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Головною метою енергетичного розрахунку оптико – електронного 

приладу (ОЕП) є визначення спектрального і інтегрального потоку 

(фотосигнала), який попадає на приймальну площадку приймача 

випромінювання.  

 В реальних умовах кожний об’єкт  простору є джерелом власного 

(переважно теплового) випромінювання  і відбитого стороннього  

випромінювання  від сусідніх об’єктів, Сонця, навколишнього фону і 

освітлювальних систем, якщо вони спеціально передбачені. Коли 

освітлювальна система або освітлювальний оптичний канал відсутні, - маємо 

пасивний ОЕП. Якщо ж додатково застосовується освітлювач, пасивний 

ОЕП класифікується як  активний. 

 За відсутністю освітлювальної системи найбільша доля 

випромінювання об’єкта складається з власного теплового випромінювання і 

випромінювання від Сонця, розсіяного поверхнею об’єкта. Процентне 

співвідношення між ними залежить від температури об’єкта. В безмісячну 

ніч присутнє переважно власне теплове випромінювання об’єкта. 

Якщо ж для кращого сприймання об’єкта застосовується освітлювач, 

враховується тільки випромінювання освітлювача, відбите від об’єкта. 

 Звичайно, методики енергетичного розрахунку пасивного і активного 

ОЕП дещо розрізняються. Різними є і набір необхідних для розрахунку 

параметрів. Тому чисельні вихідні дані надаються окремо для пасивного і 

активного ОЕП.  

Для студентів 3-го курсу бакалаврського рівня підготовки розрахунок 

спрощений: стороннє випромінювання від природних об’єктів, як і фон не 

враховуються, об’єкт, який випромінює, має такі типові геометричні форми і 

властивості поверхні,  які математично описуються відомими формулами, а 

просторовий розподіл потоку в зображенні об’єкта на приймачі – 

рівномірний. Проблема перетворення фотосигнала в фотоелектричний 

сигнал на виході приймача, а потім в якості корисного електричного сигнала 

-  на виході фотоприймального пристрою розглядається окремо  в наступних 

семестрах. 

Вихідні дані. 

1. Пасивний ОЕП. 

Загальні дані та умови. 

 

В полі зору на оптичній вісі пасивного ОЕП в просторі знаходиться 

ламбертів тепловий випромінювач, який має температуру Т 0K  і функцію 

коефіцієнта спектрального випромінювання 

𝜀(𝜆) = е−𝜆/𝑝 , 



        де 𝜆 − довжина хвилі оптичного випромінювання у мкм, а p – постійний 

коефіцієнт.  

 Віддаленість випромінювача від ОЕП складає Ɩ, км.  

 

Параметри випромінювача: 

a) Сфера з відомим діаметром D1, менша за розмірами ніж поле зору. 

b)  Плоский випромінювач, розміри якого в кутовому вимірі 

перевищують поле зору об’єктиву. 

c)  Протяжний плоский випромінювач в центрі поля зору з площею А1, 

кутові розміри якого не перевищують поле зору оптичної системи.  

Поверхні вказаних вище плоских випромінювачів орієнтовані 

ортогонально відносно оптичної вісі об’єктиву. 

Необхідні параметри приймальної оптичної системи: 

 Матеріал, з якого виготовлена оптична система, який, в свою чергу, 

визначає функцію спектрального коефіцієнту пропускання 

випромінювання τ(λ). Вважається, що товщина оптичного матеріалу 

складає умовно 1 см. 

 Діаметр вхідної зіниці об’єктиву приймального оптичного каналу Ао . 

 Поле зору оптичної системи 2w. 

 

2. Активний ОЕП. 

Загальні дані та умови. 

 

Освітлювальний канал активного ОЕП з лазером направляє на об’єкт 

потік з кутом розходження 2θ і утворює в площині розташування об’єкту на 

відстані Ɩ км. круглу світлову пляму. Віддалений об’єкт  є не первинним, а 

вторинним випромінювачем, котрий відбиває промені в зворотному 

напрямку. Прикладом такого активного ОЕП є лазерний далекомір. 

Площа круглого перерізу пучка променів лазера на виході освітлювального 

каналу збільшена за допомогою телескопічної системи і складає Аs. 

Одночасно освітлювальний канал виконує функції приймального. Така 

оптична схема має спільну оптичну вісь і тому відноситься до класу 

коаксіальних освітлювально/приймальних оптичних каналів. 

