані від джерела 

випромінювання. 

Миттєва густина потоку енергії електромагнітного поля обчислюється 

за допомогою вектора Умова-Пойтінга 

 2

0 ,
k

S c E
k

=   (2.2) 

де c  – швидкість світла, 0  – діелектрична стала, E  – напруженість 

електричного поля. Але миттєві значення отримати неможливо, бо будь-які 

вимірювання проводяться протягом деякого скінченного проміжку часу, тому 

вимірюється інтенсивність випромінювання, яка є усередненим значенням 

густини потоку електромагнітного випромінювання по часу, рівному одному 

періоду коливань: 
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2 20
0 0 0

2
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I S c E t kx dt E
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+

−


= =   − =  (2.3) 

Розглянемо зсув частоти розсіяного світла, яке спостерігається при русі 

частинки та потрапляє на детектор. Повний допплерівський зсув виникає 

завдяки двом окремим явищам: 1) частинка «бачить» зсунуте по частоті 

падаюче світло, що викликане її рухом; 2) розсіяне світло, що потрапляє від 

частинки до стаціонарного детектора, зсувається по частоті внаслідок руху 

частинки. 
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Рис. 2.2. Рух частинки в електричному полі. Вертикальними лініями 

показані хвильові фронти падаючого світла. 

Перший зсув (рис. 2.3) може бути розділений на дві частини: число 

хвильових фронтів, які частинка долає за час t  вважаючи хвилю 

стаціонарною (а), та число хвильових фронтів, що пройшли через нерухому 

частинку за той самий час t  (б). У першому випадку їх число становить 

b̂u e t   , а у другому — c t  . Загальний ефект того, що спостерігач 

рухається, а джерело залишається стаціонарним, тоді становитиме 

 
ˆ

.bc t u e t
N

  
= −

 
 (2.4) 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.3. Допплерівський зсув частоти світлової хвилі при русі частинки: 

а) частинка рухається, а хвиля вважається стаціонарною; б) частинка 

стаціонарна, хвиля нестаціонарна. 

Тоді сумарна частота, яку спостерігатиме рухома частинка, буде 
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Рис. 2.4. Ілюстрація руху хвилі від рухомої частинки до детектора. 

Другим ефектом, що впливатиме на частоту світла, яке зареєструє 

детектор, є поширення хвилі після розсіяння на рухомій частинці до 

нерухомого детектора. Це нагадує класичну задачу про зсув частоти сигналу 

рухомого потяга, який спостерігає нерухомий спостерігач. Таким чином, 

відстань, яку має пройти хвильовий фронт розсіяної хвилі за час t  у 

напрямку детектора, якщо 0u = , становить c t . Оскільки частинка (джерело) 

рухається, то ця відстань зміниться на величину b̂u e t  . Тоді поділивши 

відстань, яку має пройти хвиля, на число коливань за час руху pf t , отримаємо 

ефективну довжину хвилі розсіяного світла, яке буде зареєстроване 

детектором: 
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 (2.6) 

Об’єднуючи ці два ефекти отримаємо частоту світла, що буде 

спостерігатись детектором: 
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 (2.7) 

Але оскільки u c , то цю формулу можна спростити розклавши другий 

множник у ряд Тейлора та знехтувавши величинами другого порядку мализни 
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Отримана формула виражає частоту світлової хвилі, яку зареєструє 

детектор. Звідси легко побачити, що зсув частоти хвилі одного світлового 

променю залежить від абсолютного значення швидкості, напрямку руху 

частинки та від кута спостереження. Але ця частота залишається занадто 

високою ( 14~ 10 Гц ), щоб її можна було легко зареєструвати безпосередньо. 

Вирішенням цієї проблеми є використання оптичного гетеродину – розділити 

падаючий світловий промінь на два, щоб створити ефект биття, тоді 

реєструватиметься різницева частота розсіяного світла від двох променів. 

Розглянемо дві плоскі хвилі: 

 ( ) 1

1 10 1 1 1 10exp ,iE E i k x t E e = − +  =    (2.9) 

 ( ) 2

2 20 2 2 2 20exp ,iE E i k x t E e = − +  =    (2.10) 

де 10,20E  – амплітуда хвилі, 1,2k  – хвильове число, 1,2  – частота хвилі, 1,2  – 

початкова фаза. Ці два промені сходяться у деякій точці простору, їх сумарна 

інтенсивність складатиме 
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 (2.11) 

що остаточно дорівнюватиме 

 ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2 1 2 1 2 1 22 cos .I I I I I k k x t= + + − −  − +  −   (2.12) 

Отримуємо інтерференційний член, який не дорівнює нулю у разі 

використання когерентного джерела світла. 

Тепер потрібно отримати дві частоти розсіяного світла, які 

відрізняються одна від одної. Це і робиться за допомогою розділення пучка. У 

формулі (2.8) розраховано частоту з врахуванням допплерівського зсуву, 

звідки видно, що частота залежить від напрямку падіння b̂e  та реєстрації ˆ
se . 
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Використавши систему з двох схрещених променів (рис. 2.5), отримаємо дві 

різні частоти. 

 

Рис. 2.5. Схематичне представлення лазерного допплерівського 

велосиметра з використанням двох схрещених променів. 

Таким чином, маємо дві частоти розсіяного світла 
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і різниця між ними (врахуємо, що ,1 ,2
ˆ ˆ

s se e= ; рис. 2.5) буде 
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f
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Також для конфігурації на рис. 2.5 можна побачити, що

( ) ( ),1 ,2
ˆ ˆ ˆ2sin 2b b ge e x− =   і звідси випливає, що швидкість у напрямку ˆ

gx  

 
( )

ˆ ,
2sin 2

g D Du x f f


 =  = 


 (2.14) 

де   – період інтерференційної картини, Df  – різницева частота з 

врахуванням ефекту Допплера. 

Підставивши (2.13) у (2.12) отримаємо закон зміни інтенсивності з 

часом. Реєструючи його за допомогою детектора та комп’ютера, можна 

визначити період осциляцій та розрахувати частоту і з формули (2.14) 

отримати швидкість руху частинки. 
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Це є базовими принципами, за якими працює велосиметр. В установці, 

що використовується у даній роботі, розраховуються автокореляційна 

функція, з параметрів якої визначається частота 
Df . Програмне забезпечення 

велосиметра апроксимує отримані дані емпіричною функцією вигляду: 

 ( )

2

2 1

sqr osc

2
exp cos ,g B A A

T T

      
  = + −  +            

 (2.15) 

де B  визначає рівень нуля, A  — амплітудний множник, 1A  — зсув періодичної 

функції відносно нуля, sqrT  визначає швидкість спадання функції, oscT  — період 

коливань автокореляційної функції, з якого можна визначити частоту і 

відповідно й швидкість потоку. Отже, швидкість зсуву визначається, як 
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,
v

h hT


 = =  (2.16) 

де 310 мh −=  – проміжок між коаксіальними циліндрами, 61,43 10 м− =   – 

період інтерференційної картини. 

Даний метод дозволяє визначити абсолютне значення швидкості потоку, 

але у ньому не можна розрізнити напрямок швидкості. Вдосконалена схема 

використовує акусто-оптичний модулятор для внесення додаткового зсуву 

частоти у один із променів. Знаючи який зсув вносить модулятор та 

порівнюючи його частоту з зареєстрованою частотою, можна визначити 

напрямок руху потоку. 

Варто зазначити, що за рахунок нерівномірного руху всіх частинок у 

потоці можна помилково визначити швидкість при малій кількості даних. 

Тому необхідно накопичити досить велику кількість вимірювань та 

усереднити їх. 

2.1.2. Додаткове обладнання для захоплення зображень досліджуваної 

речовини у лазерному допплерівському велосиметрі 

Лазерний доплерівський велосиметр може бути доповненим ПЗЗ 

камерою, джерелом світла та двома схрещеними поляризаторами по обидві 
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сторони комірки. Таким чином, це дозволить спостерігати за морфологією 

речовини, що досліджується у даний час. Комірка на рис. 2.1 має 4 прозорих 

вікна. Два з них використовуються для проходження лазерних променів 

велосиметра, а інші два вікна у перпендикулярному напрямку можуть бути 

використані для спостереження за морфологією. 

2.1.3. Вимірювання напруження зсуву та в’язкості 

Реологічні вимірювання проводяться з допомогою реометра. Типовий 

реометр складається з серводвигуна, нижньої та верхньої частини 

вимірювальної системи відповідної геометрії та перетворювачем (рис. 2.6). 

Зразок поміщується між двома частинами вимірювальної системи: одна з них 

обертається двигуном, а інша з’єднана з перетворювачем, на виході якого 

створюється електричний сигнал. 

 

Рис. 2.6. Схематичне зображення типового реометра. 

У даній роботі використано реометр TA Instruments ARES з системою 

водяного охолодження/нагрівання (рис. 2.7), яка дозволяє підтримувати 

постійну температуру зразка. 
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Рис. 2.7. Реометр з електричним нагрівачем та системою водяного 

охолодження/нагрівання [59]. 

Геометрія вимірювальної система у даному випадку складається з 

конічної верхньої частини (нахил 0,02 рад) та пласкої нижньої (рис. 2.6). Вона 

підходить для вимірювання матеріалів з низькою та високою в’язкістю 

(включаючи неньютонівські рідини), але не дозволяє проводити виміри 

зразків подібних до води та менш в’язких. Перевагою даної геометрії є 

постійна швидкість зсуву у кожній точці вздовж радіусу, досить прості 

розрахунки досліджуваних фізичних характеристик, широкий діапазон 

в’язкості досліджуваних зразків та простота очистки. Але недоліком є швидке 

випаровування розчинника, яким можна знехтувати лише протягом 20–30 

хвилин експерименту. Після цього стає помітним значне зменшення об’єму 

зразка і виміри не можна назвати точними внаслідок зміни концентрації. 

Також існують й інші геометрії вимірювальної системи: два паралельні 

диски (дає точні та повторювані результати дослідження більшості рідин), 

циліндрична (застосовується для дослідження неньютонівських рідин), 

коаксіальні циліндри (використовується для вимірювань з дуже високою 

точністю), Т-подібна (робить можливим дослідження нетекучих або 

повільнотекучих зразків таких, як пасти, гелі, креми). 
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2.2. Суспензія вірусів волокнистого бактеріофага fd як реалізація моделі 

системи заряджених паличкоподібних колоїдних частинок 

2.2.1. Структура і властивості молекули вірусу fd 

Молекула вірусу волокнистого бактеріофагу fd складається з 

дволанцюгової ДНК, що захищена капсидом з 2710 ± 110 ідентичних білків 

(50 амінокислотних залишків, α-спіраль pVIII) [60], [61]. Частинка є довгою 

напівгнучкою паличкою (рис. 2.8) з довжиною 880 нм, діаметром 6,8 нм. 

Повний амінокислотний склад білка капсиду цього вірусу можна знайти у [60]. 

Даний вірус інфікує чоловічі особини бактерії Escherichia coli. Цю ж саму 

бактерію можуть інфікувати віруси fl та M13. Капсид вірусу складається з 

капсомерів, що мають вигляд п’ятикутника, з гвинтовою віссю, яка майже така 

сама, як і 21. Структура може бути описана трансляцією та поворотом 

п’ятикутного капсомеру. Велика кількість білків капсиду вбудовується у 

мембрану, внаслідок чого вони зміщують складові ДНК-зв’язуючого білка від 

їх внутрішньоклітинних комплексів з ДНК, в результаті чого відбувається 

транспорт ДНК за межі клітини, що призводить до утворення нової молекули 

вірусу. Молекули капсомеру сходяться на C-кінці та розходяться на N-кінці 

вірусу (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.8. Фотографія fd вірусу отримана за допомогою ПЕМ [62]. 

Інформація про структуру fd вірусу отримана за допомогою 

раманівської та ЯМР спектроскопії, а також електронної мікроскопії за 

допомогою 3D реконструкції. Структура складового білка капсомеру наведена 

на рис. 2.9. Вісь вірусу направлена вздовж вертикалі з N-кінцем зверху. Типи 

атомів позначено колами, радіус яких збільшується зі збільшенням атомного 

номеру (C < N < O < S). Тінь відповідає освітленню з верхнього правого кута 

зображення. Вид молекули вздовж радіусу по напрямку до осі зображено на 

рис. 2.9а, а на рис. 2.9б вид відповідає перпендикулярному до попереднього. 
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а) б) 

Рис. 2.9. Молекулярна будова білка капсиду fd вірусу [63]. Вісь вірусу 

направлена вздовж вертикалі з N-кінцем зверху. Типи атомів позначено 

колами, радіус яких збільшується зі збільшенням атомного номеру (C < N 

< O < S). Тінь відповідає освітленню з верхнього правого кута 

зображення. Вид молекули вздовж радіусу по напрямку до осі – (а), вид 

перпендикулярний до попереднього – (б). 

Розташування білків капсиду навколо ДНК зображено на рис. 2.10, вони 

схематично зображені стопкою дисків з діаметром 9 Å та товщиною 1.5 Å. Вид 

у напрямку паралельному до осі вірусу від більших z  до менших у напрямку 

віддалення від площини рисунку (тобто, у напрямку збільшення номеру 

залишку у амінокислотній послідовності). 

Також модель волокнистого бактеріофагу fd можна знайти у RCSB 

Protein Data Bank за номером 2HI5 (кріо-ЕМ), 2C0W (рентгеноструктурний 

аналіз), 2C0X (рентгеноструктурний аналіз та твердотільна ЯМР 

спектроскопія) та ще декілька старіших реконструкцій. 
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Оскільки капсид вірусу складається з амінокислот (вони мають 2—NH  

та —COOH  групи), вони можуть обмінюватися протонами з молекулами води 

у розчині: 

 
2 2 3

2 3

—NH H O —NH OH ;

—COOH H O —COO H O .

+ −

− +

+ +

+ +
 (2.17) 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 2.10. Модель капсиду fd вірусу: (а) N-кінець, (б) середня частина, (в) 

C-кінець [63]. 

Таким чином, молекула має деякий нескомпенсований заряд, який залежить 

від рівня pH розчину. Якщо додати кислоти, вона збільшить кількість H
+
 іонів 

і баланс у наведених вище хімічних рівняннях зсунеться. Протони 

приєднаються до —COO−
 груп і в результаті сумарний заряд стане більш 

позитивним. Протилежний ефект спостерігатиметься при додаванні основ: 

OH−
 іони заберуть протон у 3—NH+  групи і сумарний заряд стане більш 

негативним. 

Детальне дослідження описане у [64], в якому встановлено, що заряд 

однієї молекули капсиду приблизно дорівнює 3e−  (рис. 2.11), де 

191.602 10 Клe −   — елементарний заряд. Прості розрахунки дозволяють 

оцінити сумарний заряд вірусу (
3~ 8 10 e−  ), погонний заряд (

1~ 10 нмe −− ) та 

поверхневу густину заряду (
2~ 0.46 нмe −− ). 
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Оскільки частинка заряджена, вона створює електростатичне поле 

навколо себе і їй властиве формування подвійного електричного шару на 

поверхні за рахунок іонізації поверхневих груп. Це викликає неоднорідний 

розподіл іонів навколо поверхні частинки і її електронейтральність буде 

порушена. В той же час на великій відстані від поверхні розподіл іонів 

змінюється, що знову робить молекулу електронейтральною. Такий 

перерозподіл вільних іонів у розчині викликає появу подвійного електричного 

шару: один шар складається з іонів на поверхні, а інший — з іонів у розчині 

поблизу поверхні. 

 

Рис. 2.11. Розраховані залежності та експериментальні значення 

поверхневого заряду fd вірусу в залежності від рівня pH. Пунктирна лінія 

відповідає розрахунку на основі кількості здатних до іонізації 

амінокислот капсиду; штрихова лінія відповідає розрахунку на основі 

здатних до іонізації амінокислотних залишків капсиду та ДНК; суцільна 

лінія розрахована на основі вкладу амінокислотних залишків ззовні 

молекули вірусу; квадратні точки відповідають експериментальним 

даним з середньоквадратичним відхиленням [64]. 

Ідея такого шару була представлена [65] Гельмгольцем, який 

розмірковував над групуванням зарядів у дві паралельні площини. Однак, 

тепловий рух викликає поширення протиіонів у просторі, формуючи 

дифузний подвійний шар (Гуї та Чепмен). Модель Гуї-Чепмена вважає 

діелектричну проникність постійною та не враховує скінченний розмір іонів. 

Ці недоліки було враховано у теорії Штерна (рис. 2.12). 
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Аналіз системи «заряджена поверхня – електроліт» призводить до 

рівняння Пуассона-Больцмана 

 
2

0 2
1

exp ,
N

i
i i

i B

d z e
z en

dx k T


=

  
 = − − 

 
  (2.18) 

де   – діелектрична проникність,   – електричний потенціал, N  – кількість 

типів іонів, 
iz  та 

in 
 – валентність та концентрація i –того типу іонів, e  – 

елементарний заряд, 
Bk  – стала Больцмана, T  – абсолютна температура. 

Розв’язок цього рівняння для симетричного електроліту (однакова 

кількість катіонів та аніонів у розчині; 2N = , z z+ −= − ) дає електричний 

потенціал у вигляді 

 

Рис. 2.12. Подвійний електричний шар відповідно до теорії Штерна, де 

0  – потенціал біля поверхні,   — потенціал на межі між компактним 

та дифузним шарами [66]. 
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де безрозмірний потенціал записаний як 
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 =  (2.20) 

У рівнянні (2.19) 
1−  — це дебаєвська довжина для симетричного електроліту 
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де 
0  – електрична стала,   – відносна діелектрична проникність, 

Bk  – стала 

Больцмана, T  – температура, 
AN  – число Авогадро, e  – елементарний заряд, 

I – іонна сила розчину. 

Дебаєвська довжина визначає глибину проникнення електростатичного 

поля у середовище. За межами цієї відстані поле екрановане за рахунок 

поляризації середовища. 

2.2.2. Фази заряджених паличкоподібних колоїдних частинок 

Вірусу волокнистого бактеріофагу fd властивий ефект подвійного 

променезаломлення. Також за низької іонної сили розчину (при суттєво 

більшій дебаєвській довжині порівняно з вищою іонною силою) проявляються 

властивості рідких кристалів. 

