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 Метою роботи було поглиблення теоретичного підґрунтя створення оптико-
електронних систем, вдосконалення розрахункової теорії та розробка нових методик 
визначення основних параметрів ОЕСС для підвищення ефективності функціонування 
ОЕСС.  

До ОЕСС відносяться, перш за все, тепловізійні системи спостереження (ТПСС) та 
телевізійні системи спостереження (ТВСС). Основною ідеєю роботи був розгляд ТВСС і 
ТПСС в рамках єдиного системного підходу з використанням методів аналізу лінійних 
інваріантних систем для формування релевантної інформації. Обґрунтуванням такого 
підходу є значна схожість механізмів перетворення енергії випромінювання від об‘єкта 
спостереження в електричний сигнал, подальшої його обробки і створенні зображення на 
екрані монітору, яке сприймає спостерігач. ОЕСС складаються, як правило, з таких 
основних елементів: оптичної системи, приймача випромінювання, блоків аналогової та 
цифрової обробки відеосигналу і монітору. Процес виявлення об‘єкта може 
здійснюватись безпосередньо оператором на екрані монітору, або автоматично шляхом 
відповідної обробки відеосигналу. Не дивлячись на активне впровадження в останній час 
автоматичних систем обробки зображення, людина-оператор при наявності достатнього 
часу на прийняття рішення справляється з задачею виявлення та особливо розпізнавання 
об‘єктів значно краще автоматичних пристроїв. Тому доцільно прийняти гіпотезу про те, 
що вимоги до релевантної інформації, сформованої з допомогою ОЕСС, повинні 
визначатись виходячи з механізмів зорового сприйняття і для візуалізуючих систем, і для 
автоматичних систем. Для аналізу розробленої математичної моделі комплексу «об’єкт – 
фон - атмосфера - ОЕСС - спостерігач» були розроблені оригінальні методики визначення 
основних характеристик  комплексу, в тому числі – такі, що дозволяють проводити 
зіставний аналіз характеристик, які були визначені за різними алгоритмами.     

Для досліджень використовувались теоретичні методи із застосуванням 
системного підходу та математичної формалізації предмету досліджень, а також  чисельне 
моделювання, методи теорії лінійних систем і теорії ймовірностей, методи статистичної 
обробки результатів. 

 
Отримані наукові і науково-технічні результати 
Основою роботи було створення математичної моделі комплексу "об’єкт – фон - 

атмосфера - ОЕСС – спостерігач" і методик її аналізу. Незважаючи на різноманіття ОЕСС, 
задач і методів їх дослідження, в кінцевому рахунку в результаті математичного 
моделювання вирішуються три основні задачі: 

- описання процесу перетворення сигналів в ОЕСС в певних умовах під впливом 
зовнішніх факторів; 

- виявлення різноманіття структур ОЕСС і засобів впливу на них; 
- побудова математичної моделі при проектуванні ОЕСС з метою її аналізу, синтезу 

і структурно-параметричної оптимізації. 
Для розв‘язання вказаних задач у повному обсязі створена математична модель має 

залишатися достатньо складною, щоб її властивості адекватно оцінювали ОЕСС. Тому 
найважливішою вимогою до математичної моделі є її адекватність досліджуваної реальної 
ОЕСС. Адекватність математичної моделі оцінюється по її здатності відображати певні 
властивості ОЕСС з похибкою не більшою за задану. При цьому модель, яка є адекватною 
в одній системі характеристик, може бути неадекватною в іншій системі. 
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Водночас математична модель ОЕСС має бути відносно простою, щоб її можна 
було описати, розв‘язати з її допомогою задачі аналізу, синтезу, оптимізації ОЕСС. Але, 
як правило, чим адекватніша модель до реальної ОЕСС, тим вона складніша. Тому вимоги 
адекватності і простоти в певному розумінні мають протиріччя. Проблема досягнення 
компромісу між ними є найбільш складною практичною задачею, розв‘язання якої 
залежить тільки від інтуїції та досвіду дослідника. В результаті найбільш повне 
моделювання ОЕСС припускає побудову набору різних моделей, кожна із яких описує 
лише деякі властивості системи.      

