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 Метою роботи було створення єдиної наукової концепції та інженерно-
конструкторського фундаменту проектування оптичних та оптикоелектронних систем наведення 
індивідуального призначення з підвищеною надійностю, точностю, покращеною 
функціональністю.  
Для досягнення означеної мети з позицій єдиної теорії були вирішені наступні 

взаємопов’язані завдання: 
- розроблені методики аналізу і порівняльної оцінки оптичних схем різних типів систем 
наведення. Методики базуються на використанні комплексу часткових показників якості, 
заснованих на технічних характеристиках системи наведення; 

- розроблена модель зорової системи оператора і його психомоторних реакцій як складової 
частини комплексу “носій – система наведення – оператор”; 

- розроблена загальна математична модель комплексу “носій – система наведення – оператор”; 
- розроблені розрахункові  методики проектування оптичних систем наведення; 
- розроблена методика оптимізації характеристик коліматорних систем наведення; 
- запропонований принцип  блоково-модульного комплексування, який полягає в тому, що 
корпус системи наведення входить до складу носія, а сама системи наведення є оптичним 
моноблоком; 

- розроблена  узагальнена методика оцінки ефективності індивідуальних систем наведення на 
основі розрахунку  часу на здійснення першої активної дії; 

- розроблені  методики експериментальної оцінки ефективності систем наведення і структурні 
схеми відповідних стендів на базі електронно-променевої трубки; 

- запропоновані новітні методи прихованого наведення, які забезпечують значне підвищення 
ефективності функціювання комплексу “носій – система наведення – оператор”. Розроблені 
відповідні оптичні схеми; 

- на основі створеної теорії запропоновані оригінальні схемотехнічні рішення телескопічної і 
коліматорної систем наведення і розроблені відповідні оптичні схеми. 

Основні наукові результати       
На основі аналізу різних типів систем наведення – телескопічних (ТСН), коліматорних 

(КСН), нічних (НСН) за розробленими методиками показано, що: 
- голографічні й меніскові схеми КСН кращі за лінзові та інші за масо-габаритними 
показниками не в залежності  від типу суміщуючого оптичного пристрою; 
- лінзові схеми КСН перевершують всі інші за ергономічними показниками не залежачи від 
типу суміщуючого оптичного пристрою; 
- лінзові й дзеркальні схеми КСН перевершують всі інші за експлуатаційними показниками не 
залежачи від типу суміщуючого оптичного пристрою; 
- лінзові й меніскові схеми КСН рівноцінні по узагальненому показнику якості при нейтральних 
світлоподільниках; 
- меніскові схеми КСН перевершують інші по узагальненому показнику якості  при 
використанні спектроподільників; 
- дзеркальна моноблокова схема має перевагу перед іншими по масо-габаритним  і 
експлуатаційним показникам якості не залежачи від типу суміщуючого оптичного пристрою; 
- лінзові схеми КСН й більшість меніскових при нейтральних світлоподільниках забезпечують 
високі ергономічні показники; 



- ТСН на базі волоконно-оптичної обертаючої системи перевершують інші схеми за масо-
габаритними показниками якості; 
- ТСН на базі лінзової обертаючої системи перевершують інші схеми по узагальненому 
показнику якості. 
В ході математичного моделювання комплексу “носій – система наведення – оператор”, яке 

ґрунтувалося на уявленнях і термінах, розроблених у теорії статистичних рішень, встановлено, 
що: 
- можливості спостерігача так само, як і оптико-електронної системи наведення, залежать 
насамперед від співвідношення сигнал/шум; 

- зорова система спостерігача вирішує завдання виявлення настільки ж ефективно, як й 
оптимальний спостерігач, що функціонує на основі відповідного критерію (мінімум 
середнього ризику, Неймана-Пірсона). Це справедливо при визначальній ролі зовнішнього 
широкосмугового шуму, якщо при цьому не розглядати проблеми апостеріорної обробки; 

- при аналізі й порівнянні систем апостеріорної обробки зображень необхідно враховувати 
основні моменти відмінності зорового апарата оператора від ідеальної системи. Придатність 
тієї або іншої моделі вирішення цього завдання залежить від типу вхідного сигналу 
(об’єкта) і її вибір необхідно підтверджувати експериментом. Найбільш перспективною 
моделлю. вирішення цього завдання є багатоканальна модель; 

- загальна ефективність комплексу “носій – система наведення – оператор” залежить 
насамперед від точності виміру даних наведення, помилки наведення, оперативності і 
надійності; 

- серед часткових показників якості систем наведення найважливішу роль відіграють точність 
і поле зору системи. Критерієм при оцінці точності систем наведення може слугувати 
відносна ймовірність влучення в ціль з одного старту. Беручи до уваги виняткову 
важливість поля зору, доцільно підвищувати його значення навіть на шкоду якості 
зображення на краю поля зору. 
Запропоновані і розроблені схеми ТСН і КСН у моноблоковому виконанні дозволяють 

уникнути запотівання внутрішніх оптичних поверхонь при перепаді температури й 
роз’юстування при жорстких умовах  експлуатації. Це значно підвищує загальну ефективність 
роботи комплексу “носій – система наведення – оператор”. 