 Для направлення прийнятого відбитого від об’єкту випромінювання на 

приймач між лазером і телескопічним розширювачем встановлений 

світлоділильний кубик.   Розглядається випадок, коли світлова лазерна пляма 

повністю розміщується на об’єкті в центрі поля зору. Об’єктом при цьому є: 

d) Плоский дифузний розсіювач. 



В  випадку, коли світлова пляма перевищує розміри плоского об’єкта, площа 

якого А2, розглядаються такі типи об’єктів : 

e) Дифузний розсіювач з плоскою поверхнею. 

f) Катафотний (кооперативний) відбивач. 

g) Дзеркальний відбивач. 

Для всіх варіантів спектральний коефіцієнт відбиття об’єкта дорівнює 𝜌𝜆. 

Відомими також є: 

 Довжина хвилі 𝜆 монохроматичного випромінювання лазера. 

 Спектральна потужність Фλ постійного потоку або енергія його 

імпульсу Qλ за 1 мкс. 

 Площа вхідної зіниці об’єктиву приймально/освітлювальної системи 

ОЕП складає  Ао.  

 Оптична товщина t λ оптичної системи в прямому ході променів. 

 Коефіцієнт спектрального пропускання 1 см. товщини матеріалу 

оптичної системи    τλ. 

Cлід зазначити, що взагалі, не зважаючи  на спільний об’єктив для обох 

каналів, площі Аs  і  Ао можуть бути різними, якщо лазерний пучок в 

прямому ході не повністю заповнює зіницю телескопічної системи. 

3. Середовище поширення випромінювання. 

 

Загальні дані та умови. 

      В якості середовища переважно розглядається аерозольна атмосфера, яка 

поглинає і розсіює випромінювання вздовж оптичної траси довжиною Ɩ км. В 

результаті розрахунку необхідно встановити спектральний  та інтегральний 

коефіцієнти пропускання атмосфери в межах визначеної смуги довжин 

хвиль. Траса є горизонтальною і знаходиться на висоті h над рівнем моря.  

      Чиста (без аерозолей) атмосфера  поглинає випромінювання за рахунок 

резонансного збудження переважно молекул H2O і CO2 . Впливом інших газів 

на молекулярне поглинання атмосферою припустимо знехтувати в зв’язку їх 

малості. 

 Заданими є наступні параметри, необхідні для розрахунку: 

 Відносна вологість атмосфери RH %. 

 Температура повітря Т0С. 

 Номер вікна прозорості атмосфери в інфрачервоному діапазоні. 

     Аерозольна атмосфера  ослаблює випромінювання через наявність в 

атмосфері дрібних твердих та рідинних часток різного природного 

походження. В залежності від співвідношення між довжиною хвилі і 

середнім розміром часток спостерігаються різні види розсіювання. 

Для розрахунку пропускання аерозольної атмосфери необхідні такі дані: 

 Стан атмосфери (серпанок, туман, дощ). 



 Середній радіус r і кількість n крапель в 1 см3 (для туману). 

 Метеорологічна видимість V (для серпанку і слабкого туману). 

 Сила ξ , [см/с] і радіус крапель rd , [см] дощу.  

 Зазначене вище вікно прозорості атмосфери. 

Загальна прозорість атмосфери визначається сумісним впливом як 

поглинання, так і розсіювання випромінювання.  

4. Оптична система. 

 

Загальні дані та умови. 

Оптична система пасивного ОЕП утворює зображення в фокальній 

площині у вигляді енергетичної плями, яка повністю знаходиться на 

приймальній площадці, якщо випромінювач за кутовими розмірами менший 

за поле зору оптичної системи. Якщо ж кутовий розмір випромінювача 

перевищує поле зору, то приймач  сприймає тільки певну частину 

зображення. 

 Активний ОЕП, зазвичай, завжди формує зображення об’єкта в межах 

площадки приймача, тому весь потік, який пройшов оптичну систему в 

прямому і зворотному напрямку, потрапляє на приймач. 

Параметри оптичної системи, необхідні для енергетичного розрахунку, 

вже були наведені вище.  

5. Завдання. 

 

В результаті повного енергетичного розрахунку пасивного ОЕП 

відповідно до індивідуального завдання необхідно: 

1. Знайти чисельне значення інтегрального потока (фотосигнала), який 

потрапляє на чутливу площадку фотоприймача. 

2. Побудувати графік спектра фотосигнала. 

Для активного ОЕП необхідно розрахувати монохроматичний 

фотосигнал. 

6. Чисельні дані за варіантами. 