Рідкокристалічний стан це особлива фаза речовини, що спостерігається 

між кристалічним (твердий) та ізотропним (рідкий) станами. Існує велика 

кількість типів рідких кристалів в залежності від ступеня впорядкованості 

речовини. У даній роботі зустрічаються два стани, які зображено на рис. 2.13: 

нематичний та хіральний нематичний (або холестеричний). 

Рідкі кристали є анізотропними матеріалами і їх фізичні властивості 

можуть варіюватися в залежності від середньої упорядкованості відносно 

директора. Якщо ступінь упорядкованості високий, то такий матеріал є дуже 

анізотропним. Аналогічно, якщо ступінь упорядкованості низький, то 

матеріал є майже ізотропним. 

Нематична рідкокристалічна фаза характеризується тим, що молекули 

не мають дальнього порядку у розміщенні центрів мас молекул, в них немає 

шаруватої структури, але вони зберігають дальній орієнтаційний порядок — 

їх довші осі направлені вздовж одного переважного напрямку вздовж 

директора (рис. 2.13а). 
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Окремий клас нематичних рідких кристалів називається хіральним 

нематичним або холестеричним (рис. 2.13б). Завдяки хіральності молекула 

має унікальну властивість вибірково відбивати одну компоненту циркулярно 

поляризованого світла. 

 

Рис. 2.13. Типи рідких кристалів. а) нематичний, б) холестеричний [67]. 

Холестерична фаза рідких кристалів (рис. 2.13б) зазвичай складається з 

нематичних молекул з хіральним центром, який породжує міжмолекулярні 

сили, які сприяють впорядкуванню з невеликим кутом між молекулами. Це 

призводить до формування структури, яку візуально можна представити як 

стопку дуже тонких двовимірних нематичних шарів і директором, який дещо 

повернутий відносно його положення у попередніх та наступних шарах. В 

таких структурах директор формує неперервну спіраль навколо нормалі, як це 

зображено на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Схематичне представлення холестеричного рідкого кристалу та 

визначення кроку спіралі. 
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Це лише схематичне зображення хіральних нематичних молекул, що 

лежать у площині нескінченно малої товщини з орієнтаційним розподілом 

навколо директора. Не слід плутати з упорядкуванням в площину у випадку 

смектичних рідких кристалів. 

Важливою характеристикою холестеричного рідкого кристалу є крок 

спіралі. Крок спіралі визначається як відстань, на якій директор робить один 

повний оберт відносно нормалі (рис. 2.14). Побічна властивість гвинтової 

спіралі холестеричного рідкого кристалу — здатність вибірково відбивати 

світло з довжиною хвилі світла, що дорівнює кроку спіралі. 

У даному випадку зі зниженням іонної сили розчину починають 

спостерігатись різні фази речовини в залежності від концентрації. Одна з них 

— холестерична або хіральна нематична. 

Одновимірна фазова діаграма побудована у [68] для іонної сили 0,16 мМ 

(рис. 2.15). На ній видно, що розчин fd вірусу має декілька фаз починаючи з 

ізотропної при досить низькій концентрації та двофазної у проміжку від 1,5 до 

3,4 мг/мл. 

 

Рис. 2.15. Одновимірна фазова діаграма. При збільшенні концентрації 

спостерігається холестерична фаза, Х-подібна текстура, доменна текстура 

та склоподібна фаза [68]. 

Подальше збільшення концентрації призводить до переходу у 

холестеричну фазу. Далі текстура починає набувати Х-подібного вигляду та 

доменної будови без видимого кроку холестеричної гвинтової спіралі. При 

переході до доменної текстури смугастість повністю зникає і починає 

спостерігатись ширший діапазон кольорів. При концентрації близько 
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11,7 мг/мл відбувається перехід у склоподібний стан — структура 

заморожується. Вище цього рівня речовина у стані спокою не може самостійно 

змінювати свою структуру за відсутності зовнішніх сил. Частинка при цьому 

знаходиться під впливом електростатичних полів інших оточуючих частинок 

та знерухомлюється (рис. 2.16). Визначення склоподібного стану проводилось 

за допомогою оцінки швидкості спаду кореляційних функцій між 

зображеннями у серії з деяким часовим проміжком між знімками [69]. Коли 

зразок знаходиться у склоподібному стані, кореляційна функція має швидкість 

спаду, що прямує до нуля. 

 

Рис. 2.16. Вплив електростатичних полів оточуючих молекул (сині) на 

обрану молекулу (червона) за рахунок далекодіючої відштовхуючої сили. 

Пунктирна лінія – поширення поля подвійного електричного шару [69]. 

2.3. Поведінка паличкоподібних колоїдних частинок у потоці з 

поперечним градієнтом швидкості. 

2.3.1. Основні поняття реології 

Перш за все, слід ввести деякі базові поняття, які 

використовуватимуться у наступних розділах. В’язкість виражає міру 

внутрішнього тертя речовини. Це тертя стає помітним, коли виникає рух 

одного шару рідини відносно іншого. Чим більше тертя, тим більшу силу треба 

прикласти, щоб здійснити рух, який називається зсувом. Зсув відбувається при 

фізичному переливанні, розпиленні, змішуванні тощо. Рідини з більшою 

в’язкістю потребують більшої сили для здійснення зсуву, ніж менш в’язкі 

(варто зауважити, що у неньютонівських рідинах в’язкість залежить від 

прикладеної сили). 
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Розглянемо систему з двома паралельними пластинами і зразком між 

ними. Припустимо, що нижня пластина нерухома, а верхня рухається з 

постійною швидкістю u  (рис. 2.17). Швидкість рідини біля нижньої пластини 

дорівнює нулю, а біля верхньої — дорівнює u . Тепер розглянемо дві довільні 

паралельні площини однакової площі S , які розділені проміжком dy  між ними 

та рухаються в одному напрямку з різною швидкістю. Сила, що потрібна для 

підтримання цієї різниці швидкостей, пропорційна до їх градієнту 

 .
du

dy
 =  (2.22) 

Градієнт швидкості є мірою швидкості, з якою проміжні шари рухаються 

один відносно одного. Вона описує зсув рідини та називається швидкістю 

зсуву, одиниці її виміру — обернені секунди (с-1). 

Відношення F S  виражає силу, що потрібно прикласти до одиничної 

площі, щоб викликати зсув. Це відношення називається напруженням зсуву   

(одиниці виміру 2Н м  або Па) і в той же час ~  . Коефіцієнт пропорційності 

між напруженням зсуву та швидкістю зсуву — це в’язкість. Тоді 

співвідношення між напруженням зсуву та швидкістю зсуву виглядатиме 

наступним чином: 

  =  . (2.23) 

 

Рис. 2.17. Дві пластини зі зразком між ними. Верхня пластина рухається 

зі швидкістю u , а нижня — нерухома. 

Ньютонівські рідини мають добре відому властивість — їх в’язкість за 

даної температури не залежить від швидкості зсуву і напруження зсуву має 
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лінійну залежність від швидкості зсуву. Також в’язкість є сталою у часі і 

напруження зсуву миттєво спадає до нуля після припинення перемішування. 

Суспензії колоїдних паличкоподібних частинок (fd вірусів у даному 

випадку) мають властивості притаманні неньютонівським рідинам. У таких 

речовинах в’язкість залежить від часу перемішування та швидкості зсуву, 

оскільки коефіцієнт тертя двох суміжних шарів залежить від їх 

мікроструктури (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. а) Рух шарів у системі паличкоподібних частинок при постійній 

швидкості зсуву на відстанях порядку довжини частинок. б) Рух шарів у 

тій же системі при швидкості зсуву, що суттєво змінюється на таких же 

відстанях [70]. 

Коли частинки у суспензії знаходяться у стані спокою, вони орієнтовані 

хаотично, тобто без будь-якого переважного напрямку. Якщо почати 

перемішування суспензії з низькою швидкістю зсуву, то рідина поводить себе 

як ньютонівська (в’язкість лишається постійною). Але при збільшенні 

швидкості зсуву частинки почнуть переорієнтовуватись з деякою швидкістю 

у напрямку потоку і в’язкість почне спадати. Після досягнення деякої 

швидкості зсуву більшість частинок буде орієнтована у певній мірі в напрямку 

потоку та в’язкість залишатиметься на одному рівні, що знаходиться нижче 

початкового. Це явище називається псевдопластичність [71] (рис. 2.19). 
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Рис. 2.19. Залежність в’язкості від швидкості зсуву псевдопластичної 

рідини. 

У наступних підрозділах буде розглянуто явище розшарування у 

напрямку градієнту швидкості та вплив концентрації на процес розшарування. 

2.3.2. Утворення шарів речовини з різним градієнтом швидкості 

У даному розділі буде виведено рівняння Нав’є-Стокса та розглянуто 

причини формування шарів з різним градієнтом швидкості. Другий закон 

Ньютона має вигляд 

 
( )d mv

F
dt

= . (2.24) 

Розглянемо нескінченно малий об’єм dr , який рухається у потоці рідини 

зі швидкістю ( ),u r t  (рис. 2.20). У (2.24) потрібно підставити явний вираз для 

маси даного об’єму та сили. Маса дорівнює m dr=  , де   – густина. 

Швидкість ( )( ),u u r t t= , де ( ) ( ) ( ) ( )( ), ,r t x t y t z t= . Ліва сторона рівняння 

(2.24) набуває вигляду 
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=  + + + =  +            

 (2.25) 
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Рис. 2.20. Малий об’єм dr , що рухається зі швидкістю ( ),u r t  у потоці 

рідини. 

Тепер необхідно розглянути праву сторону (2.24). Напруження зсуву у 

найбільш загальному вигляді описується тензором  

 .

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

   
 

 =    
    

 (2.26) 

Розглянемо нескінченно малу площину з площею dS  та ˆdS n dS= . Сила, 

з якою рідина вище цієї площини діє на рідину нижче неї, виражається як dS

. Повну силу можна розрахувати інтегруванням 

 ( ) ( ) ,
V V

F dS r dr r dr


=  =   =    (2.27) 

де була застосована формула Гауса-Остроградського. 

Далі необхідно підставити формули для правої та лівої частини у 

рівняння (2.24) і в результаті отримаємо: 

 ( ) ( )
u

u u r
t

 
 +    =    

. (2.28) 

Розглянемо одновимірну задачу. Таким чином, ( ) ( )0, ,0
T

u u u y=   та 

( )y   . У ньютонівській рідині маємо лінійній профіль швидкості 

(рис. 2.17), але у даному випадку розглядається суспензія паличкоподібних 

колоїдних частинок, тому припустимо, що у деякій точці посередині проміжку 

між двома пластинами маємо смугу з 0u dy → . Візьмемо вираз для 

напруження зсуву у формі (2.23) та підставимо у рівняння Нав’є-Стокса: 
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 ( ),
u

t y y

  
 = =  
  

 де ( ) ( )( ), .y y        (2.29) 

Речовина у проміжку між двома площинами має рухатись без 

проковзування, а також у час 0t =  швидкість має дорівнювати 

( ) 0u y l u y= =  , де y  – координата перпендикулярна до напрямку потоку, l  

– ширина проміжку з рідиною. Також припустимо, що присутнє деяке мале 

збурення з амплітудою  , яка підпорядковується синусоїдальному закону [72]. 

Отже, вираз для швидкості має вигляд 

 ( ) ( ) ( )
0 sin

k t
u t y ky e

−
=  +  , (2.30) 

де 2k =    – хвильове число. Підставляючи швидкість (2.30) у рівняння 

Нав’є-Стокса (2.29), отримуємо вираз: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )

2

2

2

sin

sin ,

k t

k t

y u
k ky e

y y y

k ky e

−

−

     
−  = = = =

    


= −



 (2.31) 

який спрощується до 

 ( )
2k

k


 =
 

. (2.32) 

Таким чином, отримано умови стабільного та нестабільного потоків з 

швидкістю, яка зростає по експоненті. Вони є наступними: 

 
( )

( )

0, потік нестабільний;

0, потік стабільний.

k

k

 

 
 (2.33) 

Таким чином, можна зробити висновок, що потік нестабільний, коли 

0   . Але це не фізично, тому рівняння для напруження зсуву має бути 

змінене. 

З рівняння (2.29) видно, що у стаціонарному стані повинне бути постійне 

значення напруження зсуву по всій системі. Але це рівняння не 

задовольняється у розшарованому стані, де напруження зсуву має ділянку з 

від’ємною похідною. Воно задовольняється лише при малих та високих 
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швидкостях зсуву. Таким чином, необхідно врахувати у рівнянні (2.23) 

доданки вищих порядків, оскільки вони важливі у випадку швидких 

просторових змін потоку рідини [70]. Є три підхожих доданки вищого 

порядку, а саме ~ y  , ( )
2

~ y   та 2 2~ y   . З них лише останній змінює 

свій знак при зміні напрямку швидкості зсуву та є інваріантним відносно 

інверсії системи координат, що відповідає поведінці напруження. Тоді 

модифіковане рівняння для напруження зсуву 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( )2

2

,
, , , , .

y t
y t y t y t y t

y

 
 =    −  


 (2.34) 

Коефіцієнт пропорційності   є коефіцієнтом в’язкості другого порядку, 

який відповідає за нелінійну поведінку. Він залежить від швидкості зсуву 

тому, що різниця у швидкості зсуву між двома суміжними шарами обумовлена 

й різницею у їх мікроструктурі. Коли локальна швидкість зсуву дуже висока, 

мікроструктура перебуває у стані насичення потоками у обох шарах і 

додаткова невелика зміна швидкості зсуву вже не впливає на мікроструктуру, 

а отже й на величину напруження зсуву. У випадку паличкоподібних 

колоїдних частинок впорядкування буде майже ідеальним при високих 

швидкостях зсуву, тому градієнт швидкості зсуву майже не впливає на 

впорядкованість у цих двох шарах. Таким чином, коефіцієнт в’язкості другого 

порядку повинен прямувати до нуля при високих швидкостях зсуву, коли 

мікроструктура вже перебуває у насиченні: 

 ( )lim 0.
→

  =  (2.35) 

Дана область показана у правій частині рис. 2.19. Коефіцієнти в’язкості 

  та   мають визначені нижні та верхні межі. 

Для стаціонарного стану 

 ( )( ) ( ) ( )( )
( )2

2
,stat

d y
y y y

dy


   −   =   (2.36) 

де часова залежність опущена та stat  не залежить від y  та t . Якщо це рівняння 

підставити у (2.29), отримаємо наступну формулу: 
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( )( )
( )

( ) ( )

3

3

2

2

,, , ,
,

,

, , ,
,

,
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−

  

 (2.37) 

де ( ) ( )  =     – напруження зсуву у напрямку потоку без врахування внеску 

коефіцієнту в’язкості другого порядку. Граничні умови залежать від того, чи 

задається повна швидкість зсуву 
0 , чи напруженість зсуву 

0 . Це призводить 

до двох можливих шляхів проведення експерименту: з контрольованим 

напруженням зсуву або з контрольованою швидкістю зсуву. Отже, граничні 

умови для обох випадків є наступними: 

 
( )

( )

0, ,

0, 0,

u y l t l

u y t

= =  


= = 

 — контрольована швидкість зсуву; (2.38) 

 
( )

( )

0, ,

0, 0.

y l t

u y t

 = =  


= = 

 — контрольоване напруження зсуву. (2.39) 

Рівняння (2.37) справедливе для геометрії з двома паралельними 

пластинами. У випадку геометрії Куета необхідно врахувати додаткові 

доданки. 

Для того, щоб визначити прикладене напруження зсуву у стаціонарному 

стані, необхідно розглянути наступне правило. Воно схоже на правило рівних 

площ Максвелла і називається «модифікованим правилом рівних площ 

Максвелла». Розглянемо області низьких та високих швидкостей зсуву, що 

сполучені інтерфейсом (рис. 2.21). У стаціонарному стані інтегрування (2.36) 

дає 

 
( )

( )
0,

stat
+

−





  − 
=

   (2.40) 

де − , +  – швидкості зсуву в області низьких та високих швидкостей зсуву 

відповідно. У (2.40) враховано, що 
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y y y

+ +
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 = = 

   
   (2.41) 

Останнє рівняння є наслідком того, що в областях низьких та високих 

швидкостей зсуву   є постійною і незалежною від y . Це є фундаментальним 

результатом для вибору 
  та повного напруження зсуву у випадку 

контрольованої швидкості зсуву. 

При контрольованому напруженні зсуву повне напруження 
stat  має 

визначене значення. Це означає, що за таких умов система або переходить у 

стаціонарний стан з постійним значенням   таким, що ( ) stat  =  , або існує 

«розмита» шарувата структура, у якій нема областей з насправді постійною 

швидкістю зсуву. 

 

Рис. 2.21. Залежність напруження зсуву від швидкості зсуву. Напруження 

однорідно перемішаної системи перед розшаруванням. Штрихова лінія 

позначає напруження зсуву у стаціонарному стані за умови 

контрольованої швидкості зсуву. Стрілками позначено стрибки, які 

спостерігаються за умов контрольованого напруження зсуву, коли 

прикладене напруження не задовольняє модифіковане правило рівних 

площ [73]. 

На основі чисельних розрахунків та аналізу стабільності з’ясовано, що 

за контрольованого напруження система не збігається до належного 

стаціонарного стану, у якому напруження має постійне значення по всьому 
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проміжку між рухомими площинами, яке дорівнює прикладеному до рухомої 

площини. 

2.3.3. Залежність явища розшарування від градієнту концентрації 

Іншою причиною виникнення шаруватого потоку речовини з різним 

градієнтом швидкості є залежність коефіцієнтів в’язкості від концентрації, 

оскільки при коловому русі речовини можливе виникнення потоків речовини 

від центру. У англомовній літературі це явище отримало назву «shear-gradient 

concentration coupling (SCC) instability» [74], для якої необхідний потік маси, 

що створюється просторовими градієнтами швидкості зсуву. На даний час 

інформації щодо типів профілів швидкості та концентрації, які спричиняються 

цією нестабільністю, досить мало. У [74] проведено моделювання для 

сферичних частинок, а також отримано явні вирази для рівняння переносу та 

рівняння руху для швидкості потоку суспензії. 

