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Основною метою роботи було створення теоретичного підґрунтя для моделювання 

інформаційних систем, що містять матричні іконічні  оптико-електронні системи (МІ ОЕС) і 
призначені для візуалізації зображення в полі зору оператора, яке дало б можливість 
розробляти і оцінювати методи підвищення ефективності МІ ОЕС, а також створення таких 
методів.  

В ході виконання проекту були вирішені такі основні завдання: 
- досліджений вплив геометричних характеристик матричного приймача випромінювання 

на вихідний сигнал за умов стаціонарних та нерівномірних фонів. Показано, що просторова 
дискретизація як в приймальному блоці МІ ОЕС, так і на моніторі  суттєво впливає візуальну 
сприйнятність зображень, що містять періодичні структури; 

- розроблені механізми взаємного узгодження просторово-частотних  характеристик 
матричних приймачів випромінювання (МПВ) і матричних дисплеїв з особливостями зорового 
сприйняття зображень людиною; 

- розроблена пошарова математична модель атмосфери, яка дозволяє точніше враховувати 
особливості перетворень оптичних сигналів об’єктів і фонів в різних спектральних діапазонах. 
Така модель дозволяє в багатоканальних МІ ОЕС оцінювати поточну якість візуальної 
інформації в кожному каналі незалежно і оперативно змінювати основне джерело інформації 
при комплексуванні; 

- розроблені алгоритми обробки зображень в МІ ОЕС для підвищення просторової 
роздільної здатності в умовах вібрацій. Аналогічно мікроскануванню в умовах невідомих 
характеристик вібрацій, запропонований метод дозволяє підвищити просторову роздільну 
здатність по одній координаті майже удвічі. При цьому вібрації не компенсуються, а 
використовуються для підвищення просторового розділення; 

- проведений аналіз існуючих та запропоновані нові алгоритми комплексування 
інформації в МІ ОЕС, що працюють в різних спектральних діапазонах, а також алгоритми 
комплексування інформації в МІ ОЕС з різноформатними МПВ; 

- досліджені критерії оцінки якості комплексованих зображень в задачах візуального 
спостереження. Показано, що більшість відомих критеріїв і показників якості для телевізійних і 
тепловізійних систем не є ефективними для багатоканальних МІ ОЕС. Найадекватнішими серед 
них є ймовірнісні показники оцінки ефективності системи в цілому, з врахуванням оператора. 

Основні напрями підвищення ефективності МІ ОЕС полягають у: вдосконаленні основних 
вузлів МІ ОЕС (оптичних систем, МПВ, електронних трактів обробки сигналів) а також у  
вдосконаленні схемотехніки, алгоритмів обробки сигналів і загальних принципів проектування 
МІ ОЕС. У зв'язку з наближенням характеристик окремих блоків МІ ОЕС до гранично 
досяжних значень другий напрямок підвищення ефективності стає особливо важливим. Наразі 
значно актуалізувалась необхідність вдосконалення МІ ОЕС шляхом розробки нових методів 
обробки оптичного і електричного сигналів з врахуванням властивостей як об’єктів 
спостереження, так і спостерігача. Оптичний сигнал з простору предметів є аналоговим з майже 
необмеженим просторовим і енергетичними спектрами та дуже широким динамічним 
діапазоном. Цей сигнал перетворюється МПВ в дискретний електричний сигнал і 
відображається матричним дисплеєм в полі зору оператора. Оператор спостерігає двомірне 
дискретне зображення з допомогою зорової системи, яка теж, по суті, базується на органічному 
МПВ з обмеженими частотними характеристиками і динамічним діапазоном. Оптичне 
зображення перетворюється зоровою системою в біологічний сигнал, який аналізується мозком 
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і в кінцевому підсумку сприймається оператором як аналогове. При виконанні задачі 
спостереження аналіз кінцевої інформації оператором відбувається виходячи з конкретного 
завдання. Очевидно, що релевантність ознак в зображенні на дисплеї визначається змістом 
задачі спостереження. Основним завданням будь-якої іконічної системи є формування в полі 
зору оператора візуальної інформації, яка найбільш адекватно і сприйнятно для оператора 
відображає релевантні ознаки і властивості сцени, що спостерігається. Для підвищення якості 
зображень в МІ ОЕС необхідно: по-перше, адаптувати параметри вхідного оптичного блоку з 
МПВ до параметрів об’єктів і фонів спостереження з урахуванням зовнішніх умов; по-друге, 
адаптувати характеристики вихідного зображення на матричному дисплеї до зорової системи 
оператора з урахуванням  змісту задачі і умов спостереження; по-третє, одночасно з реалізацією 
перших двох завдань, узгодити параметри МПВ і матричного дисплею. Теоретичні дослідження 
виконувались із застосуванням системного підходу та математичної формалізації предмету 
досліджень, а також  чисельного моделювання, методів теорії лінійних систем, теорії 
ймовірностей, статистичних методів. 
 