 

Індивідуальне завдання для кожного студента представлено комплексом 

даних, які надані у вигляді таблиць для пасивних і активних ОЕП (відповідно 

додаток Passive.xlsx і Active.xlsx). Послідовно номер студента в журналі 

відвідування занять визначає номер варіанта РГР за таким правилом: 1, 16, 2, 

17, 3, 18 і т. д.. 

7. Вимоги до РГР. 

 

РГР виконується з застосуванням MS Office версії не нижчої 2003. За 

допомогою офісного пакета програм формується українською мовою 



текстова частина, рисунки, формули, таблиці і графіки. Шрифт Times New 

Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1. Зміст РГР: 

1. Вихідні дані заданого варіанту. 

2. Геометрична модель (схема) РГР. Рисунок у 2D або 3D з усіма 

позначеннями.  

3. Розрахунок спектральної поверхневої густини випромінювання тіла 

в межах заданого вікна прозорості (для пасивного ОЕП). 

4. Розрахунок спектрального та інтегрального потоку (тільки для 

пасивного ОЕП), який потрапляє на   приймач без врахування втрат 

випромінювання в атмосфері та в оптичній системі. 

5. Розрахунок спектрального та інтегрального коефіцієнтів 

пропускання для оптичного каналу від джерела випромінювання до 

приймача. 

6. Оцінка фото сигналу з врахуванням втрат випромінювання. 

Рекомендується отримати кінцевий результат для кожного розділу у 

символьному вигляді, а потім виконувати чисельні  розрахунки. 

Масив розрахованих спектральних даних необхідно заносити в таблиці, 

які представляти як додаток. Графіки, побудовані з використанням вказаних 

даних, представляти у відповідних місцях тексту РГР. Бажано, щоб зручно 

обраний масштаб вісі абсцис був однаковий для всіх спектральних графіків. 

Доцільно також графіки спектрального випромінювання, заданого вікна 

прозорості атмосфери і прозорості оптичного матеріалу представляти на 

одному рисунку з метою кращого співставлення кривих.  

Зауваження: Якщо рисунки, графіки, формули та таблиці створюються 

за допомогою інших програм ніж MS Office, то вони мають бути 

експортовані в файл РГР з розширенням .doc або .docx. 

 

8. Методична підтримка. 

Представлені нижче підрозділи відносяться до відповідних розділів 

змісту РГР, вказаних вище. 

 

8.1.  Перелік вихідних даних повинний містити символьне позначення 

параметру  ліворуч від знаку рівності, а після нього - чисельне значення з 

одиницями виміру і точною назвою параметру. 

8.2.  На  рисунку геометричної  моделі повинні бути нанесені всі 

символи вихідних  параметрів, необхідних для розрахунку. 

     8.3.  Розрахунок спектральної поверхневої густини випромінювання 

нагрітого тіла в межах заданого вікна прозорості (для пасивного ОЕП) 

виконується спочатку для АЧТ з застосуванням формули Планка, а потім 



уточнюється для реального тіла у відповідності з законом Кірхгофа і заданої 

функції 𝜀(𝜆). 

Щоб не помилитися, рекомендується розрахувати довжину хвилі, де 

знаходиться екстремум кривої випромінювання АЧТ, нагрітого до заданої 

температури (закон Голіцина – Віна), а потім переконатися, що розрахунки за 

формулою  Планка і відомою формулою 

𝑀𝜆𝑚  
= c3T

5, 

де c3 = 1,2862·10-15 Вт·см-2·мкм-1·оК-5, 

дають однакові результати максимального значення спектральної 

енергетичної світності АЧТ для λm. Це дозволяє уникнути прикрої помилки в 

самому початку розрахунків.  

Межі вказаного вікна і уявлення про вікно прозорості можна отримати з 

таблиці 5.1 і графіка, рис. 5.4 на ст.177-178 [1]. Інтервал послідовних значень 

аргументу Δλ для розрахунку  𝑀𝜆  
 рекомендується брати 0,1 мкм. Отримані 

результати разом з числами спектральних коефіцієнтів випромінювання Ԑλ і 

енергетичної світності реального випромінювача 𝑀𝜆
΄  для послідовності 

значень 𝜆 представляються додатком до РГР в табличному вигляді. Для 

вузької смуги бажано брати менший інтервал Δλ . За результатами 

розрахунку 𝑀𝜆
΄  будується графік 𝑀΄(𝜆),  який вставляється в текст РГР. 

Вимоги до графіків:  

1. Наявність сітки з зручно поділеною шкалою. 

2.  Необхідні символи параметрів числа і одиниці виміру. 

3. Підпис графіку та інші необхідні надписи на тлі сітки. 