Важливим компонентом у даному випадку є потік маси, який 

створюється просторовими градієнтами локальної швидкості зсуву. 

Опубліковано декілька статей, в яких розглядається підйомна сила 

невизначеної природи [75] або хімічний потенціал, що залежить від швидкості 

зсуву [75], [76]. Відомо про невелику кількість статей, в яких 

експериментальні результати інтерпретуються як наслідок SCC нестійкості, в 

яких рушійна сила виникнення потоків маси, залежних від швидкості зсуву, 

формулюється у термінах осмотичного тиску, залежного від швидкості зсуву 

[74], [77]. Такий осмотичний тиск дійсно спостерігався у експериментах, 

описаних у [78]–[80]. Один із механізмів утворення потоку маси, що 

викликаний градієнтом швидкості, заснований на припущенні, що коефіцієнти 

дифузії залежать від швидкості зсуву [81], [82]. Така дифузія, викликана 

градієнтом швидкості, призводить до значного перенесення маси лише для 

дуже великих частинок ( 1 md   ). Більш імовірно, що потік маси пов’язаний 

з прямою взаємодію між колоїдними частинками, а не з його гідродинамічною 

природою [77]. У [77] мікроскопічне походження потоку маси, який 
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викликаний градієнтом швидкості зсуву, розглядається у термінах 

осмотичного тиску, що залежить від швидкості зсуву. Також у даній статті 

отримано коефіцієнти перенесення як функції концентрації та швидкості 

зсуву. 

Нестійкість SCC можна описати наступним чином. Розглянемо кювету, 

що складається з двох коаксіальних циліндрів різного радіусу (геометрія 

Куета). При обертанні внутрішнього циліндра швидкість зсуву буде дещо 

зменшуватись при наближенні до зовнішнього циліндру. Якщо потік маси 

викликаний просторовим градієнтом швидкості зсуву у напрямку її менших 

значень, то маса буде переноситись до зовнішнього циліндру. Це спричинить 

збільшення концентрації біля зовнішнього циліндру, що, у свою чергу, 

призведе до збільшення локального напруження зсуву. Відгуком системи буде 

зниження напруження зсуву шляхом зниження локальної швидкості зсуву. Це 

призведе до збільшення просторового градієнту швидкості зсуву, який 

спричинить ще більший потік маси у напрямку зовнішнього циліндру. Такий 

механізм самопідсилення лежить в основі SCC нестійкості. У деяких випадках 

ця нестійкість може виникати також у геометрії, де нема однозначно 

визначених просторових градієнтів швидкості зсуву. 

Дана теорія розглядає рівняння переносу для концентрації частинок  , 

яка знаходиться під впливом потоку зі швидкістю u : 

 ( ) 2

0 0u D D B
t


+   =   −  


, (2.42) 

де 
0 0BD k T=   – коефіцієнт дифузії та 

0  – коефіцієнт тертя, B  – сила, що 

враховує взаємодію між колоїдними частинками. Рівняння (2.42) задовольняє 

рівняння неперервності з потоком маси j v=  , де середня швидкість колоїдної 

частинки дорівнює 

 
0

1
ln .B

B
v u k T

 
= + −   + 

  
 (2.43) 
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Таким чином, це рівняння виражає баланс сил, де сила тертя 
0v−  

врівноважена броунівськими силами та силою B , яку можна записати у 

термінах парних кореляційних функції як 

 ( ) ( ) ( )  ( ) ( )2 2 2 2, , , , , , , ,B r t r t r t g r r t V r r dr= −     −  (2.44) 

де V  – потенціал парних взаємодій та  ,   використано для позначення 

функціональної залежності парної кореляційної функції від концентрації 

частинок та швидкості зсуву. 

Потенціал обмежує область інтегрування до відстаней 2r r− , що менші 

за радіус дії потенціалу парних взаємодій VR . Далі достатньо розглянути лише 

близькодіючі спотворення парних кореляційних функцій внаслідок зсуву. Для 

таких відстаней спотворення парних кореляційних функцій внаслідок потоку 

зсуву можна добре описати афінним наближенням. Таким чином, 
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− −
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− −
E

 (2.45) 

де eqg  – парна кореляційна функція за відсутності потоку, 0g  – ізотропне 

спотворення, 1g  – анізотропне афінне спотворення, Ê  – симетрична частина 

тензора градієнту швидкості, що поділена на локальну швидкість зсуву. Для 

простого потоку у напрямку x  та градієнтом у напрямку y  цей тензор 

дорівнює 

0 1 0

ˆ 1 0 0 .

0 0 0

 
 

=
 
 
 

E

 

Швидкість зсуву та концентрація колоїдних частинок мало змінюється 

на відстанях менших за VR , тому концентрація у (2.44) може бути розкладена 

у ряд Тейлора в околі точки r : 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2, , ,r t r t r r r t =  + −  . (2.46) 
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Різноманітні внески у парну кореляційну функцію (2.45) за тією ж 

причиною є майже рівними таким, що присутні в однорідній системі. 

Концентрацію частинок та швидкість зсуву можна обрати у точці ( )2 2r r+ . 

Часова еволюція довгохвильових змін концентрації частинок та варіацій 

швидкості зсуву значно повільніша за час релаксації парної кореляційної 

функції на відстанях менших за 
VR . Тому парна кореляційна функція миттєво 

пристосовується до її локального стаціонарного стану. Її часова залежність 

виникає внаслідок часової залежності локальної концентрації частинок та 

швидкості зсуву. Розкладаючи (2.45) у ряд Тейлора з 2R r r= −  до першої 

похідної та підставляючи (2.46) у (2.44), отримаємо вираз для сили B . Далі 

можна легко проінтегрувати вираз по кутах (лише для випадку сферичних 

частинок), після чого отримаємо наступний вираз 
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Рівняння (2.47) можна записати у наступному вигляді: 

 ( ) ( )( ) ( )0 1
ˆ, , ,BB r t P k T P= −   − −   E  (2.49) 

де оператори градієнта діють на просторову залежність концентрації 

колоїдних частинок та швидкості зсуву. Лише перший доданок у цьому 

рівнянні діє у напрямку градієнта. Відповідно до виразу для сили B  та повної 

швидкості частинки, потік маси у напрямку градієнта дорівнює 
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Можна помітити, що добре відомий вираз для рівноважного тиску у 

термінах парних кореляційних функцій [83] виглядає наступним чином: 
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Оскільки кореляційні функції стосуються міжколоїдних взаємодій, то 

фактично (2.51) виражає осмотичний тиск [84] («узагальнений осмотичний 

тиск», порівн. з (2.48)). Розглядувана рівноважна парна кореляційна функція є 

спотвореною швидкістю зсуву. Залежність узагальненого осмотичного тиску 

від швидкості зсуву робить внесок у потік маси. 

Для сферичних частинок розглянемо наступний потенціал парної 

взаємодії: він дорівнює нулю, коли сфери не перекриваються, та 

нескінченності у протилежному випадку. Тоді інтеграл у (2.48) можна легко 

обчислити і визначити ефективний коефіцієнт дифузії та коефіцієнт переносу. 

Тоді потік маси у (2.50) можна записати у вигляді 

 ,effj u D=  −  −   (2.52) 

де ефективний коефіцієнт дифузії дорівнює 
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та коефіцієнт переносу має вигляд 
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 (2.54) 

Залежність контактних значень кореляційної функції від концентрації 

частинок та швидкості зсуву в явному вигляді можна отримати з моделювання 

динаміки броунівського руху (детальний опис наведений у [74]). Це дозволить 

проаналізувати кінетику переносу та стаціонарні стани. 

Такий аналіз потребує розв’язання рівняння переносу (2.55) та рівняння 

руху для швидкості потоку в суспензії (2.56). 
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    ,effu D
t


 +   =    +   

 (2.55) 

де u  – швидкість потоку. 

 ( ) ( )( )20 ,
T

yield u u =    + −   + 
 

 (2.56) 

де   – коефіцієнт в’язкості другого порядку. Обидва коефіцієнти   та   є 

функціями концентрації та швидкості зсуву. На основі інформації у науковій 

літературі можна вивести явні вирази для цих коефіцієнтів [74]. 

Для визначення областей можливого розшарування необхідно провести 

лінійний аналіз стійкості системи. До виразів концентрації частинок та 

швидкості потоку додається невелике синусоїдальне збурення та будується 

критерій стабільності S . Потік буде нестійким при 1S   та стійким у 

протилежному випадку. Маючи критерій стійкості та явні вирази коефіцієнтів 

переносу, можна побудувати діаграму стійкості (рис. 2.22, де 34 3a =    – 

об’ємна частка та 2

0Pe a D=   – число Пекле). Розшарування також може 

утворюватись без впливу SCC нестійкості при концентраціях близьких до 

точки переходу у склоподібний стан (в такому разі механізм самопідсилення 

не є необхідним для формування шарів з різним градієнтом швидкості). 

Рівняння для парної кореляційної функції (2.45) справедливе лише при 

малих числах Пекле, які характерні для склоподібного стану, але рідина має 

набагато більші числа, тому поточна теорія у даному випадку описує явище у 

більшій мірі якісно, ніж кількісно. 

 

Рис. 2.22. Діаграма стійкості у площині «швидкість зсуву – 

концентрація»: a) нижче точки переходу у склоподібний стан, b) у 
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склоподібному стані. Жирна лінія у b) позначає перехід від стійкого 

нестійкого стану [74]. 

У [74] було проведено чисельні розрахунки для геометрії Куета та 

побудовано профілі швидкості та концентрації (рис. 2.23). Штрихова лінія 

відповідає чистому розчиннику, суцільна синя лінія – початково стійкій 

суспензії з прикладеним безрозмірним напруженням 

( ) ( ) 3

1 1 50BR r R a k T =  = = , суцільна червона лінія – початково нестійкій 

суспензії з 200 = . Стійкий профіль швидкості дещо відхиляються від 

лінійної залежності через потік маси, що викликаний градієнтом швидкості. 

Для початково нестійкого стану профіль швидкості має шарувату структуру, у 

якій один шар нерухомий. Механізм самопідсилення викликає зростання 

концентрації біля зовнішньої стінки до такої міри, коли локальне граничне 

напруження зсуву стає більшим, ніж локальне прикладене напруження зсуву, 

що призводить до знерухомлення локального потоку. 

Під час розрахунків було зроблено припущення, що рідина 

переміщується без проковзування біля стінок та швидкість рідини біля 

внутрішнього циліндру відповідає його швидкості, а біля зовнішнього — 

швидкість дорівнює нулю. 

 

Рис. 2.23. Кювета з геометрією Куета (а); профілі швидкості (б) та 

концентрації (в) для концентрації 0.60 = , що відповідає склоподібному 

стану [74]. 
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Шаруватий потік також може виникнути й у початково стійких системах 

( 1S  ), якщо їх концентрація знаходиться поблизу переходу у склоподібний 

стан. Локальне напруження біля зовнішнього циліндру у такому разі може 

бути лише трошки вище граничного напруження для початкової концентрації. 

Далі потік маси, що спричиняється градієнтом швидкості, швидко стає 

достатнім для підвищення локальної концентрації до такого значення, при 

якому локальне граничне напруження стає більшим за локальне напруження, 

а тому локальна швидкість прямує до нуля, що є причиною утворення 

шаруватого потоку. 

2.4. Порядок дослідження 

Дане дослідження сфокусоване на конкретному значенні іонної сили 

розчинника, а саме 0,16 мМ. З підрозділу 2.2 відомо, що такому зразку 

властивий перехід у склоподібний стан. Дослідження потребує досить 

широкого діапазону концентрацій для отримання загальної інформації про 

поведінку заряджених колоїдних частинок у потоці. 

Як відомо з [68], перехід у склоподібний стан відбувається при 

концентрації близько 11,7 мг/мл. Тому потрібно підготувати декілька зразків 

з вищою і нижчою концентраціями (біля переходу з ізотропного в нематичний 

стан, між точкою переходу з ізотропного в нематичний стан та переходом у 

склоподібний стан, вище концентрації переходу у склоподібний стан). Зразки 

для досліджень готуються простим розбавленням початкового 

висококонцентрованого розчину fd вірусів. 

Необхідно провести два типи вимірювань: реологічні (напруження та 

в’язкість) та велосиметричні (профілі швидкості). Також додатково можна 

отримати зображення морфології зразка, щоб в деякій мірі візуалізувати потік 

рідини. 

Очікується, що розшарування властиве цьому зразку. Під час 

вимірювання напруження зсуву також необхідно перевірити виконання 

модифікованого правила рівних площ Максвелла. Перевірка полягає у 

наступному. Після стрімкого зниження швидкості зсуву (рис. 2.24а) значення 
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напруження має повертатись до деякого постійного значення (рис. 2.24б) у 

проміжку, де спостерігається розшарування. 

 

Рис. 2.24. Схематичне представлення експерименту з перевірки 

модифікованого правила рівних площ Максвелла: а) після стрімкого 

зниження швидкості зсуву напруження через деякий час встановиться на 

рівні пунктирної лінії; б) часове представлення встановлення певного 

постійного рівня напруження для точок вище та нижче значення у 

стаціонарному стані. 

Результати вимірювань та їх обговорення наведені у підрозділі 2.6 разом 

з деякою додатковою інформацією про дослідження. 

2.5. Підготовка зразка 

Розмноження даного вірусу потребує бактерії кишкової палички Esche-

richia coli та спеціального середовища. Таке середовище було запропоновано 

Бертані [85] у середині XX-го століття. Існує декілька його складів, але всі 

вони мають схожі інгредієнти для сприяння росту бактерій, які місять у своєму 

складі пептиди та казеїнові пептони, вітаміни (включаючи вітамін B), 

мінерали, та сліди інших хімічних елементів (наприклад, азот, сірка, магній). 

Пептиди та пептони забезпечуються триптоном, вітаміни та сліди деяких 

хімічних елементів — дріжджовим екстрактом. Крім того, хлорид натрію є 

джерелом іонів Na+ для можливості перенесення речовини та осмотичного 

балансу. Іншими словами, триптон використовується як джерело важливих 

амінокислот для вирощуваних бактерій, а дріжджовий екстракт забезпечує 

середовище органічних речовин, які необхідні бактерії для росту. 
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У даному випадку використовується середовище LB Broth (Lennox), яке 

складається з 10 г/л триптону, 5 г/л дріжджового екстракту та 5 г/л NaCl. Після 

приготування середовища необхідно довести значення pH до 7,0, але у 

більшості випадків відхилення дуже мале і це не є потрібним. Необхідна також 

стерилізація розчину у автоклаві при температурі у 121 °C та високому тиску, 

оскільки в ньому можуть міститись забруднення, які вбивають бактерії. 

Денний цикл синтезу близько 100 мг fd вірусів є наступним. Спочатку 

маленькі пробірки з середовищем для вирощування інфікуються штамом XL1-

Blue бактерії кишкової палички E. coli з чашки Петрі та поміщуються в 

інкубатор, у якому встановлена температура у 37 °C та відбувається постійне 

перемішування. Рідина у пробірках має стати мутною. Після цього з цих 

пробірок відбирається близько 0,5 мл бактерій та ще 0,5 мл вірусів, якими 

інфікуються великі резервуари з середовищем для вирощування (необхідно 6 

літрів). Потім ці резервуари знову поміщуються в інкубатор на 12–16 годин. 

Якщо рідина стане мутною, то це означає, що процес росту проходить 

успішно. 

Після закінчення процесу вирощування, необхідно провести очистку, 

щоб відділити віруси від бактерій. Ця процедура складається з двох стадій: на 

першій стадії відділяються бактерії від середовища з вірусами, а на другій 

додається NaCl та поліетиленгліколь (MV ~ 8000) у розчин з попередньої стадії, 

щоб розпочався процес агрегації fd-вірусів. Якщо рідина стала мутна, то це 

означає, що агрегація пройшла успішно та віруси присутні у розчині. Ці дві 

стадії очистки потребують центрифугування при ~6 000 об/хв протягом 30 – 

60 хв. Після другої стадії на стінці пробірки з’являться білі плями — це fd 

віруси. Вони мають бути повторно розчинені у розчині води з 15% етиловим 

спиртом або у іншому розчиннику. 

Після цього рідину потрібно перелити у менші пробірки та повторити 

центрифугування при 10 000 об/хв протягом 30–60 хв. Залишки бактерій 

залишаться на стінці, а відносно чистий розчин вірусів залишиться у рідкій 

фазі. 
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Останнім етапом очистки є центрифугування при 30 000 об/хв. протягом 

8 годин. Коли бактерії будуть відділені від води, етанолу тощо, їх слід 

помістити у буферний розчин та зберігати у холодильнику. 

У даному дослідженні використовуються fd віруси у розчині з низькою 

іонною силою. При вирощуванні використовувався 20 мМ Tris-HCl буферний 

розчин. Тепер необхідно понизити іонну силу до 0,16 мМ за допомогою 

діалізу. Це пониження також супроводжуватиметься відповідним 

збільшенням дебаєвської довжини. Буферний розчин готується розбавленням 

1 М розчину водою. 

Збільшення довжини екранування Дебая є важливим для спостереження 

таких явищ, як подвійне променезаломлення та розшарування. Частинки 

починають взаємодіяти одна з одною та з молекулами розчинника. 

Ефективний діаметр при цьому значно зростає. Дебаєвську довжину можна 

оцінити за допомогою формули (2.21). Підставляючи константи (

12 4 2 -3 1

0 8,8542 10 с А м кг− − =  , 78,54 =  – відносна діелектрична проникність 

води при 298 КT = , 23 11,38 10 Дж КBk − −=  ) отримуємо,  

    1 0.304 М нм .I− =  (2.57) 

Діаліз проводиться наступним чином. Зразок заливається у прямокутну 

касету (Side-A-Lyzer Dialysis Cassette, 10K MWCO, 3 мл) з великою площею 

поверхні, яка поміщується у хімічний стакан з 0,16 мМ буферним розчином. 

Діаліз триває 48 годин, під час яких розчин неперервно перемішується. Після 

перших 24 годин буферний розчин необхідно замінити новим. 

Після діалізу необхідно виміряти концентрацію, оскільки вона визначає 

поведінку речовини. Виміри здійснюються спектрофотометром Cary 50 Bio. 