Отримані наукові і науково-технічні результати 
Основним науковим результатом роботи стало створення в рамках єдиної теоретичної 

моделі перетворень інформації просторово дискретними системами кістяка теоретичного 
підґрунтя опису процесу формування та перетворення оптичних сигналів комплексом "об’єкт – 
фон – атмосфера - МІ ОЕС – оператор" та розроблення механізмів підвищення якості зображень 
в МІ ОЕС. Розроблена математична модель дає можливість враховувати зовнішні умови в 
системі "об’єкт – фон – атмосфера" і умови функціонування МІ ОЕС, а також зміст поточної 
візуальної задачі спостереження. Розроблені методи, алгоритми, розрахункові моделі 
укладаються в рамки єдиної моделі перетворень інформації просторово дискретними 
системами, які містять МІ ОЕС. При візуальному спостереженні аналіз кінцевої інформації 
оператором відбувається виходячи з конкретного завдання і релевантність ознак конкретного 
зображення на дисплеї також визначається змістом поточної задачі спостереження. Виходячи з 
того, що  ефективність функціонування МІ ОЕС можна визначити адекватністю відображення 
релевантних ознак об’єктів і властивостей ФЦО, а також ступенем психофізіологічної та 
психологічної сприйнятності зображення оператором, розроблені методики і алгоритми 
враховують три аспекти: формування сигналів ФЦО, їх перетворення в МІ ОЕС, їх аналіз 
зоровою системою оператора. Модульність і чітка структурованість моделі дозволяє 
нарощувати її функціональність і адаптувати під вимоги конкретного завдання. 

На основі аналізу розробленої математичної моделі досліджено взаємодію характеристик 
стаціонарних та нерівномірних фонів з параметрами МПВ. Показано, що при цьому необхідно 
брати до уваги також тип виконуваної оператором візуальної задачі. Найбільший вплив на 
інформативність вихідного зображення фоноцільова обстановка (ФЦО) здійснює в умовах 
виконання задачі пошуку об’єктів на нерівномірних фонах. Схожість фонових утворень з 
об’єктами малих розмірів різко збільшує час пошуку, психофізіологічне навантаження на 
оператора, знижує ймовірність прийняття правильного рішення оператором. Для підвищення 
ефективності МІ ОЕС створена методика покращення інформативних характеристик матричних 
зображень в системі "об’єкт - фон – МІ ОЕС – оператор" з урахуванням особливостей їх 
формування та зорового сприйняття, а саме: розроблено методи обробки зображень в МІ ОЕС з 
урахуванням характеристик об’єктів, фонів і зорового сприйняття; розроблено алгоритми 
погодження просторово-частотних  характеристик МПВ і матричних дисплеїв особливостями 
зорового сприйняття зображень людиною; запропоновані методи попередньої обробки 
зображень у вхідному блоці МІ ОЕС, які знаходяться на рухомій платформі. При цьому 
запропоновано алгоритми узгодження блоків і обробки сигналів адаптувати під кожну задачу 
візуального спостереження – пошук, виявлення, розпізнавання, оцінка ситуації. 