Для активного ОЕП розрахунок 𝑀΄(𝜆)  виконується тільки для однієї  

довжини хвилі, тобто розраховується 𝑀𝜆
΄ .  

8.4 Цей підрозділ присвячений розрахунку спектрального (для обох 

типів ОЕП) та інтегрального (тільки для пасивного ОЕП) фотосигналів, які 

сприймаються чутливою площадкою приймача. На даному етапі розрахунку 

втрати випромінювання не враховуються, тому фотосигнал легко знайти 

через відповідну спектральну чи інтегральну енергетичну освітленість 

вхідної зіниці, якщо відома її площа. Вважається при цьому, що весь потік, 

який проходить через вхідну зіницю, потрапляє на приймач випромінювання. 

Якщо поверхня об’єкта є ламбертовою (дифузною), енергетична 

освітленість знаходиться за допомогою відомої формули 

Eλ=Lλ·Ω, 

де 

Ω – тілесний кут з вершиною в центрі вхідної зіниці об’єктиву, якому 

відповідає поле зору оптичної системи, якщо об’єкт більший за поле 



зору; в протилежному випадку розмір тілесного кута визначається 

розміром тіла, на яке спирається тілесний кут.  

Lλ – спектральна енергетична яскравість поверхні тіла, котра 

елементарно пов’язана з Μλ. 

Якщо ж поверхня є дзеркально відбиваючою, як у випадку, коли 

активний ОЕП наведений на дзеркало  або катафот, то треба 

враховувати зменшення поверхневої густини потоку як в площині 

об’єкту, так і в площині вхідної зіниці через розходження лазерних 

променів.  

Енергетичні співвідношення для активних ОЕП і приклади 

розрахунків фотосигнала наведені в  [2], с. 70 – 72; [3], с. 271 – 285;  [4], с. 

271 – 285; [5], с.  316 – 320. 

8.5  Розрахунок спектрального та інтегрального коефіцієнтів 

пропускання для оптичного каналу від джерела випромінювання до 

приймача складається з окремих розрахунків спектральних коефіцієнтів 

пропускання атмосфери τλ,а  і матеріалу оптичної системи τλ,о. Кінцевий 

розрахунок спектрального коефіцієнта пропускання всього оптичного каналу 

τλ  знаходиться перемноженням названих вище коефіцієнтів. 

а. Середній коефіцієнт пропускання τΗ2Ο в межах заданого вікна 

прозорості, обумовлений поглинанням парою води, знаходиться 

елементарно після встановлення товщини шару осадженої води ω для заданої 

температури повітря, відносної вологості і довжини оптичної траси на рівні 

моря. Методика розрахунку товщини шару води ω викладена в [6], с. 78 – 

81; [7], с. 60 – 63. Відомо 2 методи розрахунку середнього τΗ2Ο: 

 Метод Елдера-Стронга. 

 Метод Лангера, який є вдосконаленням першого метода. 

Обидва методи дозволяють для прозорості чистої вологої атмосфери за 

лічені хвилини отримати оцінку, яка достатня для практики. Формули для 

розрахунку наведені в [7], с. 62 -63 і [1], с. 181 – 183.  

Користуючись цими методами, необхідно зіставити отримані результати. 

Для формули Елдера-Стронга відсутні значення констант для VIII вікна 

прозорості, тому рекомендується застосувати для них такі числа: k1 =15,4 і t0  

= 62,9.  

Слід зазначити, що в деяких рідких випадках формула Елдера-Стронга 

може дати неприпустиме значення прозорості атмосфери, що спонукало 

Лангера запропонувати інший підхід до розрахунку. Між тим, завдяки 

простоті формули Елдера-Стронга, вона залишається привабливою, не 

зважаючи на велику похибку розрахунку і ймовірність отримати некоректний 

результат. 



Врахування впливу висоти горизонтальної траси над рівнем моря 

виконується відповідно до рекомендацій, наданих в [1], [6], [7].  

b. Спектральний коефіцієнт пропускання атмосфери, обумовлений 

поглинанням парою води, встановлюється за допомогою спеціальної таблиці, 

створеної Песманом і Лармором та поширеної на VIII вікно прозорості 

Хадсоном. Таблиця містить чисельні дані спектральних коефіцієнтів τΗ2Ο для 

горизонтальної траси на рівні моря в залежності від λ і товщини шару 

осадженої пари води. Інтервал між сусідніми значеннями λ складає 0,1 мкм. 