Основною формулою для розрахунків є 

,A cl=   

де A  — оптична густина,   — молярний коефіцієнт екстинкції fd вірусів, c  — 

концентрація зразка, l  — довжина кювети. У програмному забезпеченні 

враховується корегування базової лінії, тому перед початком роботи потрібно 
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виміряти оптичну густину чистого розчинника. Єдина річ, яку необхідно 

враховувати, це коефіцієнт розбавлення F . Таким чином, формула 

перетворюється на 

corrc A F l=  , 

де 
corrA  — скореговане значення оптичної густини (яке враховує спотворення, 

що дає кювета, джерело світла та буферний розчин), ( )3,84 мл мг см =   при 

269 нм = , 1 смl = , ( )fd buf fdF V V V= +  — об’ємний коефіцієнт розбавлення. 

Кювета заповнюється деякою кількістю розчину fd вірусів, а решта 

об’єму заповнюється буферним розчином. Зазвичай для вимірювань 

відбиралось 10 мкл зразка та 990 мкл буферного розчину. Але числа можуть 

варіюватись залежно від досліджуваного зразка. 

2.6. Результати досліджень 

Для дослідження було обрано наступні концентрації: 7,4 мг/мл (до 

переходу у склоподібний стан), 11,1 мг/мл (трохи нижче переходу у 

склоподібний стан), 14,8 мг/мл (у склоподібному стані). Також було 

використано додаткові концентрації 17,5 та 19,0 мг/мл для реологічних 

досліджень. Для більш детальних досліджень також підготовані нові зразки з 

концентраціями 10,5 та 18,4 мг/мл. 

Для зразків з концентрацією 7,4, 11,1, 14,8 мг/мл проведено два типи 

вимірювань — велосиметричні та реологічні. Під час велосиметричних 

вимірювань внутрішній циліндр кювети обертався, а зовнішній залишався 

нерухомим. Це викликало градієнт швидкості у різних шарах рідини. Таким 

чином можна спостерігати за відгуком системи на зміну прикладеної 

зовнішньої сили. Швидкість зсуву при цьому змінювалась від 1 до 150 с-1. 

Профілі швидкості для цих концентрацій зображені на рис. 2.25 – 2.27. 

Перемішування зразків при високій швидкості зсуву може викликати розпад 

доменів та перевести речовину у ізотропний стан, де не спостерігається 

подвійне променезаломлення. Концентрації 7,4 та 11,1 мг/мл мають доменну 

текстуру та знаходяться нижче концентрації переходу у склоподібний стан. 
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Найвища концентрація знаходиться у склоподібному стані, це означає, що 

частинки у ній знерухомлені і не можуть змінити своє положення без впливу 

зовнішньої сили [69]. 

Для концентрації 7,4 мг/мл (рис. 2.25) видно, що при швидкості зсуву 

нижче 35 с-1 речовина рухається з постійною швидкістю по всьому проміжку 

кювети, яка є значно нижчою за швидкість обертання внутрішнього циліндра. 

При збільшенні швидкості зсуву починає проявлятись явище розшарування 

(рис. 2.25б). При подальшому збільшенні швидкості зсуву частка рухомої 

рідини збільшується і при -1150 s =  отримуємо майже лінійний профіль. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.25. Профілі швидкості для концентрації 7,4 мг/мл (нижче переходу 

у склоподібний стан). Зліва знаходиться нерухомий циліндр, а справа – 

рухомий. 

При збільшенні концентрації (рис. 2.26 – 2.27) можна помітити, що спад 

швидкості потоку починається на деякій відстані від рухомого циліндра. 

Можливе пояснення цього явища полягає у тому, що у цьому випадку  
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а) 

 

б) 

Рис. 2.26. Профіль швидкості для концентрації 11,1 мг/мл (трохи нижче 

переходу у склоподібний стан). Зліва знаходиться нерухомий циліндр, а 

справа – рухомий. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.27. Профіль швидкості для концентрації 14,8 мг/мл (вище переходу 

у склоподібний стан). Зліва знаходиться нерухомий циліндр, а справа – 

рухомий. 

необхідна більша сила для деформації початкової структури. Біля рухомої 

стінки циліндра частина речовини приклеїлась і чинить опір зовнішній силі. 

На більшій відстані з врахуванням невеликого шару речовини, що приклеїлась 

до стінки, швидкість зсуву дещо збільшується, а отже збільшується й 
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напруження зсуву та відповідна сила, що дозволяє зруйнувати початкову 

структуру. 

Текстура зразка (для 11,1 та 14,8 мг/мл) під час проведення 

велосиметричних вимірювань зображена на рис. 2.28. На ньому видно 

різнокольорові області — так звані домени з більш-менш однаковою 

орієнтацією частинок, які по-різному пропускають лінійно поляризоване 

 

 

Рис. 2.28. Текстура зразка нижче (11,1 мг/мл) та вище (14,8 мг/мл) 

концентрації переходу у склоподібний стан. Зображення отримані під час 

проведення велосиметричних досліджень зі швидкістю зсуву 3 – 50 с-1. 

світло. Подібна картина утворюється й для нижчих та вищих концентрації 

(наприклад, 7,4 та 18,4 мг/мл). Дана смугаста структура пов’язана з 

розшаруванням рідини у перпендикулярному напрямку до напрямку потоку з 

різною переважною орієнтацією доменів. Ширші смуги спостерігаються для 

вищої концентрації. Це пояснюється тим, що за вищої концентрації окремі 

домени знаходяться у склоподібному стані та їх важче деформувати або 

зруйнувати. За нижчої концентрації зразок більш пластичний та за 

властивостями більш подібний до рідини. Є декілька можливих причин 
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формування шарів такого типу у потоці з градієнтом швидкості вздовж радіусу 

кювети [18]. Даних візуального спостереження за морфологією зразка 

недостатньо для опису механізму та умов утворення цих шарів і це потребує 

додаткових досліджень. 

Результати реологічних досліджень для всіх досліджуваних 

концентрацій зображені на рис. 2.29. На графіку добре видно перехід до 

склоподібного стану — величина в’язкості та напруження зсуву помітно 

відрізняється, але залежність має однаковий характер. Він характерний для 

псевдопластичних рідин таких, як фарби, емульсії тощо. Ділянка з від’ємною 

похідною спостерігається для всіх концентрації суспензії. Очікується, що вона 

з’являється при низьких швидкостях зсуву, коли можна знехтувати градієнтом 

концентрації. При збільшенні швидкості зсуву потік маси у напрямку від осі 

має дещо збільшитись, що може викликати самопідсилення потоку, який 

характерний для SCC нестійкості. При швидкості зсуву вище ~100 с-1 

напруження зсуву істотно збільшується. Можливим поясненням цього є те, що 

потік стає турбулентним та руйнується упорядкованість. Починаючи з цієї 

точки розшарування рідини зникає і спостерігається лінійний профіль 

швидкості. 

На рис. 2.29 видно, що для концентрації колоїдних частинок 11,1 мг/мл 

спостерігається яскраво виражена ділянка з від’ємною похідною напруження 

зсуву (10-3 – 10-1 с-1), що характерна для класичного явища розшарування. Цю 

концентрацію було відібрано для подальших більш детальних досліджень 

(після діалізу концентрація виявилась дещо меншою — на рівні 10,5 мг/мл). 

Також для порівняння додано вищу концентрацію 18,4 мг/мл (у 

склоподібному стані). Для решти концентрацій, цілком ймовірно, буде дуже 

схожа поведінка і результати цих двох досліджень можна буде узагальнити й 

на інші. 

У наведених вище експериментах було отримано загальні відомості про 

поведінку даної системи у потоці з поперечним градієнтом швидкості. Далі 

необхідно провести ще одну детальнішу серію вимірювань, щоб переконатися, 
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що область з від’ємною похідною дійсно присутня й експерименти 

повторювані. Більшу увагу потрібно приділити діапазону швидкості зсуву 10-

3 – 10-1 с-1. 

 

Рис. 2.29. Залежність в’язкості (ліва вісь) та напруження зсуву (права вісь) 

від швидкості зсуву для концентрацій нижче та вище точки переходу у 

склоподібний стан. 

Під час вимірювань залежності напруження зсуву від швидкості зсуву, 

було помічено ділянку з від’ємною похідно. Можливо, у цій області 

спостерігається явище розшарування. Тому варто перевірити чи виконується 

модифіковане правило еквівалентних площ Максвелла (описане у 

підрозділі 2.3). Для цього потрібно однорідно перемішати зразок при великій 

швидкості зсуву, а потім раптово зменшити її до досліджуваного значення і 

прослідкувати за зміною значення напруження зсуву. Процедуру необхідно 

повторити декілька разів у всій області, де спостерігається від’ємна похідна. В 

результаті всі значення мають прямувати до деякої постійної величини. 

Детальне дослідження концентрацій 10,5 та 18,4 мг/мл показало, що 

яскраво виражена ділянка з від’ємною похідною з’являється при низькій 
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швидкості зсуву лише безпосередньо після завантаження зразка у реометр. 

Після початку вимірювання початкова хаотична структура починає 

перебудовуватись відповідно до потоку. Процес цієї перебудови й 

спостерігається на графіку для першого вимірювання в області низьких 

швидкостей зсуву. Ймовірно, це пов’язано з переорієнтуванням частинок у 

напрямку потоку і через деякий час частинки знову переорієнтуються в певний 

енергетично вигідний стан. 

Варто зауважити, що геометрія вимірювальної системи в реометрі 

відрізняється від системи у велосиметрі. Велика різниця проміжків (1 мм та 

46 мкм) роблять умови проведення експерименту дещо різними. У проміжку 

46 мкм поміщується досить мала кількість речовини (близько розміру одного 

домену на рис. 2.28) і поведінка зразка може бути дещо різною. У 

велосиметричних експериментах завжди спостерігається ділянка з постійною 

швидкістю потоку по всьому проміжку. Причиною цього може бути саме 

наявність доменної структури великого об’єму речовини. Порівняння між 

концентраціями 10,5 та 18,4 мг/мл наведено на рис. 2.30 (без врахування 

першого вимірювання, яке зроблене одразу після завантаження зразка). 

 

Рис. 2.30. Усереднені залежності напруження зсуву та в’язкості у 

прямому (від нижчих швидкостей до вищих) та зворотному (від вищих 

швидкостей до нижчих) напрямках вимірювання для концентрацій 10,5 та 

18,4 мг/мл: (а) в області 10-3 – 3∙102 с-1; (б) в області 10-1 – 3∙102 с-1. 
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Інша ділянка з від’ємною похідною була виявлена у межах близько 

110 30 с− = − . Це узгоджується з профілями швидкості, на яких видно, що у 

цій області починається розшарування (рис. 2.31). Це також відповідає 

передбаченням класичній теорії розшарування. 

 

Рис. 2.31. Профілі швидкості для концентрації 10,5 мг/мл: (а) 

10.07 – 3.0 s− = , (б) 110 –100 s− = . Голубим кольором позначено межі 

кювети. 

Також для концентрації 10,5 мг/мл були проведені вимірювання 

залежності напруження зсуву від часу (рис. 2.32). Після 20 секунд вимірювань 

з високою швидкістю зсуву вона була знижена до деякого значення у 

проміжках 3 1 110 –10 с− − −  та 120 – 40 с− . Поведінка, що спостерігалась в 

експерименті, дещо відрізняється від описаної у підрозділі 2.4. Напруження 

знижується і перебуває в околі певного значення, але не завжди ці значення 

лежать дуже близько один до одного та інколи напруження може повільно 

змінюватись. Можливим поясненням є випаровування розчинника під час 

експерименту, оскільки вимірювальна система негерметична. 
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Рис. 2.32. Залежність напруження зсуву від часу для концентрації 

10,5 мг/мл: (а) зниження з 30 с-1; (б) зниження з 150 с-1. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки. 

Система заряджених паличкоподібних колоїдних частинок була досліджена у 

широкому діапазоні швидкостей зсуву (від 0,001 до 300 с-1). У цій області були 

проведені реологічні та велосиметричні вимірювання. Відповідно до профілів 

швидкості, швидкості зсуву можна поділити на три групи: 

1. < 10 с-1 — потік з постійною швидкістю у всьому проміжку кювети 

та шаруватий потік з постійною швидкістю у межах окремих шарів; 

2. 10 – 75 с-1 — шаруватий потік, у якому шари рухаються з різним 

градієнтом швидкості; 

3. > 100 с-1 — однорідний потік без ознак розшарування. 

Ці числа є достатньо постійними у діапазоні досліджених концентрацій, 

а саме від 7,4 до 14,8 мг/мл (нижче та вище переходу у склоподібний стан). 

Невелика відмінність між двома серіями зразків не була досліджена і може 

бути пояснена різним ступенем чистоти розчину вірусів та змінами заряду, 

який визначає електростатичні взаємодії, внаслідок дещо відмінного рівня pH. 

У реологічних вимірюваннях спостерігалось утворення плато при 

низьких та помірних швидкостях зсуву, що є ознакою розшарування, що й 

спостерігалось у велосиметричних вимірюваннях. Це може означати, що 

утворення шарів з різним градієнтом швидкості викликане взаємодією між 

частинками у домені, оскільки у вимірювальній системі реометра об’єм 
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занадто малий, тому в ньому знаходиться не більше одного такого домену і це 

відповідає дослідженню більш однорідної по об’єму системи. Мінімальна 

товщина кювети для спостереження доменної структури становить близько 

200 – 300 мкм. Також можна зробити висновок, що потік з постійною 

швидкістю по всьому проміжку найбільш імовірно викликаний доменною 

структурою речовини. 

2.7. Висновки до розділу 2 

Аналіз часових кореляцій інтенсивності світла, розсіяного на рухомих 

колоїдних частинках, дозволив визначити профілі швидкості даних частинок 

у потоці між двома коаксіальними циліндрами (зовнішній — нерухомий, 

внутрішній — рухомий). За виглядом цих профілів встановлено, що потоку 

суспензії паличкоподібних колоїдних частинок властива досить неоднорідна 

поведінка внаслідок знерухомлення доменів та частинок, що утворюють ці 

домени і яким характерні властивості рідких кристалів. Даній системі властиві 

два типи характерних довжин: розмір частинки з врахуванням 

електростатичного поля навколо неї та розмір домену, утвореного з даних 

частинок. Для кожної з цих довжин можливо провести дослідження 

властивостей потоків, обираючи відповідний проміжок між рухомими 

поверхнями в експерименті. Наявність двох характерних довжин унікальна 

для однокомпонентної суспензії колоїдних частинок і має безпосередній вплив 

на властивості потоку паличкоподібних склоподібних речовин. Даній системі 

характерні три типи потоку: (1) потік з постійною швидкістю у всьому 

проміжку кювети та шаруватий потік з постійною швидкістю у межах окремих 

шарів при низькій швидкості зсуву, (2) шаруватий потік, у якому шари 

рухаються з різними градієнтами швидкості, як наслідок прояву 

псевдопластичності однорідної холестеричної фази речовини всередині 

окремих доменів при середній швидкості зсуву, (3) однорідний потік при 

високій швидкості зсуву.  

На залежностях напруження зсуву від швидкості зсуву слабко виражене 

плато спостерігалось при малій швидкості зсуву. Розшарування потоку, яке 
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спостерігалось в експерименті, узгоджується з класичним сценарієм, за яким 

утворюється плато на залежності напруження зсуву від швидкості зсуву. Цей 

сценарій досить загальний і він не є унікальним для склоподібних систем. 

Отримані результати свідчать про те, що природа потоку з різними 

градієнтами швидкості відрізняється для склоподібних систем, що 

складаються з частинок, яким властива далекодіюча відштовхуюча взаємодія 

(як у випадку паличкоподібних fd вірусів), та з систем, яким характерна 

короткодіюча відштовхуюча взаємодія. Для частинок, яким характерні 

далекодіючі взаємодії, утворення шарів з різним градієнтом швидкості 

пояснюється класичною теорію, за якою мають проявлятися ознаки 

псевдопластичності речовини, яка зазнає однорідної деформації зсуву. Його 

виникнення асоціюється з яскраво вираженим плато на залежності 

напруження зсуву від швидкості зсуву при середній швидкості зсуву. 

Розшарування потоку суспензії сферичних частинок з короткодіючими 

взаємодіями викликане переносом маси у напрямку від рухомої поверхні до 

нерухомої. На відміну від суспензії паличкоподібних колоїдних частинок для 

суспензії сферичних колоїдних частинок не характерні сходинкоподібна зміна 

швидкості потоку та рух всієї маси речовини з однаковою швидкістю. 

Водночас для обох суспензій у потоці спостерігаються шари речовини, які 

мають різні градієнти швидкості. 

Дані про характеристики потоку суспензій потенційно можуть бути 

використані при обранні оптимального методу фокусування світла всередині 

розсіюючих середовищ або оптимальних параметрів методу. 
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3. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОКУСУВАННЯ СВІТЛА 

 

3.1. Моделювання фокусування світла з урахуванням мікроскопічної 

структури розсіюючих середовищ. 

Задача поширення електромагнітних хвиль вимагає розв’язання рівнянь 

Максвелла з граничними умовами для кожної області з різним показником 

заломлення. Отримання такого розв’язку досить складне для системи багатьох 

частинок, оскільки воно вимагає розгляду розсіяння для кожної частинки 

розсіюючого кластеру. Розсіяні поля описуються нескінченною сумою 

векторних хвильових функції, яка у моделюванні обмежується деяким 

скінченним числом в залежності від бажаної точності розв’язку. Застосування 

теорії розсіювання Мі дозволяє побудувати систему рівнянь, яка 

пов’язуватиме коефіцієнти падаючих полів з коефіцієнтами розсіяних полів. 

Аналітичний розв’язок цієї задачі неможливий, оскільки він міститиме суми з 

нескінченною кількістю доданків. В той же час числовий розв’язок вимагає 

досить великої обчислювальної потужності, а отже й великих витрат часу. До 

того ж, формування падаючого пучка, який призведе до формування бажаного 

розподілу електромагнітних полів у вихідній площині, вимагає багатократного 

повторення моделювання поширення світла у досліджуваному середовищі, що 

призводить до неприйнятно довгих обчислень. Тому необхідно знайти більш 

ефективний метод багатократного повторення моделювання у сильно 

розсіюючому зразку. В експериментальних дослідженнях використовується 

ПМС, на який падає плоска хвиля. Просторовий модулятор світла має певну 

кількість каналів, які дозволяють розділити падаючий хвильовий фронт на 

масив елементарних джерел світла, які контролюються незалежно. Дана ідея 

покладена в основу метода, що описаний далі. 