З метою обґрунтування адекватності створюваної моделі були проведені 
аналітичні дослідження сучасного стану апаратної частини ОЕСС, алгоритмів обробки 
інформації в електронних трактах моделі зорового сприйняття оператором, а також 
головні тенденції в математичному моделюванні та проектуванні ОЕСС. На основі 
результатів вказаних досліджень було розроблено фізико-математичну модель 
перетворення інформації системою "об’єкт – фон - атмосфера - ОЕСС – спостерігач" при 
виконанні типових оглядових завдань і видимій та ІЧ областях спектру – пошуку та 
розпізнавання. Модель дозволяє проводити дослідження в просторових і енергетичних 
координатах для рівномірних та нерівномірних фонів. Велика увага в роботі приділена 
показникам якості ОЕСС. Був обґрунтований перелік часткових та інтегральних 
технічних характеристик ОЕСС, які дозволяють адекватно оцінити ефективність роботи 
ОЕСС.  Розроблений новий показник якості – геометричну шумову смугу пропускання, 
що визначає роздільну здатність ОЕСС. Виходячи з того, що цей показник є аналогом 
шумової смуги пропускання електронних блоків в телебаченні, його можна 
використовувати для досліджень перетворень сигналів як в електронних, так і в оптичних 
блоках ОЕСС. Прикладом практичного застосування розробленого критерію є виконана в 
рамках роботи розробка алгоритму визначення оптимального кутового збільшення 
системи "ОЕСС – спостерігач" по критерію максимуму геометричної шумової смуги 
пропускання 

Для аналізу ефективності функціонування ОЕСС розроблені методики розрахунку 
часткових показників якості ОЕСС – просторової роздільної здатності для систем, що 
обмежені контрастом і систем, що обмежені шумами, функції передачі сигналу, 
передавальної функції, освітленості, що еквівалентна шуму, еквівалентної шуму різниці 
температур, мінімальної виявлювальної різниці температур, мінімальної роздільної 
різниці температур. Також розроблені методики розрахунків дальності ОЕСС при 
спостереженні об’єкта на рівномірному фоні, дальності ОЕСС при спостереженні об’єкта 
на нерівномірному фоні, максимальної дальності виявлення об‘єкта в ІЧ ОЕСС за різними 
критеріями, а саме: за рівнем відеосигналу, з урахуванням контрастної чутливості зору, з 
урахуванням інтегруючих властивостей зорової системи. Суттєвою проблемою в задачах 
аналізу ОЕСС є порівняння ефективності тієї чи іншої системи, що були визначені за 
різними методиками. Для вирішення цього було проведено порівняльний аналіз різних 
методик розрахунку відстані виявлення та розпізнавання об’єкта системою "ОЕСС – 
спостерігач". Був запропонований алгоритм, який дозволяє визначати максимальну 
дальність дії відповідно до стандарту NATO 4347, що часто використовується 
закордоном. З цією ж метою створені методики розрахунку дальності дії ТПСС при 
виявленні, розпізнаванні, ідентифікації об’єкта за загальновживаними в США критеріями 
NIIRS.  

Зважаючи на те, що одним з найперспективніших напрямків розвитку ОЕСС є 
створення систем космічного базування, як приклад використання розробленої теорії 
стала її адаптація до моделювання космічного сканера з лінійним приймачем 
випромінювання та розрахунків оптичних характеристик сканеру (роздільної здатності, 
поля зору, діаметру вхідної зіниці). Результати, що були отримані від використання цих 
моделей і методик при розрахунках ТВСС для молодіжного супутника НТУУ "КПІ", 
космічного сканера проекту Egyptsat 1, показали їх високу адекватність і відповідність 
розробленої теорії розробкам світового рівня. 
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Практична цінність роботи полягає в тому, що створено теорію і інструментарій, 
які дозволяють, по-перше, суттєво скоротити термін проектування ОЕСС різного 
призначення; по-друге, поліпшити якість схемотехнічних рішень, що приймаються на 
етапах ескізного проектування; по-третє, підвищити достовірність прогнозування зміни 
якості розроблюваної системи при зміні технічних параметрів окремих блоків; в-
четвертих, співставляти різні рішення ОЕСС, які оцінювались за неоднаковими 
методиками. Крім того, розроблені алгоритми і методики дають змогу оцінити системи, 
які проектуються і вже виготовлені відповідно до вітчизняних стандартів, за шкалами 
оцінок, які використовуються закордоном. 

Створені в ході роботи математичні моделі та розрахункові методики готові до 
використання безпосередньо в ході проектування реальних приладів. Так, наприклад, були 
розраховані кілька варіантів корисного навантаження для молодіжного супутника НТУУ 
"КПІ". Методики розрахунків основних оптичних параметрів оптичної системи 
космічного сканера Egyptsat 1, який дозволяє отримувати високоякісні зображення земної 
поверхні з Космосу, і прогнозованих дальностей дії цього сканера також ґрунтуються на 
створеній теорії. 

За результатами роботи захищена одна кандидатська дисертація (аспірант Русняк 
І.М., "Телевізійна система автоматичного супроводження", науковий керівник – проф. 
Колобродов В.Г., жовтень 2007 року).   

За темою роботи опубліковано підручник з грифом Міністерства освіти і науки 
України (Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійний і телевізійних 
систем спостереження / Підручник з грифом МОНУ – К.: НТУУ „КПІ”, 2007.  – 364 с.), 
16 статей в фахових виданнях (з них дві – в співавторстві зі студентами), зроблено 9 
доповідей на науково-технічних конференціях (з них п’ять – в співавторстві зі 
студентами). 
 


