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Серед великого розмаїття типів ОЕССН  в Україні актуальними напрямками є 

розроблення систем  дистанційного зондування Землі з космосу, систем самонаведення 
ракет, танкових та морських ОЕССН в складі прицільно-навігаційних комплексів. Автори 
беруть участь в роботах по першим двом напрямкам і досягли певних результатів. Останній 
напрямок в Україні мало опрацьований. Він став особливо актуальним останнім часом також 
завдяки виконанню національної програми створення корвету, все електронне і оптико-
електронне обладнання на який мають поставити підприємства вітчизняного 
приладобудування. Тому розрахункові методики, алгоритми функціонування блоків і 
обробки сигналів були спрямовані саме на останній тип ОЕССН.  

Для розробки математичної моделі системи "об’єкт – атмосфера - ОЕССН" в режимах 
візуального пошуку і виявлення об’єкта  була досліджена структура загального 
інформаційного комплексу спостереження і наведення та ОЕССН як однієї з  його підсистем. 
В ході виконання цього етапу були проведені теоретичні та експериментальні дослідження 
щодо функціонування ОЕССН видимого та інфрачервоного діапазонів спектру телевізійного 
типу. Розроблена фізико-математична модель системи “об’єкт – атмосфера - ОЕССН” з 
урахуванням зовнішніх впливів та етапів оцінки стану фоноцільової обстановки. Модель 
ґрунтується на використанні теорії лінійних систем, скалярної теорії дифракції, методів 
математичної статистики, теорії ймовірності. До моделі також залучені механізми оцінки 
зображення, що притаманні візуальному сприйняттю людини. Також в ході опрацювання 
математичної моделі були досліджені технічні параметри ОЕССН, які визначають 
релевантність візуальної інформації, а отже – ефективність всієї інформаційної системи. 

На етапі дослідження розробленої математичної моделі, які виконувались 
комп’ютерним моделюванням, оцінювались основні споживчі характеристики ОЕССН 
(насамперед - максимальна дальність виявлення цілі при заданій ймовірності виявлення) як в 
узагальненому вигляді, так і для реальних умов і систем. Серед підсистем, що входять до 
складу сучасних ОЕССН (телевізійний канал, тепловізійний канал, телевізійний 
низькорівневий канал, лазерний далекомір) найбільший внесок в загальну ефективність 
робить тепловізійний канал. Тому більша частина досліджень була присвячена саме йому.  

Отримано аналітичну формулу для розрахунку мінімальної роздільної різниці 
температур, яка враховує геометричне збільшення зображення тепловізійного каналу. 

Розроблена математична модель дала можливість отримати загальне рівняння для 
розрахунку максимальної дальності виявлення цілі системою, що працює в автоматичному 
режимі. Дослідження цього рівняння, в свою чергу, дозволило розробити методики 
розрахунку максимальної дальності виявлення для малорозмірних і великорозмірних цілей. 

На базі створеної математичної моделі розроблені та досліджені алгоритми обробки 
сигналів в тепловізійний каналах на лінійних ПВ типу PLUTON, що наразі є найбільш 
вживаними для перспективних ОЕССН. Розроблений також новий метод підвищення 
просторової роздільної здатності ОЕССН в умовах лінійних переміщень та вібрацій за 
рахунок неконтрольованого мікросканування. 

Розроблені методики проведення експериментальних досліджень ОЕССН для 
визначення ефективності функціонування комплексу спостереження і наведення. Методики 
охоплюють всі спектральні діапазони роботи ОЕССН, а також дозволяють визначити 
практично всі основні характеристики систем: як просторові, так і енергетичні. 

 
Отримані наукові і науково-технічні результати 
 



 2 

Розроблені та науково обґрунтувані пропозицій щодо покращення функціонально-
тактичних параметрів ОЕССН завдяки узгодженню окремих блоків системи та збільшенню 
інформативності та релевантності вихідних двомірних оптичних зображень. Створена нова 
математична модель системи "фоноцільова обстановка – атмосфера – ОЕССН – оператор", 
яка дозволяє вирішувати задачі аналізу, оптимізації і синтезу ОЕССН для підвищення 
ефективності функціонування, в тому числі для перспективних систем кругового огляду.  