Запропонований метод [19], [22], [23] базується на програмі Multiple 

Sphere T Matrix (MSTM) [1, 2], яка для розрахунку полів використовує 

асимптотично точний розв’язок рівнянь Максвелла. Він полягає у 
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моделюванні розсіювання набору з N  гаусових пучків 
,1 ,, ,o o NE E  на 

невпорядкованому кластері сферичних частинок (рис. 3.1) за допомогою 

програми MSTM. Кожному падаючому пучку ,o iE  ставиться у відповідність 

розраховане розсіяне поле 
,s iE . Кожне з таких полів представлене у вигляді 

квадратної або прямокутної матриці 

 ( )

11 12 1

21 22 2

1 2

, ,

N

N

N N NN

E E E

E E E
E x y

E E E

 
 
 =
 
  
 

 (3.1) 

де кожен елемент матриці є вектором у тривимірному просторі 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ), , , , , , .
T

ij j i x j i y j i z j iE E x y E x y E x y E x y= =  (3.2) 

Рядки матриці відповідають ординаті, а стовпчики — абсцисі, які задані на 

сітці з фіксованим кроком між точками (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Спрощена схема моделювання розсіювання. Кожному 

падаючому гаусовому пучку ,o iE  відповідає одне розсіяне поле ,s iE . 

Лінійний оператор T̂  формально позначає процес розсіювання, який 

моделюється за допомогою MSTM. 

Пари полів  , ,,o i s iE E , 1, ,i N=   визначають матрицю передачі 

середовища (лінійний оператор) T̂ : 
, ,

ˆ
o i s iTE E= . Якщо необхідно знайти 

розсіяне поле sE , яке можна описати лінійною комбінацією ,s i s i

i

E E=  , то 

зразок має бути освітлений пучком, поле якого описується ,o i o i

i

E E=  . Слід 

зазначити, що поперечно зміщені гаусові пучки не є взаємно ортогональними 
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у математичному сенсі. Відповідно й розраховані розсіяні поля також не 

обов’язково є взаємно ортогональними. Хоча використання неортогональних 

базисних функцій для опису лінійних систем цілком допустимо, але з точки 

зору обчислень більш зручно представляти падаючі та розсіяні поля в 

оптимально вибраних ортогональних базисах. Отже, необхідно побудувати 

взаємний ортонормований базис. Надалі будемо називати базис у просторі 

падаючих полів лівим базисом, а у просторі розсіяних полів — правим. 

3.1.1. Передавальні канали розсіюючого середовища. 

Припустимо, що простір між площиною об’єкта ( ), ,0x y  та площиною 

спостереження ( ), ,x y d  заповнений невпорядкованим середовищем. 

Невпорядковане середовища складається зі сферичних частинок, які 

характеризуються показником заломлення n  та радіусом r . У загальному 

випадку ці параметри можуть бути довільними для кожної частинки 

середовища. Падаючі гаусові пучки, які визначені у площині об’єкту, 

визначають підпростір ( ),1 ,2 ,Span , , ,o o o NE E E  гільбертового простору 

падаючих полів. Процес розсіювання, що визначається оператором T̂ , 

відображує цей підпростір на підпростір розсіяних полів 

( ),1 ,2 ,Span , , ,s s s NE E E , які визначені у площині спостереження: 

 ( ) ( ),1 ,2 , ,1 ,2 ,
ˆ :Span , , , Span , , , .o o o N s s s NT E E E E E E→   (3.3) 

У цих підпросторах можна побудувати взаємні базиси { }k  та { }kf  такі, що 

 ˆ .k k kT f =    (3.4) 

Пари базисних функцій 1 1 2 2{ , },{ , },f f   визначають власні передавальні 

канали даного середовища, а комплексні числа 1 2, ,   мають фізичний зміст 

амплітудних передавальних коефіцієнтів даних каналів. Розсіювання 

довільного падаючого поля ( ),1 ,2 ,Span , , ,o o o o NE E E E  описується 

послідовним проектуванням oE  на базис { }k  з наступним множенням 
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результату на передавальні коефіцієнти та утворенням лінійної комбінації 

базисних функцій { }kf . Ця операція виражається наступним чином: 

 ( )ˆ , .

k

o k o k k s

k
a

TE E f E=   =   (3.5) 

Скалярний добуток у (3.5) визначено як 

 ( ) ( ) ( ), , , ,o k k oE x y E x y dxdy =     (3.6) 

де інтегрування здійснюється по вхідній апертурі. 

Вектори-рядки падаючих та розсіяних полів можна визначити 

наступним чином: 

 ( ),1 ,2 ,, , , ,o o o o NE E E=E  (3.7) 

 ( )1 2 .s s, s, s,N= E ,E , ,EE  (3.8) 

Використаємо вектор (3.7), щоб побудувати матрицю скалярних 

добутків: 
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C E E

 (3.9) 

де символ 
†
 позначає ермітово-спряжену або спряжено-транспоновану 

матрицю, а символ 

 означає комплексне спряження. За допомогою 

сингулярного розвинення матрицю C  можна представити у вигляді добутку 

трьох матриць: 

 
† ,=C UΣU  (3.10) 

де матриця ( )1diag , , N=  Σ  є діагональною та складається з сингулярних 

чисел матриці C , що впорядковані за спаданням їх величин, матриці U  та 
†

U  
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є унітарними матрицями, що складаються з лівих та правих сингулярних 

векторів. Матриця C  є ермітовою. Тобто якщо цю матрицю транспонувати, то 

вона дорівнюватиме комплексно спряженій: 

 †.T = =C C C  (3.11) 

Також оскільки матриця є ермітовою, то матриці лівих та правих сингулярних 

векторів співпадають, що й було використано у (3.10) з міркувань 

компактності запису. У загальному випадку ці вектори можуть відрізнятись. 

За допомогою елементарних перетворень можна легко виразити 

діагональну матрицю †=Σ U CU . Замість матриці скалярних добутків 

підставимо у явному вигляді добуток векторів з полями: 

 † † .o o=Σ U E E U  (3.12) 

Очевидно, що звідси можна виразити одиничну матрицю: 

 
1 2 † † 1 2 ,o o

− −=I Σ U E E UΣ  (3.13) 

де 
1 2−

Σ  — обернена матриця, діагональними елементами якої є числа 1 i . 

У (3.13) вираз справа від знаку рівності можна розділити на дві симетричні 

частини, при множенні яких отримується одинична матриця. Таким чином за 

допомогою сингулярного розвинення було отримано новий ортонормований 

базис, який є лінійною комбінацією падаючих полів oE . Позначимо його 

наступним чином: 

 ( )1 2

1 2 ,

1

1
, .

N

o N i o k ki

ki

E u−

=

= =     =

Ψ E UΣ  (3.14) 

Розглянемо дію деякого оператора T̂ , який відображає падаючі поля у 

розсіяні за деяким поки невідомим законом: 

 , ,
ˆ .o m s mTE E=  (3.15) 

Деяке довільне поле ,o iE  можна спроектувати на ортонормований базис 

наступним чином: 

 ( ) †

, , ,

1

, .
N

o m i o m i o m

i

E E E
=

=    ΨΨ  (3.16) 
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Замінимо тепер у (3.16) ортонормовані базисні поля Ψ  на добуток матриць з 

(3.14) і підставимо результат у (3.15): 

 1 2 † 1 2 †

, , , ,
ˆ ˆ ,o m o o m s o m s mTE T E E E− −= = =E UΣ Ψ E UΣ Ψ  (3.17) 

де ˆ
o sT =E E  відповідно до (3.15). 

Припустимо, що 

 
1 2 †ˆ .sT −=E UΣ Ψ  (3.18) 

Необхідно також знайти спряжений до нього оператор, який виконуватиме 

зворотне перетворення: 

 
†ˆ

s oT =E E  (3.19) 

і для якого виконуватиметься властивість 

 ( ) ( )†

, , , ,
ˆ ˆ, , .o m s m o m s mTE E E T E=  (3.20) 

Таким оператором буде 

 
† 1 2 † †ˆ .sT −=ΨΣ U E  (3.21) 

При одночасній дії двох операторів (3.17) та (3.21) довільне поле має 

відображатись саме у себе. 

З отриманими взаємно спряженими операторами пов’язані допоміжні 

ермітові ядра: ліве та праве ітеровані ядра. Ліве ітероване ядро записується у 

наступному вигляді: 

 † 1 2 1 2 † 1 2 † 1 2 †ˆ ˆ ˆ ,L s sR T T − − − −= = =† †
ΨΣ U E E UΣ Ψ ΨΣ U SUΣ Ψ  (3.22) 

де s s= †
S E E  є матрицею скалярних добутків розсіяних полів. Добуток матриць 

1 2 † 1 2− −
Σ U SUΣ  розкладемо за допомогою сингулярного розвинення: 

 
1 2 † 1 2 † ,− − =Σ U SUΣ VΛV  (3.23) 

де ( )1diag , , N =Λ  і ліві та праві сингулярні вектори співпадають за 

рахунок того, що матриця є ермітовою. 

Підставимо (3.23) у (3.22) та отримаємо наступний вираз для лівого 

ітерованого ядра: 

 † †ˆ ,LR =ΨVΛV Ψ  (3.24) 
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де введемо позначення 

 =Φ ΨV  та † † †.=Φ V Ψ  (3.25) 

Таким чином, якщо подіяти оператором ˆ
LR  на Φ , то отримаємо 

 † †ˆ ,LR = = =Φ ΨVΛV Ψ ΨV ΨVΛ ΦΛ  (3.26) 

де Λ  діагональна матриця сингулярних чисел оператора ˆ
LR . Оператор 

перетворює поля Φ  у ті ж самі поля Φ , що помножені на матрицю 

сингулярних чисел Λ . Для зручності введемо позначення 

 
1 2T Λ  з елементами i i = . (3.27) 

Тепер якщо подіяти на поля Φ  оператором T̂ , що означений у (3.18), то 

отримаємо 

 
1 2 † 1 2ˆ ,s sT − −= = =Φ E UΣ Ψ ΨV E UΣ V FT  (3.28) 

де було прийнято, що 1 2 1

s

− −=F E UΣ VT . Таким чином отримуємо два нові 

ортогональні базиси, які можна записати як 

 
1 2 ,o

−=Φ E UΣ V  (3.29) 

 1 2 1.s

− −=F E UΣ VT  (3.30) 

При цьому мають виконуватися наступні вирази: 

 † ,=Ψ Ψ I  (3.31) 

 † ,=Φ Φ I  (3.32) 

 † .=F F I  (3.33) 

де I  – одинична матриця. 

Таким чином були отримані нові ортонормовані базиси, у яких оператор 

розсіяння виражається у найпростішій формі, а саме – у формі діагональної 

матриці ( )1diag , , N = T , елементами якої є передавальні коефіцієнти 

ортонормованих мод. Отримані ортонормовані базиси (3.29) та (3.30) значно 

спрощують перетворення полів. Для цього достатньо спроектувати поле на 

лівий (падаючі поля) або правий (розсіяні поля) базис, використовуючи 
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визначення скалярного добутку (3.6), та помножити на відповідну діагональну 

матрицю передавальних коефіцієнтів: T  або 
1−

T . 

Розглянемо детально порядок перетворення довільного падаючого поля 

,o mE  з лівого базису у правий та довільного розсіяного поля 
,s mE  з правого 

базису у лівий. 

 

†

† 1 2 † 1 2 † †

, ,

1 2 † 1 2 † †

,

1 2 1 † 1 2 † †

, ,

ˆ ˆ

.

o

o m o o o m

s o o m

s o o m s m

T E T E

E

E E

− −

− −

− − −

= =

= =

= =

F A

ΦΦ E UΣ VV Σ U E

E UΣ VV Σ U E

E UΣ VT TV Σ U E

 (3.34) 

У (3.34) довільне падаюче поле спочатку проектується на базис †

,o mEΦ , у 

результаті чого отримуємо набір коефіцієнтів розкладу по базису. Для 

подальшого розрахунку виразимо всі базисні поля через oE  та sE . Щоб 

отримати розсіяні поля, у (3.34) між V  та †
V додамо одиничну матрицю у 

вигляді 
1−=I T T , яка не змінює результат обчислень. Якщо згрупувати 

матриці, то буде видно, що вираз (3.34) перетворюється на 

 † † †

, ,
ˆ ,o m o m oT E E= =ΦΦ FTΦ FTA  (3.35) 

де †

oA  – вектор-стовпчик коефіцієнтів розкладу по лівому базису. 

Таким чином для розрахунку розсіяного поля за падаючим необхідно 

отримати коефіцієнти розкладу по лівому базису oA , помножити їх на 

передавальні коефіцієнти T  та утворити лінійну комбінацію полів правого 

базису з отриманими коефіцієнтами. 

Для розрахунку падаючих полів за розсіяними проводиться аналогічна 

операція: 

 

†

† † † 1 2 1 1 † 1 2 † †

, ,

1 2 1 1 † 1 2 † †

, ,

ˆ ˆ

,

s

s m s s s m

o s s m o m

T E T E

E E

− − − −

− − − −

= =

= =

Φ A

FF E UΣ VT T V Σ U E

E UΣ VT T V Σ U E  (3.36) 

де †

sA  – вектор-стовпчик коефіцієнтів розкладу по правому базису. 
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3.1.2. Алгоритм фокусування 

Проектування довільного падаючого поля на правий базис Φ  дасть 

набір комплексних коефіцієнтів розкладу ( )expi i ia A i=  , які визначатимуть 

амплітуду та фазу кожної ортонормованої моди. Щоб отримати відповідне 

розсіяне поле, ці коефіцієнти мають бути помножені на діагональні елементи 

матриці T , а потім використані для утворення лінійної комбінації полів лівого 

базису F . Підбираючи амплітудні множники та (або) фазову затримку для 

кожного з коефіцієнтів { }ka , можна знайти таке поле, яке призводитиме до 

утворення сфокусованої плями у площині спостереження після розсіювання. 

Щоб оцінити ступінь фокусування, введемо відношення енергії 

випромінювання всередині області фокусування   до повної енергії 

випромінювання в області  : 

 ( ) ( ) ( )
2 2

1 1, , , , ,s sa a E x y dxdy E x y dxdy
 

   
 =    

  
    (3.37) 

де 

 ( ) ( )1 2, ; , , , .s i i i

i

E x y a a a f x y=    (3.38) 

Розподіл енергії по полю змінюється в залежності від зміни коефіцієнтів 

розкладу по базису  ia , а отже концентрація енергії в області фокусування 

призводитиме до збільшення коефіцієнта  . Для пошуку оптимальних значень 

 ia , для яких   буде максимальним, було використано метод градієнтного 

спуску з дробленням кроку [86]. 

3.1.3. Комп’ютерна модель та критерій фокусування. 

Для оцінки роботи розробленого алгоритму було обрано середовище, що 

складається з 1872 розупорядкованих сферичних діелектричних частинок з 

показником заломлення 1,7n =  та радіусом 0.15 мкмr = , які розміщені 

всередині циліндричного об’єму радіусом 2 мкмr = , висотою 5.2 мкмh =  з 
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коефіцієнтом заповнення 0,5 (рис. 3.2). Центр основи циліндра знаходиться у 

точці ( )0,0,0  і його вісь співпадає з напрямком осі OZ. 

Підпростір падаючих полів був визначений набором гаусових пучків 

 ( ), ,o i o i iE E g x x y y=  − − , де ( )
2 2

2

0

, exp
x y

g x y
 +

= − 
 

, (3.39) 

у якому 0  – радіус перетяжки пучка. Гаусові пучки з горизонтальною 

поляризацією (X) та довжиною хвилі 632.8 нм =  були сфокусовані у вузлах 

сітки на розсіюючому середовищі у площині ( ), ,0x y . Напрямок поширення 

z+ . Точки фокуса у площині XY обрані з огляду на ширину пучків таким 

чином, щоб вони частково перекривалися та не було неосвітлених ділянок у 

випадку, коли використовуються всі пучки. У даному дослідженні, була 

використана конфігурація 9 × 9 з кроком 2  та центром у точці ( )0,0,0 . 

 

Рис. 3.2. Ілюстрація кластеру сферичних частинок, який 

використовувався для дослідження фокусування. Вісь Z співпадає з 

напрямком поширення світла. 

Площина спостереження обрана на відстані 5.2 мкмd =  від початку 

координат. Також площина спостереження обиралась на більших відстанях, 

щоб проаналізувати вплив ближнього поля на якість фокусування. Розраховані 

падаючі  ,o iE  та розсіяні  ,s iE  поля формують масив даних, який 

використовується для побудови базисів Φ , F  та матриці передачі T . Для 
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зручності власні канали  , ,i i if   пронумеровані у порядку спадання 

передавальних коефіцієнтів i . 

Кількісна оцінка якості фокусування складається з двох параметрів. 

Першим є розмір сфокусованої плями, який визначається як ширина плями на 

половині від максимальної інтенсивності. Для визначення можливого впливу 

поляризації падаючого світла розмір сфокусованої плями оцінювався окремо 

для осі X та осі Y. А другим параметром є підсилення інтенсивності світла 

 max ,I I =  (3.40) 

де maxI  – максимальна інтенсивність сфокусованої плями, I  – інтенсивність, 

усереднена по полю спостереження. Коректне вимірювання підсилення 

вимагає вимірювання інтенсивності усередненої по ансамблю реалізацій 

середовища, але у даному випадку, а також у випадку експериментальних 

спостережень, її вимірювання є досить складним. Тому за наближене значення 

взято середню інтенсивність по полю. Теоретичне максимальне значення   

описується формулою (1.35). У випадку, коли одночасно здійснюється 

керування амплітудою та фазою, параметр   у цій формулі дорівнює одиниці. 

Отже, для досліджуваної системи максимально досяжне посилення 

інтенсивності становить 81 = . 