Тож визначення масиву спектральних коефіцієнтів пропускання зводиться до 

їх запозичень з таблиць 4.3 та 4.5 [6] або таблиць на ст. 81 – 84 [8] і корекції у 

відповідності до висоти горизонтальної траси.  Якщо чисельне значення 

товщини ω знаходиться всередині між двома сусідніми в таблиці, 

застосовується метод інтерполяції для визначення τλ,Η2Ο . 

 Щоб оцінити розбіжність  в оцінці середнього показника прозорості 

атмосфери в результаті застосування всіх трьох методик, необхідно в межах 

вказаного вікна прозорості знайти середнє арифметичне значення τΗ2Ο з 

масиву чисел, отриманих за методикою Песмана-Лармора. Для наочності 

доцільно отримані значення середніх коефіцієнтів прозорості атмосфери 

занести у таблицю. 

с. Спектральний коефіцієнт пропускання атмосфери, обумовлений 

поглинанням СО2,  може бути знайдений теж за допомогою таблиць, 

розміщених в вище вказаних літературних джерелах. Але, в зв’язку з малим 

впливом СО2 на прозорість атмосфери на відносно низьких трасах (що 

випливає з перегляду названих таблиць), в РГР не варто визначати τλ,СΟ2 . 

Таким чином, остаточно встановлюємо, що поглинання в чистій вогкій 

атмосфері τλ,а  для заданих вихідних даних визначається тільки розрахунком 

τλ,Η2Ο. Тобто  

τλ,а = τλ,Η2Ο. 

d. В залежності від стану каламутної (аерозольної) атмосфери 

розрахунок спектральної або середньої прозорості, обумовленої 

розсіюванням, ведеться за приблизними формулами і методиками 

наведеними разом з прикладами в [8] на сторінках 88 – 93. Там же є приклад 

врахування впливу дощу на прозорість атмосфери. Представлені приклади 

розрахунку настільки чіткі в навчальному плані, що додаткових пояснень не 

потребують. 

 За аналогією з вказаними прикладами необхідно розрахувати 

спектральний коефіцієнт пропускання для активного ОЕП. Що ж стосується 

пасивного ОЕП, то розрахунок коефіцієнту прозорості каламутної атмосфери 



допустимо виконувати  для центральної довжини хвилі заданого вікна 

прозорості, вважаючи  τλ,р  постійною величиною в межах вікна. 

Остаточно, загальна прозорість атмосфери складається з добутку 

розглянутих вище спектральних або/та середніх коефіцієнтів пропускання як 

чистої, так і каламутної атмосфери. В РГР необхідно для пасивного ОЕП 

розмістити графік загального спектрального коефіцієнту пропускання 

атмосфери τa(λ) разом з графіком функції  Μ(λ) на одному рисунку. 

8.5. На цьому ж рисунку необхідно розмістити графік спектрального 

пропускання оптичної системи. Графіки представлені на ст. 108 – 123, [8]. 

Зазвичай, товщина оптичного матеріалу для побудови графіків 

вважається 10 мм. Проте для деяких матеріалів обрана інша товщина, 

що вказано окремо. Для всіх варіантів РГР прийнято, що товщина 

оптичної системи складає 100мм, тому необхідно застосувати закон 

Бугера – Ламберта, щоб перерахувати спектри прозорості.  

Передостаннім етапом енергетичного розрахунку є нанесення 

спектральних кривих енергетичної освітленості вхідної зіниці Е(λ) і  

τ(λ) = τa(λ)τо(λ). 

Для цього створюється окремий рисунок, який дозволить остаточно 

встановити спектральні межі фотосигналу λmin - λmax. 

8.6 Останнім етапом енергетичного розрахунку є оцінка фотосигналу 

з врахуванням втрат випромінювання. Спектральний фотосигнал для 

пасивного ОЕП розраховується за формулою 

Ф(λ) = τ(λ) Е(λ) А0. 

Функція Ф(λ) представляється заключним графіком обмеженим 

щонайменше граничними довжинами хвиль вікна прозорості. Зрозуміло, що 

таке обмеження є штучним і введене для спрощення обсягу технічних 

розрахунків. В разі, коли якась гранична довжина хвилі оптичного матеріалу 

попадає у вікно прозорості, спектральна смуга фотосигналу звужується. 

Інтегральний потік знаходиться як: 

Ф =  𝐴0 ∫ τ(λ) Е(λ) d
λmax

λmin
λ. 

Для активного ОЕП спектральний фотосигнал обчислюється за 

формулою 

Фλ = τλ Еλ А0, 

де праворуч розташовані не спектральні функції, а спектральні 

параметри (числа). 
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