На основі створеної математичної моделі отримане загальне рівняння для розрахунку 
максимальної дальності виявлення цілі системою, що працює в автоматичному режимі,  і 
методика розрахунку максимальної дальності виявлення для малорозмірних і 
великорозмірних цілей.  

Вперше запропоновано метод підвищення просторового розділення ОЕССН 
мікроскануванням в умовах лінійних переміщень та вібрацій. 

Дістали подальший розвиток методики проведення експериментальних досліджень 
ОЕССН для визначення ефективності їх функціонування та вперше розроблені схеми 
вимірювальних стендів, які при значно меншій вартості та більшій доступності елементної 
бази забезпечують точність вимірювання енергетичних параметрів на рівні кращих світових 
аналогів. 

В результаті виконання роботи отримані математичні моделі та відповідне програмне 
забезпечення, розрахункові методики, алгоритми обробки сигналів в ОЕССН, методики 
лабораторних вимірювань і схеми вимірювальних стендів.  

Зокрема, в формульному вигляді та в програмному середовищі "Mathlab" розроблена 
математична модель системи "фоноцільова обстановка – атмосфера – ОЕССН – оператор". 
Створена методика розрахунків та  узгодження основних параметрів блоків ОЕССН 
видимого та інфрачервоного діапазонів спектру. Критерієм покращення функціонально-
тактичних параметрів системи вибрано максимальну дальність виявлення при заданій 
ймовірності. В рамках вказаної розрахункової методики розроблена оригінальна методика 
визначення геометричної шумової смуги пропускання ОЕССН, яка дозволяє об‘єктивно 
визначити просторову роздільну здатність системи. Отримані алгоритми покращення 
просторового розділення ОЕССН під впливом вібрацій за рахунок сумісної обробки сусідніх 
кадрів зображення.  

Розроблено оригінальні методики та схеми стендів для лабораторних вимірювань 
інтегральних і спектральних енергетичних характеристик (спектральної характеристики, 
функції передачі сигналу, зонної характеристики) ОЕССН в широких динамічному та 
спектральних діапазонах. 

Враховуючи те, що методичне забезпечення оптико-електронного приладобудування в 
колишньому СРСР було зосереджено в Росії а вітчизняні установи займались 
фундаментальними фізичними проблемами або конкретними інженерними розробками, 
результати даної НДР доцільно порівнювати з зарубіжними аналогами. Доцільно з 
отриманих результатів виділити три напрямки: математичне моделювання та розробку 
розрахункових методик, розробку конкретних заходів по покращенню функціонально-
тактичних параметрів ОЕССН, створення методичного і апаратного забезпечення метрології 
ОЕССН. 

В першому напрямку автори мають значні напрацювання, що довели свою 
ефективність в реальних системах вітчизняного виробництва. Промислово розвинені країни з 
потужним приладобудівним комплексом (насамперед, США, Франція, Великобританія, 
Німеччина, Японія, Ізраїль, Італія, Росія) мають власні розрахункові моделі і методики, деякі 
з яких стали стандартними. Але загальнодоступні розрахункові методики і моделі є або 
занадто специфічними, такими, що охоплюють невеликий ланцюг інформаційних 
перетворень, або навпаки – дуже спрощеними, такими, що дають можливість порівнювати 
різні ОЕССН за однакових умов функціонування. Розгорнуті методики розрахунків ОЕССН, 
які охоплюють всі значимі елементи інформаційного середовища і дозволяють проводити 
аналіз і синтез систем різного складу і призначення, як правило, є "ноу-хау" безпосередньо 
розробників і виробників систем. Перевагою запропонованих рішень порівняно з відомими 
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світовими аналогами є врахування крім традиційних методів  аналізу і синтезу оптико-
електронних систем також психофізіологічних моделей зорового сприйняття людини на 
різних стадіях спостереження. Розроблена математична модель системи "фоноцільова 
обстановка – атмосфера – ОЕССН – оператор" дозволяє вирішувати задачі аналізу, синтезу 
та оптимізації ОЕССН для підвищення ефективності роботи. Причому, на відміну від 
більшості зарубіжних аналогів, досліджувана система може мати будь-яку архітектуру, в 
тому числі і багатоканальну. Крім того, модель передбачає розрахунок геометричної 
шумової смуги пропускання ОЕССН, яка є ефективним показником якості системи і 
підвищує точність визначення просторової роздільної здатності системи. Отримано 
аналітичну формулу для розрахунку мінімальної роздільної різниці температур в 
тепловізійний каналах ОЕССН, яка враховує геометричне збільшення зображення каналу. Ця 
характеристика є значно точнішою, ніж зазвичай використовуваний в аналогічних методиках 
показник мінімальної роздільної різниці температур, який не враховує збільшення. 