Таке визначення розміру плями дозволяє порівняти роздільну здатність 

системи з дифракційним обмеженням, а контраст   характеризує 

концентрацію енергії розсіяного світла у бажаній області. 

3.1.4. Моделювання та результати. 

У [87] було показано можливість подолання дифракційного обмеження 

за допомогою адаптивного формування хвильового фронту у розсіюючих 

середовищах. Можна припустити, що це можливо внаслідок наявності 

еванесцентної компоненти у ближньому полі у точці фокусування, яка виникає 

за рахунок розвиненої спекл-структури. Отже, перший крок перевірки 

розробленої моделі це демонстрація наявності еванесцентної компоненти у 
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розрахованому розсіяному полі [19]. На рис. 3.3 зображено інтенсивність 

розсіяного поля у ближній зоні в безпосередній близькості до зразка, а також 

на деякій відстані, яка поступово переходить до далекої зони. Наявність 

субхвильових спеклів у ближньому полі, які зникають зі збільшенням відстані 

від зразка, свідчить про можливість моделювання явищ, які пов’язані з 

еванесцентними полями. 

 

Рис. 3.3. Розрахована інтенсивність розсіяних гаусових пучків. Величина 

z  є відстанню від вихідної площини зразка до площини спостереження. 

Строго кажучи, вираз (3.28) має містити нескінченну кількість базисних 

функцій, щоб точно відтворити розсіяне поле для довільного падаючого пучка. 

Зменшення їх кількості поступово знижуватиме точність відтворення до 

повної неможливості відтворити поле. Тому варто провести оцінку точності 

(3.28) у випадках, коли при розрахунку враховується неповна кількість 

базисних функцій. Підхожим показником точності моделювання є нормована 

середньоквадратична похибка розв’язку прямої задачі 2

s : 

 
2 2

2

,inf ,inf .s s o sE E dxdy E dxdy+ = − FΤΦ   (3.41) 

Кутовими дужками позначено статистичне усереднення по всім можливим 

реалізаціям падаючого світла. Для перевірки можливості моделі вірно 

розраховувати розсіяння довільних падаючих полів було обрано 10 гаусових 

пучків  ( ) , 1,...,10k

oE k =  з довільною шириною й точкою фокусування, а 

також відповідні реалізації розсіяних полів ( )

,inf

k

sE , які були розраховані 
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асимптотично-точними методами з використанням MSTM. За наявними 

падаючими полями було розраховано усічене наближення розсіяних полів 

( )

,

k

s ME : 

 ( )( ) ( )

,

1

, ,
M

k k

s M i o i i

i

E E f
=

=     (3.42) 

де M N  є кількість власних передавальних каналів або базисних полів, які 

були використані під час розрахунку. Похибка розрахунку була обчислена 

відповідно до (3.41) для всіх досліджених значень M . 

Власні передавальні канали є ефективним засобом відновлення 

падаючого поля з розсіяного [88]. Найпростішу розумну оцінку 
,o estE  можна 

знайти за допомогою псевдо-оберненого оператора 1T̂ − : 

 ( )1 1

,

1

ˆ ,
M

o est s i s i i

i

E T E E f− −

=

=      (3.43) 

Нормована похибка відновлення для оберненої задачі 2

r  виражається як 

 
2 2

2

, .r o o est oE E dxdy E dxdy = −    (3.44) 

Похибки розрахунків представлені на рис. 3.4а. Результати 

моделювання свідчать про те, що за даних умов процес розсіювання світла 

можна змоделювати з достатньою точністю з використанням 60 або більшої 

кількості власних передавальних каналів. Такий результат можна пояснити 

наступним чином. Падаючі пучки були сфокусовані всередині квадратної 

області площею приблизно 264 . Оскільки падаюче поле мало лінійну 

поляризацію та не мало еванесцентних мод, воно мало приблизно 64 ступенів 

вільності. Тому приблизно 60 власних функцій правого базису виявилось 

достатньо для опису падаючого пучка у досліджуваній області з достатньою 

точністю. Оскільки кожна власна функція i  з області падаючих полів 

відображається в унікальну власну функцію if  з області розсіяних полів, 

розсіяне поле описуватиметься такою ж кількістю власних функцій. 

Порівняно гірша точність відновлення падаючого поля з розсіяного потребує 
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більш ретельного подальшого розгляду. Попередньо можна припустити, що 

оскільки розсіяне поле поширюється у області більшій за площину 

спостереження та має еванесцентну компоненту, то для кращого відновлення 

необхідно використати більше 81 розсіяного поля при побудові базису. 

   

Рис. 3.4. Залежність похибки відновлення від кількості використаних 

власних передавальних каналів (а) у випадку розрахунку розсіяних полів 

(нижня крива) та відновлення падаючих полів (верхня крива). Ілюстрація 

вибору точок фокусування у вихідній площині зразка (б). Залежність 

коефіцієнту підсилення світла від кількості використаних у розрахунку 

базисних полів (в) [19]. 

Також було досліджено фокусування світла через розсіюючий зразок. У 

площині спостереження за зразком було обрано 41 точку для фокусування з 

розташуванням, проілюстрованим на рис. 3.4б. Приклад сфокусованої плями 

та відповідне падаюче поле, що сформоване з гаусових пучків, зображено на 

рис. 3.5. 

Кількість використаних у (3.38) власних функцій змінювалась від 21 до 

81. Оскільки кожен власний передавальний канал є незалежним каналом 

керування, підсилення   має збільшуватись пропорційно до кількості власних 

функцій, як у (1.35). Отриману залежність підсилення від кількості власних 

функцій зображено на 3.4в. Дані підсилення усереднені по 41 точці, які 

зображені на рис. 3.4б. З графіку видно, що перші власні передавальні канали 

забезпечують більше підсилення, ніж передбачено теорією. Коли кількість 

каналів перевищує 60, то отримане підсилення стає меншим за передбачене 
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теорією. Пояснення цього може бути наступним. Вираз (1.35) отриманий з 

припущенням, що всі канали є незалежними та мають однакові статистичні 

характеристики. На відміну від цього система власних функції, що 

використовувалась у даному дослідженні, була розрахована для конкретного 

розсіюючого середовища і отримані базисні функції впорядковано залежно від 

їх вкладу у результуюче поле. При використанні більше 60 каналів керування, 

всі наявні ефективні ступені свободи падаючого хвильового фронту вичерпані 

і наступні базисні поля несуть менший вклад у підсилення. 

 

Рис. 3.5. Адаптивно сформоване падаюче поле (зліва) та відповідна 

сфокусована пляма у площині спостереження (справа) [19]. 

Оскільки розсіяне на кластері сферичних частинок поле визначається 

лише параметрами падаючого пучка світла та характеристиками розсіюючого 

середовища, то можна зробити висновок, що коефіцієнти лінійної комбінації 

розсіяних полів будуть однаковими для різних площин спостереження. Таким 

чином можна досліджувати розподіл інтенсивності світла не тільки у площині 

фокусування, а й у будь-якій площині даної системи, наприклад, у 

перпендикулярній площині. 

З (3.30) видно, що базисні поля складаються з лінійної комбінації 

розсіяних полів. Перехід від розсіяних полів ,xysE  до базисних полів F  

визначається матрицею 
1 2 1− −

UΣ VT , яку для зручності позначимо як M : 
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 ,xy .s=F E M  (3.45) 

При моделюванні фокусування розраховується вектор коефіцієнтів, за 

допомогою яких утворюється лінійна комбінація базисних полів, яка 

найкраще відображає сфокусоване поле. Позначимо цей набір коефіцієнтів 

вектором-стовпчиком 
†

A . Тоді розсіяне поле у базисі F  буде виражено як 

 † †

,xy ,xy ,xy ,s s sE = =E MA E B  (3.46) 

де 
† †=B MA  є вектором-стовпчиком коефіцієнтів, за допомогою яких 

утворюється лінійна комбінація розсіяних полів sE . Сфокусовані поля у 

площині XY зображено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Розподіл інтенсивності падаючих та розсіяних полів при 

фокусуванні всередині розсіюючого зразка, у вихідній площині зразка, 

поза розсіюючим зразком [23]. 

Тепер набір полів ,xysE  можна замінити на набір полів ,zxsE  і утворити лінійну 

комбінацію з тими самим вектором-стовпчиком коефіцієнтів. 
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 †

,zx ,zx .s sE =E B  (3.47) 

Результат такої заміни зображено на рис. 3.7. Розподіли полів у площині ZX 

узгоджуються з розрахованими на рис. 3.6 розподілами у площині XY. 

Помітно, що світло фокусується також у поздовжньому напрямку, що означає, 

що воно сфокусоване у певному об’ємі всередині середовища і можна 

керувати також глибиною проникнення. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 3.7. Розподіл інтенсивності світла, що поширюється через зразок у 

площині ZX: а) фокусування всередині об’єму зразка, б) фокусування у 

вихідній площині зразка, в) фокусування за межами зразка. Червоною 

лінією позначена вихідна площина зразка. Масштабування інтенсивності 

світла виконане окремо для кожного графіка для полегшення сприйняття 

[23]. 

Сфокусована пляма при дослідженні даного середовища мала еліптичну 

форму з видовженням у напрямку поляризації падаючого світла. Це давало 

дещо різну роздільну здатність у вихідній площині зразка, а саме 400 нм та 480 

нм перпендикулярно та вздовж напрямку поляризації. Співвідношення 
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довжин великої та малої осей еліпса наближалось до одиниці при віддаленні 

площини спостереження від зразка (рис. 3.8б). 

З результатів дослідження, що проілюстровано на рис. 3.4, було 

встановлено, що положення центру сфокусованої плями відрізнялось від 

бажаного в середньому до 150 нм, що відповідає радіусу одиничної 

розсіюючої частинки у даному дослідженні. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.8. Залежність роздільної здатності оптичної системи з розсіюючим 

середовищем (а) та залежність співвідношення великої та малої осей 

еліпса (б) від відстані до зразка [23]. 

Цілком очікувано, що при віддаленні від зразка та викликаному цим 

збільшенні розміру сфокусованої плями (рис. 3.8) підсилення інтенсивності 

спадатиме, оскільки енергія сфокусованого світла буде зосереджена у більшій 

області, що в свою чергу викликатиме зменшення максимальної інтенсивності 

у точці фокусування (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Залежність виміряного підсилення світла у точці фокусування 

від відстані до зразка [23]. 

На рис. 3.10 зображено співвідношення інтенсивності поздовжньої та 

поперечної компоненти розсіяного поля. Відомо, що поздовжня компонента 

поля швидко спадає при віддаленні від розсіюючого середовища. При 

віддаленні також помітно, що змінюється форма сфокусованої плями. 

 

Рис. 3.10. Співвідношення інтенсивності поздовжньої та поперечної 

компоненти напруженості електричного поля за межами розсіюючого 

середовища. 

3.2. Дослідження алгоритмів фокусування світла з використанням 

феноменологічної моделі. 

У даних методах опис середовища зводиться до побудови матриці 

передачі, яка має певні статистичні властивості, характерні для 
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невпорядкованого розсіюючого середовища. Теоретичний аналіз 

максимального підсилення проводився з врахуванням припущення, що 

середовище описується матрицею передачі, що складається з випадкових 

комплексних гаусових чисел [5]. Матриця передачі T  пов’язує вхідні канали 

(сегменти просторового модулятора світла) з вихідними каналами (наприклад, 

пікселі камери). При аналізі алгоритмів фокусування, як правило, цікавим є 

тільки один вихідний канал, а тому для зменшення кількості розрахунків 

матрицю передачі можна спростити до одного вектора, який пов’язуватиме N  

вхідних каналів з одним каналом детектора, у якому необхідно отримати 

підсилення інтенсивності. 

3.2.1. Моделювання за присутності шумів 

Двома основними джерелами шумів, що призводять до зниження 

ефективності роботи алгоритмів фокусування, є 1) флуктуація середовища та 

2) флуктуація інтенсивності світла, що реєструється детектором. Флуктуація 

інтенсивності світла складається з дробового шуму фотонів та шумів 

детектора. Детектором часто є цифрова камера на основі ПЗЗ або КМОН 

матриці. До характерних шумів таких детекторів відносяться дробовий шум 

фотоелектронів та темновий струм. Кожен з них може бути домінуючим в 

залежності від умов експлуатації та режиму роботи детектора [89], [90]. Шуми 

типового детектора не обмежуються цими двома видами, але інші типи шумів 

та нелінійність характеристик зазвичай мають значно менший вплив на 

зареєстрований сигнал. 

Для моделювання шумів інтенсивності не завжди доцільно 

використовувати складну та громіздку модель описану у [89], враховуючи 

незначний вклад окремих компонентів шуму. Тому часто використовують 

прості моделі, які складаються з гаусової або пуасонівської випадкової 

змінної. 

Моделювання флуктуацій середовища реалізується додаванням до 

елементів матриці передачі випадкових комплексних чисел, що 

підпорядковуються гаусовому розподілу [5]: 
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де   – випадкова комплексна гаусова змінна з нульовим середнім,   – її 

дисперсія. При флуктуації середовища можливі два сценарії: 1) елементи 

матриці передачі флуктуюють навколо свого середнього значення, 2) елементи 

матриці передачі повільно змінюються за рахунок додавання до них на 

кожному кроці нових випадкових чисел. Для реальних фізичних систем 

найбільш характерним є другий сценарій. 

3.2.2. Алгоритм із використанням послідовностей максимальної довжини 

Послідовність максимальної довжини або М-послідовність — це 

псевдовипадкова двійкова послідовність, яка утворюється регістром зсуву з 

лінійним зворотнім зв’язком та має максимальний період повторення. Період 

такої послідовності становить 2 1nN = − . За один період у такій послідовності 

зустрічається 2N  одиниць та 2 1N −  нулів. Також будь-яка комбінація 

символів довжини n  на довжині одного періоду М-послідовності 

зустрічається не більше одного разу. Комбінація з n  нулів є забороненою, бо 

вона призводить до утворення послідовності, що складається лише з нулів, а з 

такого стану неможливо перейти у будь-який інший стан. Також важливою 

властивістю М-послідовностей є те, що періодична автокореляційна функція 

такої послідовності має постійний рівень бокових пелюстків, який дорівнює 

1 N− . 

Для побудови М-послідовності для задачі фокусування було обрано 

регістр довжиною 10n =  (рис. 3.11), який може утворити послідовність 

довжиною 1023N = , що майже співпадає з кількістю каналів керування, 

кількість яких 1024. 

Алгоритм фокусування світла з використанням послідовності 

максимальної довжини описаний на рис. 3.12. Принцип роботи схожий до 

алгоритму розбиття, що був розглянутий у підрозділі 1.3. Відмінною є 

процедура вибору групи сегментів ПМС для подальшої оптимізації. На кожній 
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ітерації робиться циклічний зсув згенерованої послідовності максимальної  

 

 

Рис. 3.11. Регістр з лінійним зворотнім зв’язком для формування 

послідовності максимальної довжини. Містить 10 комірок, що дає 

можливість згенерувати послідовність довжиною 1023 біти. 

довжини. Циклічно зсунута послідовність використовується як маска для 

ПМС. Сегменти, які відповідають одиницям бінарної послідовності, беруть 

участь у оптимізації фазової затримки, яка призводить до збільшення 

підсилення світла. Оптимальна фазова затримка зберігається для цих 

сегментів. Під час наступної ітерації виконується оптимізація фази іншого 

набору сегментів ПМС відносно результатів оптимізації на попередній 

ітерації. 

 

Рис. 3.12. Блок-схема алгоритму оптимізації з використанням 

послідовності максимальної довжини. 
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Такий ітераційний алгоритм не призводить до точного розв’язку задачі 

за фіксовану кількість кроків. Йому, як і алгоритму розбиття, може 

знадобитись більша кількість повторень циклу оптимізації фази ПМС. 

3.2.3. Порівняння алгоритмів оптимізації фази 

Неперервний послідовний алгоритм сходиться до оптимального 

значення за N  кроків у ідеальній системі. Оскільки реальні системи далекі від 

ідеальних, у них присутні різні джерела шумів, наприклад, нестабільне 

середовище, нестабільність характеристик джерела світла, температурне 

розширення елементів установки, шуми детектора, тощо. Найбільш 

важливими є перші ітерації алгоритму, оскільки підсилення інтенсивності 

світла у цей час може бути на рівні фонового шуму, а отже на його подолання 

може бути витрачена значна частина часу. Тому для порівняння ефективності 

алгоритмів варто розглядати початкову швидкість зростання підсилення та 

повне підсилення. 

 

Рис. 3.13. Порівняння початкового підсилення у незашумленому 

середовищі (а) та повні криві підсилення інтенсивності (б) для 

неперервного послідовного алгоритму, алгоритму розбиття, та алгоритму 

з використанням М-послідовностей (модифікованого алгоритму 

розбиття). Графік (в) показує залежність повного підсилення 

інтенсивності для даних алгоритмів в залежності від відношення сигналу 

до шуму. 

На рис. 3.13а зображено залежність підсилення інтенсивності світла під 

час перших ітерацій алгоритмів оптимізації. Видно, що НПА має досить малу 
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швидкість збільшення підсилення на відміну від алгоритму розбиття, як було 

показано у [5]. Запропонований алгоритм з використанням М-послідовностей 

[20], [25] має подібну поведінку до перетину залежності для НПА, але під час 

подальшої оптимізації залежності розходяться і запропонований алгоритм 

зберігає більшу швидкість підсилення. Повне підсилення дещо вище для 

алгоритму з використанням М-послідовностей, ніж для АР, але найбільше 

підсилення показує НПА. 

Початкова швидкість збільшення підсилення (або нахил залежності 

підсилення від номеру ітерації) була виміряна за допомогою лінійної 

апроксимації початкової ділянки кривої у межах від першої до 200 ітерації. 

Нахил кривої становить 0,21 для неперервного послідовного алгоритму, 0,50 

для алгоритму розбиття та 0,45 для алгоритму з використанням М-

послідовностей. Для алгоритмів, що одночасно підлаштовують фазу багатьох 

каналів, нахил кривої на початковому етапі більший за такий для послідовного 

алгоритму більше, ніж у два рази. Однак, різниця у нахилі між АР та його 

модифікацією незначна. При подальшій оптимізації залежності розходяться 

більше і нахил, виміряний у діапазоні від 600 до 800 ітерації, для АР 

зменшується до 0,36, а для алгоритму з використанням М-послідовностей він 

залишається на тому ж рівні 0,45. На рис. 3.13б видно, що крива для алгоритма 

з використанням М-послідовностей має досить помітний перегин поблизу 

2000 ітерації. Крива підсилення для алгоритму розбиття більш плавна на цій 

ділянці. 