 3 

Серед запропонованих алгоритмів обробки сигналів в МІ ОЕС найбільша увага приділена 
двом технологіям – комплексуванню інформації та компенсації впливу вібрацій на зображення 
в МІ ОЕС на рухомих носіях. Запропоновані нові алгоритми комплексування інформації в МІ 
ОЕС, що працюють в різних спектральних діапазонах, а також алгоритми комплексування 
інформації в МІ ОЕС з різноформатними МПВ, а також розроблені ефективні алгоритми 
обробки зображень в МІ ОЕС для підвищення просторової роздільної здатності в умовах 
вібрацій. В останньому випадку вібрація не компенсується, а використовується як аналог мікро 
сканування, що за умови невідомих характеристик вібрацій дозволяє підвищити просторову 
роздільну здатність по одній координаті майже удвічі.  

Окремими результатами є розроблена в проекті пошарова математична модель атмосфери 
і критерії оцінки якості комплексованих зображень в задачах візуального спостереження. 
Модель атмосфери дозволяє точніше враховувати особливості формування та перетворень 
оптичних сигналів різних спектральних діапазонів при дистанційних спостереженнях і, таким 
чином, є проміжним результатом, що має більш практичну цінність. Адекватність критерію 
оцінки якості зображень є наріжним каменем в технології підвищення ефективності 
зображуючої системи. У випадку комплексування кількох зображень оцінка якості кінцевого 
зображення значно ускладнюється. Дослідження, проведені в проекті, проказали, що одним з 
прийнятних шляхів оцінки комплексованих зображень є імовірнісний підхід визначення 
ефективності всієї системи, в якій взаємодія окремих складових інформаційних каналів 
оцінюється кореляційними методами. 

Розроблені методи комплексування зображень та підвищення просторового розділення в 
умовах вібрацій дозволяють покращувати показники ефективності не тільки перспективних, але 
й існуючих оптико-електронних систем спостереження. Створена математична модель може 
використовуватись як при проектуванні приладів, так і для модернізації існуючих.  

Особливо привабливим є подальший розвиток методів комплексування оптичних, оптико-
електронних та інших інформаційних каналів. Метод комплексування зображень при 
двоканальному дистанційному спостереженні з МІ ОЕС у складі телевізійної та тепловізійної 
камер у несприятливих умовах є простим, ефективним і конкурентноспроможним. Разом з 
методом підвищення просторового розділення в умовах неконтрольованих вібрацій після 
додаткового вивчення реальних комерційних перспектив на вітчизняному ринку цей метод 
може бути запатентованим.  

Всього за результатами роботи були захищені дві кандидатські дисертації. Результати 
роботи в частині взаємного узгодження параметрів блоків МІ ОЕС космічного базування та 
математичного моделювання тракту "об’єкт – фон – атмосфера - МІ ОЕС" знайшла своє 
відображення в кандидатській дисертації аспіранта Тягура В.М. на тему "Оптичні системи 
космічних багатоспектральних сканерів дистанційного зондування Землі" (захищена в 2008 
році, науковий керівник проф. Колобродов В.Г.). Моделювання впливу вібрацій та зсувів 
об’єкта на якість зображення, методи покращення якості зображень в умовах вібрацій 
увійшли в кандидатську дисертацію аспіранта Овечкіна В.С. на тему "Максимальна 
дальність розпізнавання тепловізійних систем" (захищена в 2007 році, науковий керівник 
проф. Колобродов В.Г.).   

За темою роботи опубліковано 16 статей в фахових виданнях (з них дві – в 
співавторстві зі студентами), зроблено 12 доповідей на науково-технічних конференціях (з 
них чотири – в співавторстві зі студентами). 
 