Заходи по покращенню функціонально-тактичних параметрів ОЕССН в результатах 
НДР представлені в вигляді особливим чином організованого мікросканування. Вітчизняні 
аналоги запропонованого рішення авторам невідомі, а зарубіжні аналоги вирішують 
роздільно дві задачі - підвищення просторового розділення (методом мікросканування) або 
компенсацію вібрацій. На відміну від них в запропонованому методі вирішення обох задач 
поєднується: компенсація вібрацій (які на рухомих платформах можуть суттєвіше 
зменшувати візуальну якість зображення, ніж недостатнє розділення) супроводжується 
збільшенням просторового розділення.  

Розроблені методики лабораторних вимірювань є простішими в практичній реалізації 
ніж зарубіжні аналоги (американські, німецькі, російські) при тій же точності. Методики 
охоплюють всі спектральні діапазони роботи ОЕССН, а також дозволяють визначити 
практично всі основні характеристики систем: як просторові, так і енергетичні. Крім того, 
розроблені методики можуть бути застосовані і для перспективних прецизійних ОЕССН, 
наприклад - космічних. Для вимірювань був розроблений оригінальний дифузний 
випромінювач, з нерівномірністю яскравості не більше 3 – 5% в діапазоні (20 – 100) Вт/ср·м2, 
який є на (30 – 50)% дешевшим за аналоги. Запропонована схема вимірювань конструктивно 
об’єднана з атестаційним блоком, що підвищує повторюваність вимірювань. Сумарна 
похибка вимірювань енергетичних характеристик становить від 7,1 % для відносних до 11,4 
% для абсолютних, що знаходиться на рівні стандартних установок світових виробників. 
Елементна база вимірювальної установки є значно простішою і дешевшою від аналогів. 

Результати роботи в вигляді методичного забезпечення відповідають світовому рівню і 
можуть використовуватись як в вітчизняному оптико-електронному та в авіа-космічному 
приладобудуванні, так і в країнах, з якими Україна здійснює технічне співробітництво (КНР, 
Росія, Єгипет). Запропоновані технічні рішення крім створення нових ОЕССН дозволяють 
підвищувати ефективність вже працюючих систем. Тому в умовах дефіциту бюджетних 
коштів в Україні доцільно було б використати результати роботи в програмі модернізації 
танкових, авіаційних та морських оптико-електронних систем спостереження. З огляду на 
специфічність ринку, орієнтованість на високотехнологічний сектор промисловості та деяку 
вторинність методичного забезпечення відносно виробництва, інвестиційна привабливість 
запропонованого продукту може бути оцінена тільки в контексті повного циклу створення 
ОЕССН. Методики обробки сигналів і метрологічні напрацювання є досить 
конкурентоспроможними на внутрішньому ринку, особливо з огляду на програми створення 
вітчизняного корвету та нових зразків бронетанкової техніки. Впровадження отриманих 
результатів знаходиться на стадії обговорень з потенційними користувачами (КП КБСПБ 
“Арсенал”, НПК “Фотоприлад” (м. Черкаси)), а в ДП НДІ “Квант” проводяться заходи по 
впровадженню результатів. 

 
За темою роботи опубліковані наукова монографія, учбовий посібник з грифом МОНУ, 

14 статей в фахових виданнях (з них чотири – в співавторстві зі студентами), зроблено 13 
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доповідей на науково-технічних конференціях (з них дев'ять – в співавторстві зі студентами), 
отримані 3 патенти, в т.ч. позитивне рішення на заявку в Росії. 

Захищені дві кандидатські дисертації (аспірантом Тягуром В.М., тема "Оптичні 
системи космічних багатоспектральних сканерів дистанційного зондування Землі", науковий 
керівник проф. Колобродов В.Г., пошукачем Стефановичем В.Т., тема “Підвищення 
функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв систем керування 
вогнем ракетно-артелерійського комплексу”, науковий керівник проф. Колобродов В.Г.). 


