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Розроблені теоретичні засади створення багатоканальних оптикоелектронних систем 
(БК ОЕС) шляхом узгодження окремих спектральних каналів і методики контролю їх 
основних параметрів. Розроблені структурно-функціональні схеми стендів для 
вимірювання енергетичних і просторових характеристик БК ОЕС, обґрунтована 
елементна база стендів та розраховані можливі похибки вимірювань. 
В ході роботи для були вирішені такі основні задачі: 

- проведений патентно-бібліографічний пошук і виконані аналітичні дослідження 
схемотехнічних рішень окремих каналів і БК ОЕС в цілому, визначені основні 
тенденції розвитку цих систем; 

- обґрунтований перелік енергетичних характеристик, які адекватно оцінюють 
ефективність роботи БК ОЕС. Для більш повного врахування всіх факторів, що 
визначають метрологічні характеристики випромінювачів вимірювальних стендів, 
запропонований новий показник якості Ке, який характеризує енергетичний потенціал 
досліджуваної схеми;  

- обґрунтовані діапазони вхідних сигналів для засобів вимірювання енергетичних та 
просторових характеристик БК ОЕС, а також допустимі похибки вимірювань; 

- розроблені методики і технічні засоби, які дозволяють вимірювати функції передачі 
сигналу з похибкою не більше 1%; 

- розроблена методика вимірювання зонної характеристики з нерівномірністю сигналу 
по полю у вхідній зіниці БК ОЕС не більше 1%; 

- розроблена методика вимірювання інтегральної чутливості БК ОЕС з похибкою не 
більше 6%; 

- розроблена методика вимірювання відносної спектральної чутливості з похибкою не 
більше 5,5 %; 

- розроблені методики і технічні засоби вимірювання функції передачі модуляції з 
похибкою не більше 10% в кожному спектральному каналі. Запропонована методика 
оцінки просторово-частотних характеристик ОЕС по прикордонній кривій, яка 
формується при переміщенні краєвого тест-об'єкту відносно приймача 
випромінювання; 

- розроблені структурно-функціональні схеми вимірювальних стендів; 
- розроблена новітня теорія дифузного джерела випромінювання для вимірювальних 
стендів; 

- детально пророблені питання калібрування інтегрального і спектрального 
випромінювачів. Показано, що найбільш важливими критеріями при виборі 
оптимальної схеми побудови каліброваного інтегрального випромінювача є 
максимально досяжний рівень яскравості у площині випромінюючої площадки 
коліматора, діапазон створюваної яскравості, рівномірність розподілу яскравості по 
перетину вихідної зіниці освітлювача, спектральна характеристика, а також можливість 
точної технічної реалізації та можливість точного градуювання самого інтегрального 
випромінювача; 

- показано, що з метою розробки технічних вимог до БК ОЕС і алгоритмів узгодження 
окремих спектральних каналів, які забезпечили б найвищу ефективність роботи 
системи "БК ОЕС – оператор" на етапах пошуку і розпізнавання, необхідно створити 
адекватну міру релевантності зображення в БК ОЕС та дослідити механізми її 
перетворення в блоках системи. 



За результатами роботи в грудні 2005 року була захищена які стосуються вимог до 
точності юстування БК ОЕС, використані в кандидатська дисертація аспірантом 
Сенаторовим М.В. „Підвищення ефективності оптичних прицілів для стрілецької зброї” 
(наук. керівник доц.. Микитенко В.І.). 
 