Залежність максимального підсилення від ССШ зображено на рис. 3.13в. 

Для найвищого значення ССШ максимальна різниця підсилення між АР та 

НПА становила НПА АР 16 −  . Теоретично розраховане значення 

максимального підсилення становить фаз. теор. 804,5 =  і це значення досягається 

неперервним послідовним алгоритмом у незашумленому середовищі. Повний 

набір залежностей підсилення від номеру ітерації для різних алгоритмів та 

ССШ наведено на рис. 3.14. 



116 

 

Рис. 3.14. Залежність підсилення від номеру ітерації для неперервного 

послідовного алгоритму, алгоритму розбиття та модифікованого 

алгоритму розбиття (алгоритму з використанням М-послідовностей) для 

ССШ на рівнях 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, та 8,0. 

Дані алгоритми були також дослідженні для випадку флуктуюючих 

середовищ. Результати моделювання наведені на рис. 3.15. Значення 

середньоквадратичного відхилення   були обрані на рівні 0,025 та 0,5. Як і 

для флуктуації інтенсивності, спостерігається подібна поведінка алгоритму з 

використанням М-послідовності в порівнянні з алгоритмом розбиття. 

 

Рис. 3.15. Залежність підсилення від номеру ітерації для неперервного 

послідовного алгоритму, алгоритму розбиття та алгоритму з 

використанням М-послідовності. 

Результати порівняння свідчать про те, що жоден з розглянутих 

алгоритмів не є універсальним. Для початкового етапу оптимізації кращим є 

алгоритм розбиття та алгоритм з використанням послідовностей максимальної 

довжини. Якщо кількість сегментів ПМС є степенем двійки, то кращим є 

другий варіант. У інших випадках варто застосовувати алгоритм розбиття, 

оскільки при його використанні не накладаються обмеження на кількість 
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сегментів ПМС. При досягненні певного рівня підсилення або після фіксованої 

кількості ітерацій може бути доцільним перехід до неперервного послідовного 

алгоритму. 

3.3. Дослідження методу фокусування світла з використанням матриці 

Адамара за допомогою статистичних методів 

3.3.1. Аналітичний опис задачі 

У теоретичному описі задачі фокусування світла невпорядковане 

середовище описується за допомогою матриці передачі, елементами якої є 

статистично незалежні випадкові комплексні амплітуди, що 

підпорядковуються гаусовому розподілу. Вектор-рядок матриці передачі 

  1 2 N=   T  (3.49) 

пов’язує канали керування ПМС 

    1 2 , 0,1
T

N ie e e e= x  (3.50) 

з певним вихідним каналом y  у площині спостереження [12]: 

 .y = Tx  (3.51) 

Деяка комбінація відкритих та закритих каналів керування призведе до 

фокусування світла. Нещодавно було запропоновано новий метод 

фокусування [12], [91], який використовує властивості матриці Адамара. 

Матрицею Адамара є така квадратна матриця розміру N N , яка складається 

з дійсних чисел 1  та 1−  ( ( )Im 0=H ), стовпчики якої ортогональні так, що 

справедливе співвідношення 
T N=HH I , де I  це одинична матриця. 

Відповідно до цього методу кожен стовпчик матриці nh  проектується на ПМС, 

в результаті чого у точці спостереження отримується комплексний відгук n : 

    1 2 1 2 .N N=T h h h     (3.52) 

Якщо отримати дійсну частину цих відгуків, то можна розрахувати й дійсну 

частину матриці передачі: 

 ( )Re ,T= =T SH SH   (3.53) 
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де  1 2Re /N N  =S  та N  — число каналів керування ПМС. Для 

вимірювання фази сигналу потрібне опорне поле. Таким полем є поле, яке 

формується при проектуванні стовпчика 1h  на ПМС. Комбінація 1h  з nh  дає 

можливість розрахувати маску, яку можна спроектувати на ПМС для 

розрахунку дійсної частини матриці T . Таким чином, для вимірювання 

елементів вектора S  необхідно 2N  вимірювань: 

 ( )1,де 2,n n n nI   = = Tv v h h  (3.54) 

 ( ) ( ) 1Re .n n nI I I + −= −  (3.55) 

У [12] зазначено, що даним методом було отримано рівень підсилення   

на рівні 60-65% від передбаченого теорією значення ( )1 / 2 1 /N = + − , а 

подальше його збільшення обмежується характеристиками середовища та 

шумами детектора. Тому доцільно зробити більш детальний аналіз впливу 

шумів на даний алгоритм [26] та методи їх придушення. 

Якщо згрупувати інтенсивності (3.54) у вектор 

  1 2 2 1 1 2 2
,

N N N
I I I I I
+ + + − −

−
=    =   ξ  (3.56) 

де елемент 1I
−  виключений з розгляду, оскільки він дорівнює нулю за 

побудовою, та стовпчики матриці Адамара у матрицю 

  1 2 2 ,
T

N N= − −A h h h h h  (3.57) 

то побачимо, що це лінійна задача, яка має дуже простий розв’язок: 

 .=ψ ξA  (3.58) 

Елементи матриці передачі у (3.58) позначені як 

 ( ) ( )*

1 1
Re Re , 1, ,

N

k k k rr
N N k N

=
 =   =   =   (3.59) 

оскільки фаза оптичного випромінювання завжди вимірюється відносно 

деякого опорного поля, яким у даному випадку зручно взяти 1 . 

У реальному експерименті завжди буде присутній шум. Вважатимемо, 

що шум є адитивним. Тоді вектор інтенсивностей запишеться у наступному 

вигляді: 
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 , 1, ,2 1.i i in i N =  + =  −  (3.60) 

Оптимальну оцінка елементів матриці передачі у даному випадку можна 

отримати за допомогою вінерівської інтерполяції, яка дозволяє відновити N  

елементів матриці передачі з 2 1N −  вимірювань інтенсивності. 

3.3.2. Визначення вінерівського фільтра 

Припустимо, що елементами вектора ξ  є випадкові змінні з відомими 

середнім значенням та кореляційними властивостями. Значення цих змінних 

вимірюються детектором з деякою похибкою n  і їх можна позначити вектором 

ζ : 

 .= +ζ ξ n  (3.61) 

Нехай необхідно знайти найкращу оцінку ψ̂  вектора (3.58). Таку оцінку 

доцільно шукати у вигляді лінійного перетворення (фільтрації) вектора 

виміряних інтенсивностей: 

 ˆ .=ψ ζG  (3.62) 

Така оцінка має задовольняти критерій мінімальної середньоквадратичної 

похибки 

 
22 ˆ . = −ψ ψ  (3.63) 

У даному випадку вона отримується за допомогою вінерівського фільтра у 

наступній формі: 

 1 ,−=
ζζ ψζ

G Γ Γ  (3.64) 

де автокореляційна матриця та матриця взаємної кореляції визначені як 

 ,= 
ζζ

Γ ζ ζ  (3.65) 

 .= 
ψζ

Γ ψ ζ  (3.66) 

У випадку некорельованого шуму ці матриці є сумою кореляційних 

матриць сигналу та шуму: 

 ,= +
ζζ ξξ nn

Γ Γ Γ  (3.67) 

 .= +
ψζ ψξ ψn

Γ Γ Γ  (3.68) 
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Подальший аналіз буде виконано з вектором інтенсивностей ξ  без 

врахування шумового доданку. 

3.3.3. Побудова вінерівського фільтра 

Інтенсивність світла при проектуванні на ПМС k-го стовпчика матриці 

Адамара визначається як 

 ( ) ( )( )
2

*

1 1, , 1, ,1 1

1 1
.

2 4

N N

k k l m l k l m k ml m
I h h h h

= =
=  =     Τ h h  (3.69) 

Вирази (3.56) та (3.69) дозволяють побудувати автокореляційну 

матрицю ξξ
Γ , що визначена виразом (3.65). Вона складається з добутків 

інтенсивностей, які містять у собі елементи матриці передачі, а це означає, що 

ξξ
Γ  складається з моментів четвертого порядку випадкової гаусової змінної. 

Відповідно до теореми Віка, момент четвертого порядку можна розрахувати 

через моменти другого порядку: 

 * * * * * * .k m p q k m p q k q p m    =     +      (3.70) 

де 
* 22k k =     для випадку нульового середнього та дисперсії 2

  дійсної та 

уявної частини k . Виходячи з припущення про статистичну незалежність 

передавальних каналів, отримуємо 

 
* 22 ,k m km  =    (3.71) 

 ( )* * 44 .k m p q km pq kq pm    =    +    (3.72) 

Ці міркування дозволяють розрахувати середні значення добутків 

інтенсивностей, з яких складається автокореляційна матриця ξξ
Γ : 

 

2 2

1 1

2 4

2 4

1

2 4

2 45
4

8 ;

2 , 2, ;

3 , 2, ;

, 2, ;

, , 2, , .

k k

n

k k

k n

I I N

I I N k N

I I N n N

I I N k N

I I N k n N k n

+ +



 



+ 







 



= 

=  =

=  =

=  =

=  = 

 (3.73) 
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Перший множник відповідає рядку матриці, другий – стовпчику, N  – кількість 

каналів керування. Далі можна записати безпосередньо елементи 

автокореляційної матриці 
ξξ

Γ : 

 

2 4

2 4

2 4

2 4

2 45
4

8 , 1;

2 , 2, 2 1;

3 , 1, 2, 2 1, or

2, 2 1, 1;

, 2, , 1, or

1, 2 1, 1;

, в інших випадках.

p q

N p q

N p q N

N p q N

p N q

N p N q N p

p N N q p N

N











  = =


 = = −


 = = −


  = = − =


 = = + −


= + − = − +

 

 (3.74) 

Для побудови вінерівського фільтру необхідно знайти обернену до ξξ
Γ  

матрицю 1−

ξξ
Γ . Умовою існування оберненої матриці є існування ненульового 

визначника матриці. Розглядаючи малі розмірності задачі, наприклад, для 

4,8,16,32,64N = , можна помітити закономірності, за якими змінюються 

значення визначника, та отримати аналітичні вирази, за якими неважко 

вивести узагальнену формулу розрахунку визначника для матриці довільної 

розмірності: 

 ( )
2 1

2 4

3

1
det .

2

N

N

N
N

−

  −

+
= Γ  (3.75) 

Видно, що визначник матриці ξξ
Γ  не є нульовим, а отже обернена 

матриця існує. Так само можна отримати вирази для власних чисел цієї 

матриці: 

 

( )

( )

2

2 4

1

2 4

2

2

2 4

1

2 4

2 2 1

5 5
3 3 2 1 ;

4 4

;

5 5
3 3 2 1 ;

4 4

2.

N

N

N N

N N
N N

N

N N
N N

N





+ 

+ − 

 
   
  =  + + + − +   
    
 

 = =  = 

 
   
  =  + − + − +   
    
 

 = =  = 

 (3.76) 
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Власні значення не є однаковими, що свідчить про те, що даний сигнал 

відмінний від білого шуму і це можна використати при фільтрації. 

Застосовуючи такі ж розрахунки, як і для (3.74), отримаємо значення 

елементів матриці взаємної кореляції 
ψξ

Γ : 

 

( )

( )

( )

( )

2 4

2 4

1,

2 4

1,

8 , 1, ;

4 , 1 and 1

or 2 1and 1 ;

2 , 1 and 1

or 2 1and 1 .

pq

p q p N q

pq

p N q

N p q N

N p N H

N p N H

N p N H

N p N H





− +



− +

  = =

    =



  =   − = −


   = −


  − =

 (3.77) 

Структура цієї матриця більш складна і вона нагадує структуру матриці A , яка 

складається з елементів матриці Адамара. Також варто зазначити, що ця 

матриця не квадратна, тому для неї неможливо виконати той аналіз, що був 

проведений для автокореляційної матриці Γ . 

Автокореляційної матриці Γ  та матриці взаємної кореляції Γ  

достатньо для побудови вінерівського фільтра G . Він був побудований для 

незашумленого сигналу (вектор ξ ). У цьому випадку фільтр G  співпадає з 

матрицею A , що задана формулою (3.57). Але призначення фільтра не лише 

для виконання простого лінійного перетворення, а також для зниження рівня 

адитивного або мультиплікативного шуму. Такий шум може бути як 

корельованим з сигналом, так і некорельованим. Виконані розрахунки 

залишаються справедливими в обох випадках. Необхідно лише замінити 

вектор незашумлених інтенсивностей ξ  на вектор зашумлених інтенсивностей 

ζ . 

Розрахований фільтр тепер можна застосувати до вектора 

інтенсивностей ξ  і результатом застосування має бути оптимальна оцінка ψ̂  

дійсної частини ψ : 

 11
ˆ , де .

N

−= =
ξξ ξψ

ψ ξG G Γ Γ  (3.78) 



123 

Наступним кроком має стати дослідження ефективності роботи фільтра 

у комп’ютерному моделюванні та експерименті. 

3.4. Висновки до розділу 3 

Розроблено комп’ютерну модель для дослідження фокусування світла 

крізь багатократно розсіююче середовище засобами адаптивної оптики. 

Основна ідея моделі полягає у визначенні власних передавальних каналів 

середовища шляхом сингулярного розвинення лінійного оператора, що описує 

розсіювання світла середовищем. Перевагами моделі є: 

− можливість застосування різних програмних пакетів для розрахунку 

полів, розсіяних розупорядкованим середовищем заданої 

мікроскопічної конфігурації; 

− відповідність реальному оптичному експерименту, забезпечена тим, що 

оператор розсіювання задається множиною пар «падаюча хвиля – 

розсіяна хвиля», причому падаючі хвилі обираються такими, які легко 

реалізувати на практиці; 

− обчислювальна ефективність, забезпечена тим, що після визначення 

передавальних каналів число операцій, необхідних для розрахунку 

розсіяного поля, не залежить від складності модельного розсіюючого 

середовища. 

Моделювання розсіювання у системі, що складається із 1872 випадково 

розташованих сферичних частинок, показало, що вона має близько 15 % 

«непрозорих» власних каналів. Падаючі хвилі, що відповідають таким 

каналам, розсіюються так, що світлова енергія майже не надходить в область 

спостереження. 

Моделювання фокусування світла крізь розупорядковане середовище 

показало, що точність встановлення фокусу у площині фокусування 

визначається радіусом розсіюючих частинок, якщо площина фокусування 

лежить всередині або на межі розсіюючого середовища.  
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Показано, що з віддаленням площини фокусування від вихідної 

площини розсіюючого зразка спостерігається лінійне збільшення розміру 

сфокусованої плями, що дозволяє говорити про його подібність до традиційної 

лінзи за своїми оптичними властивостями. 

Розроблено альтернативну реалізацію алгоритму розбиття для 

фокусування світла. Вона полягає у застосуванні бінарних послідовностей 

максимальної довжини для вибору сегментів ПМС, для яких в подальшому 

виконується оптимізація фази. Даний спосіб дозволяє зберегти характерну для 

алгоритму розбиття початкову швидкість сходження алгоритму до 

максимального рівня підсилення інтенсивності сфокусованої плями на 

довшому проміжку часу. Для ітерацій у проміжку від 0,6N  до 0,8N , де N  — 

кількість каналів ПМС, різниця в нахилі кривої залежності підсилення від 

номеру ітерації становила близько 25% відносно кривої для алгоритму 

розбиття. Вплив шумів інтенсивності та флуктуацій середовища на алгоритм 

фокусування світла з використанням послідовностей максимальної довжини 

істотно не відрізняється від такого для алгоритму розбиття. 

Проаналізовано алгоритм фокусування світла, що використовує бінарну 

амплітудну модуляцію та матрицю Адамара як базис, з допомогою якого 

відновлюється N  елементів дійсної частини матриці передачі за 2N  вимірами 

інтенсивності. За знаком цих чисел приймається рішення про відкриття або 

закриття відповідних каналів передачі. Для зменшення впливу шумів на число 

помилкових відкриттів/закриттів запропоновано застосувати вінерівську 

фільтрацію. З використанням феноменологічної моделі поширення світла та 

статистичних методів аналізу було розраховано значення матриць, необхідних 

для побудови фільтру, а саме автокореляційної матриці інтенсивності та 

взаємної кореляційної матриці значень дійсної частини матриці передачі та 

інтенсивності. Також були розраховані власні значення автокореляційної 

матриці. Структура матриць та власних чисел дає підстави припустити, що 

застосування вінерівської фільтрації призведе до покращення ефективності 

даного алгоритму. 
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМІВ 

 

Для виконання експериментальних досліджень було побудовано 

установку (рис. 4.1) на основі РК ПМС CRL Smectic Technology VGA SLM з 

розміром 640×480 пікселів, які мають розмір 24×31 мкм та розміщені з 

періодом 42 мкм по горизонталі та вертикалі. Джерелом когерентного світла є 

He-Ne лазер з довжиною хвилі світла 632,8 нм. Поляризаційні фільтри ПЛ1, 

ПЛ2 є атенюатором, який дозволяє регулювати інтенсивність лазерного 

випромінювання. Поляризаційний фільтр ПЛ3 дозволяє отримати модуляцію 

інтенсивності за допомогою ПМС, який здатний модулювати поляризацію. 

 

 

Рис. 4.1. Експериментальна установка для дослідження фокусування 

світла у конфігурації з використанням амплітудної модуляції [21]. ПЛ1, 

ПЛ2, ПЛ3, ПЛ4 – поляризаційні фільтри, Д1 – дзеркало, ПФ – 

просторовий фільтр, Л1, Л2, Л3 – лінзи, О1, О2 – мікрооб’єктиви. 

Для забезпечення можливості об’єднання пікселів модулятора у блоки 

(суперпікселі) використано просторовий фільтр ПФ, який відфільтровує 

високочастотну складову зображення. Суперпікселі можна утворювати з 

розмірами блоку від 3×3 до 12×12. Він розміщений у оптичній системі Л1 (f1 = 



126 

135 мм), Л2 (f2 = 50 мм), яка зменшує пучок світла, що пройшов крізь 

модулятор. Далі світло проходить через мікрооб’єктив О1, який сфокусований 

на вхідну площину зразка, і потрапляє на досліджуваний зразок. 

Мікрооб’єктив О2 збільшує зображення вихідної площини зразка і направляє 

його на ПЗЗ матрицю аналогової камери Sanyo VCB-3385. Для отримання 

цифрового сигналу використовувалася плата захоплення відеосигналу на 

основі SAA7135. Оскільки світло після проходження розсіюючого середовища 

деполяризоване і світло з різною поляризацією не інтерферує, необхідно 

встановити поляризаційний фільтр ПЛ4, який виділить одну бажану 

поляризацію. Це дозволить підвищити контрастність зображення. Інформація 

про розподіл інтенсивності у вихідній площині зразка використовується для 

оцінки якості фокусування і прийняття рішення про модифікацію хвильового 

фронту за допомогою ПМС. 

Зразком у даних дослідженнях є шар фарби на основі TiO2 товщиною 

≈10 мкм, який затиснутий між двома покривними скельцями. Зображення 

даного зразка отримане за допомогою оптичного мікроскопа наведено на 

рис. 4.1.  

Експериментально було реалізовано неперервний послідовний алгоритм 

[13] та алгоритм з відновленням дійсної частини матриці передачі з допомогою 

матриці Адамара [12]. Особливості реалізації неперервного послідовного 

алгоритму зображені на блок-схемі на рис. 4.2 [21], [24]. Процес фокусування 

починався з повністю відкритого модулятора, тобто всі сегменти пропускають 

світло. Далі кожен суперпіксель послідовно перемикався у протилежний стан 

і для такої конфігурації вимірювалась цільова функція. Якщо значення 

цільової функції збільшувалось у порівнянні з її попереднім значенням, 

суперпіксель залишався у новому стані. У протилежному випадку, 

суперпіксель перемикався у попередній стан. Також виявилось необхідним 

повторно вимірювати значення цільової функції, щоб зменшити вплив шуму 

тракту реєстрації зображень на збіжність алгоритму. Цільовою функцією було 

обрано залежність інтенсивності світла усередненої по області у 3×3 пікселя 
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від конфігурації сегментів ПМС. Центр даної області відповідає бажаній точці 

фокусування. Підсилення інтенсивності світла розраховувалось як 

відношення максимальної інтенсивності сфокусованої плями до середньої 

інтенсивності по всій апертурі за виключенням області фокусування [13]. 

 

Рис. 4.2. Блок-схема експериментальної реалізації неперервного 

послідовного алгоритму. 

4.1. Оцінка шумових характеристик експериментальної установки 

Використаній у даних експериментах камері та іншим камерам з 

нижнього цінового діапазону властиві порівняно високі шуми. Чим більші 

шуми інтенсивності вносить камера, тим більша імовірність зробити помилку 

при прийнятті рішення про модифікацію падаючого хвильового фронту. 

Відомо, що просте усереднення кадрів призводить до зменшення шумів, але 

при цьому збільшується час оптимізації. Необхідно оцінити оптимальну 

кількість для усереднення. Для цього було зроблено 100 знімків спекл картини 

за розсіюючим зразком. Кожне зображення було отримано з застосуванням 

усереднення від 1 до 10 кадрів. Для обробки отриманих зображень було 
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використано ідеї викладені у [92]. Ансамбль зі 100 знімків був попіксельно 

усереднений і так само було обчислено середньоквадратичне відхилення для 

кожного пікселя зображення. Приклад таких зображень наведено на рис. 4.3. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.3. Усереднене по ансамблю зображення спекл картини (а) та 

відповідний розподіл середньоквадратичного відхилення (б) для випадку 

усереднення кожного з зображень ансамблю по трьох кадрах. 

Далі значення квадратів середньоквадратичного відхилення були 

усереднені для пікселів однакової інтенсивності. Таким чином було отримано 

залежність середньої дисперсії шуму від інтенсивності пікселя. Шум зазвичай 

виражається як корінь з дисперсії. Відповідні графіки для різної кількості 

усереднень показані на рис. 4.3а. Оскільки спекл картина складається 

переважно з плям низької інтенсивності, то оцінка шуму для великих рівнів 

інтенсивності (приблизно від 50 відн. од.) виявляється досить зашумленою 

внаслідок недостатньої кількості даних. Видно, що при усередненні п’яти 

кадрів подальше збільшення числа кадрів для усереднення не призводить до 

зниження шуму. Також з даного графіка видно, що збільшення інтенсивності 

зображення призводить до вищого рівню шуму. А це в свою чергу може 

призвести до неправильного прийняття рішення на черговому кроці алгоритму 

оптимізації. Очевидно, що це також обмежить максимально досяжне значення 

підсилення інтенсивності. 
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а) б) 

Рис. 4.4. Залежність оцінки шуму інтенсивності від інтенсивності пікселя 

для декількох кількостей усереднених зображень (а) та гістограма 

середньоквадратичного відхилення для випадку усереднення трьох 

зображень. 

Для отримання критерію, за яким можливо було б обрати оптимальну 

кількість кадрів для усереднення, було побудовано гістограми розподілів 

середньоквадратичного відхилення для випадків усереднення від 1 до 10 

кадрів. Приклад такої гістограми наведений на рис. 4.3б. Вартим уваги є 

значення моди та повної ширини на половині висоти. Дані значення зображені 

на рис. 4.4а. Видно, що мода середньоквадратичного відхилення наближається 

до максимальної похибки квантування, що становить 0,5 рівня квантування, 

при усередненні п’яти кадрів. Повна ширина на половині висоти монотонно 

зменшується до дев’яти кадрів. 

На рис. 4.4б також зображено залежність підсилення інтенсивності 

світла під час роботи алгоритму від кількості усереднень. На горизонтальній 

осі відкладено відносне число ітерацій, де n  – номер поточної ітерації, N  – 

кількість контрольованих каналів модулятора. Можна помітити, що при 

досягненні трьох усереднень підсилення інтенсивності істотно не 

збільшується. Таким чином, для даної експериментальної установки було 

оптимальним є усереднення по трьох кадрах. 
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а) б) 

Рис. 4.5. Залежність моди та повної ширини на половині висоти від 

кількості усереднених кадрів (а). Підсилення інтенсивності в залежності 

від кількості усереднених кадрів. 

4.2. Фокусування світла при використанні суперпікселів різного 

розміру. 

Для даного досліду було проведено фокусування світла через різні 

розсіюючі зразки (TiO2, ZnO з товщиною близько 10 мкм) для різних розмірів 

суперпікселів: від 3×3 до 12×12. Розмір поля модулятора, який 

використовується для керування хвильовим фронтом, при цьому залишався 

майже незмінним, а саме у межах від 96×96 до 100×100 пікселів. Кількість 

каналів керування при цьому знижувалась від 1024 до 64. 

Головними припущеннями у даному експерименті були наступні: 

− шум, присутній у каналі керування, впливатиме на ймовірність 

допустити помилку при перемиканні стану суперпікселів; 

− оскільки розмір суперпікселів зменшується, зміна інтенсивності у точці 

фокусування також зменшиться, що викличе збільшення ймовірності 

прийняти неправильне рішення при перемиканні стану каналів 

керування. 

Оскільки динамічний діапазон системи камера – пристрій захоплення 

зображень обмежений, при зміні зразка необхідно налаштувати інтенсивність 

падаючого світла таким чином, щоб діапазон зміни інтенсивності співпадав з 
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динамічним діапазоном системи. Ці параметри контролювались у режимі 

реального часу за допомогою гістограми зображення та аналізом окремих 

кадрів під час процесу фокусування. 

На рис. 4.6 зображено залежність підсилення інтенсивності світла у 

точці фокусування від відносного номеру ітерації для зразків, що виготовлені 

з різного матеріалу (TiO2 та ZnO). На рис. 4.7 зображено залежність 

підсилення інтенсивності світла від кількості каналів керування. 

  

а) б) 

Рис. 4.6. Залежність підсилення світла у точці фокусування від відносного 

номеру ітерації для різного числа каналів керування N  ( n  — номер 

ітерації) для зразків TiO2 (а) та ZnO (б) з товщиною 10 мкм. 

З рис. 4.6 видно, що під час перших N  ітерацій підсилення інтенсивності 

досягає значення близького до максимального. Далі інтенсивність коливається 

у певних межах відносно середнього значення. Очевидно, що причиною цього 

є шум інтенсивності, який зростає зі збільшенням інтенсивності. 

На рис. 4.7 видно, що для більших суперпікселів, а це означає для 

меншої кількості незалежних каналів керування, експериментальні точки 

добре узгоджуються з теоретичною залежністю. Таким чином можна зробити 

висновок, що шумом інтенсивності можна знехтувати при розмірах 

суперпікселя від 8×8. Однак і в цьому випадку максимальна інтенсивність не 

досягається за кількість ітерацій, що дорівнює кількості каналів керування, як 

це спостерігалось за відсутності шуму у комп’ютерному моделюванні [20]. 
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а) б) 

Рис. 4.7. Залежність підсилення інтенсивності під час фокусування світла 

від числа незалежних каналів керування системи для зразків TiO2 (а) та 

ZnO (б) з товщиною 10 мкм. 

4.3. Фокусування на різних відстанях. 

Мета даної частини дослідження — вивчити поведінку розміру 

сфокусованої плями при зміні положення точки фокусування. Під час 

експерименту оптична система О2-ПЛ4-Л3-ПЗЗ (рис. 4.1) була послідовно 

сфокусована безпосередньо на поверхні розсіюючого зразка (0 мкм), та у 

кількох площинах на відстані від 0 до 400 мкм від поверхні зразка. Зразком 

для дослідження був шар TiO2 товщиною 10 мкм. На передню площину зразка 

проектувалося зображення створене модулятором. Розмір цього зображення 

32×32 суперпікселі у конфігурації 3×3, що становить приблизно 2,6×2,6 мкм. 

Розмір сфокусованої плями визначався за допомогою автокореляційної 

функції: 
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де x  — величина зсуву зображення відносно оригіналу, ijS  — скалярний 

добуток розподілу інтенсивності зображення. Скалярний добуток 

розраховується за формулою: 
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де k  — індекс пікселя зображення, M  — повна кількість пікселів у 

зображенні, k

iI  та k

jI  — інтенсивності k-го пікселя зображень з індексами i  та 

j , які позначають зсув кожного з зображень відносно початку координат. 

Індексом 0 позначено оригінальне зображення без зсуву. 

Кореляційні функції були виміряні для декількох точок фокусування і 

зображені на рис. 4.8. Визначимо повну ширину піка на рівні половини від 

максимальної інтенсивності як подвійну відстань від нуля до точки, на якій 

( ) 0,5g x = . Виявилось, що визначена таким чином ширина піка на половині 

висоти близька до ширини піка на половині висоти диска Ейрі. Залежність 

розміру сфокусованої плями від відстані до зразка зображена на рис. 4.9. 

Пряма пунктирна лінія відповідає розміру диска Ейрі, що розрахований для 

еквівалентної лінзи з діаметром, який відповідає діаметру освітленої ділянки  

 

  

а) б) 

Рис. 4.8. Залежність кореляції від величини зсуву зображення (а), 

залежність повної ширини сфокусованої плями на половині висоти від 

положення точки фокусування (б). 

зразка. Розмір диска Ейрі визначається на половині від максимальної 

інтенсивності і розраховується за наступною формулою: 
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f

d
D


=  (4.3) 

де 0,6328 мкм =  — довжина хвилі світла, f  — відстань від зразка до точки 

фокусування, D  — діаметр освітленої частини розсіюючого зразка, який у 

даному дослідженні становить приблизно 104 мкм. 

Пряма суцільна лінія відповідає розміру дифракційно-обмеженої плями, 

що формується об’єктивом O2. Розмір визначається на половині від 

максимальної інтенсивності. Він розраховується за формулою: 

 
0,5 0,515 ,d

NA


=  (4.4) 

де 0,6328 мкм =  — довжина хвилі світла, NA  — числова апертура 

мікрооб’єктива O2. 

Приклади зображень, які ілюструють дані на рис. 4.8 наведені на рис. 4.9 

разом з відповідними графіками функції ( )g x . 

   

   
Рис. 4.9. Зображення сфокусованих плям на відстанях 0 мкм, 106,4 мкм, 

288,4 мкм та відповідні графіки кореляційної функції ( )g x . 
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З отриманої залежності видно, що розмір сфокусованої плями 

залишається майже незмінним до певної відстані до площини фокусування і 

приблизно відповідає розміру дифракційно-обмеженої плями, що формується 

мікрооб’єктивом O2. Далі розмір сфокусованої плями збільшується 

пропорційно до відстані до площини фокусування. Тому можна зробити 

висновок, що починаючи з деякої відстані розсіююче середовище разом з 

ПМС працює як лінза. Розмір такої лінзи дорівнює розміру зображення, яке 

створене за допомогою ПМС та спроектоване на зразок, а фокусна відстань 

дорівнює відстані до площини фокусування. У даному випадку відстань до 

площини фокусування, на якій сфокусована пляма починала збільшуватись,  

приблизно дорівнює 100 мкм. 

4.4. Висновки до розділу 4 

Встановлено, що при постійному розмірі освітленої ділянки у вхідній 

площині розсіюючого зразка підсилення інтенсивності світла сфокусованої 

плями відповідає передбаченому теорією лише для малої кількості ступенів 

вільності. Подальше збільшення їх кількості призводить до збільшення різниці 

підсилення інтенсивності світла у сфокусованій плямі між фактичним 

значенням та теоретичним. Фактичне значення виявляється меншим. 

Ймовірно, це є наслідком збільшення впливу шуму при зменшенні розміру 

суперпікселя, оскільки приріст інтенсивності світла визначається його 

розміром і малі прирости важче розрізнити на рівні шуму. 

Було показано, що зі збільшенням відстані до площини фокусування 

розмір сфокусованої плями залишався майже незмінним до деякої відстані та 

визначався властивостями реєструючої оптичної системи (дифракційним 

обмеженням об’єктиву). Починаючи з цієї відстані діаметр сфокусованої 

плями почав збільшуватись і він відповідав діаметру дифракційно-обмеженої 

плями еквівалентної лінзи, діаметр якої дорівнював діаметру освітленої 

області у вхідній площині розсіюючого зразка. 

За значеннями моди та ширини гістограми шуму на половині її висоти 

визначено оптимальну кількість зображень для усереднення, що склала три 
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послідовні кадри. Показано, що збільшення кількості усереднених зображень 

наближає середньоквадратичне відхилення інтенсивності пікселя у точці 

фокусування до рівню шуму квантування. 

Показано, що дисперсія шуму зростає із збільшенням інтенсивності 

пікселя, що прямо вказує на існування статистичної залежності між корисним 

сигналом та шумом. Це створює можливості статистичної оптимізації 

детектування інтенсивності зображення з метою зменшення впливу шумів на 

якість фокусування. 
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ВИСНОВКИ 

1. За допомогою методів оптичної велосиметрії вперше виявлено три типи 

потоку суспензії заряджених паличкоподібних колоїдних частинок у 

проміжку між двома коаксіальними циліндрами: 1) з постійною 

швидкістю в межах шару; 2) з шарами з різним градієнтом швидкості; 3) 

зі сталим градієнтом швидкості. Механізми формування потоків 

пояснюються існуванням двох типів характерних довжин: розміру 

частинки з врахуванням електростатичного поля навколо неї та розміру 

домену, утвореного з даних частинок. Дані про характеристики потоку 

суспензії потенційно можуть бути використані при фокусуванні світла у 

динамічному середовищі з використанням рухомої «опорної зірки». 

2. Для моделювання фокусування світла при багатократному розсіюванні 

запропоновано описувати розсіююче середовище набором власних 

передавальних каналів, що розраховуються із перших принципів. 

Моделювання показало, що точність встановлення фокусу у площині 

фокусування визначається радіусом розсіюючих частинок, якщо 

площина фокусування лежить всередині або на межі розсіюючого 

середовища. 

3. Розроблено алгоритм фокусування світла, в основу якого покладено 

алгоритм розбиття. Його новизна полягає у застосуванні бінарних 

послідовностей максимальної довжини для вибору сегментів ПМС для 

подальшої оптимізації фази. Даний спосіб дозволяє зберегти характерну 

для алгоритму розбиття високу початкову швидкість сходження 

алгоритму до максимального рівня підсилення інтенсивності 

сфокусованої плями на більшій кількості ітерацій. Для ітерацій у 

проміжку від 0,6N  до 0,8N , де N  — кількість каналів ПМС, різниця в 

нахилі кривої залежності підсилення від номеру ітерації становила 

близько 25% відносно кривої для алгоритму розбиття.  

4. Для зменшення впливу шумів на число помилок алгоритму фокусування 

світла, що використовує бінарну амплітудну модуляцію та рядки 
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матриці Адамара як базис, запропоновано застосувати вінерівську 

фільтрацію. З використанням феноменологічної моделі поширення 

світла та статистичних методів аналізу розраховано значення матриць, 

необхідних для побудови вінерівського фільтру та відповідні власні 

значення. Їх структура дає підстави припустити, що застосування 

вінерівської фільтрації призведе до покращення ефективності даного 

алгоритму. 

5. Для зменшення впливу шумів тракту реєстрації експериментальної 

установки на якість фокусування світла оптимальною кількістю кадрів 

для усереднення є три послідовні кадри. Дисперсія шуму зростає зі 

збільшенням інтенсивності пікселя, що вказує на існування статистичної 

залежності між корисним сигналом та шумом. Це створює можливості 

статистичної оптимізації детектування інтенсивності зображення з 

метою зменшення впливу шумів на якість фокусування. 

6. При постійному розмірі освітленої ділянки розсіюючого зразка 

підсилення інтенсивності світла у фокусі збігається із теоретично 

передбаченим лише для малої кількості ступенів вільності ПМС, що 

відповідає більшим розмірам його сегментів. При великій кількості 

ступенів вільності експериментальне підсилення є меншим за 

теоретичне, що є наслідком впливу шуму реєструючої системи. 
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