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БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОВТ
В роботі проведено аналіз існуючих оптико-електронних засобів розвідки, що засновані і працюють на
різних фізичних принципах, та шляхів їх розвитку. Розглянуто можливості їх використання для вдосконалення засобів оптико-електронної розвідки озброєння та військової техніки з метою підвищення її бойових
можливостей та ефективності використання. Вказана необхідність впровадження принципово нових концепцій по інтеграції систем розвідки, управління, зв’язку та враження. Запропоновані напрямки розвитку,
удосконалення та модернізації засобів оптико-електронної розвідки озброєння та військової техніки частин і підрозділів Національної гвардії України.
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Вступ
Постановка проблеми. Як свідчить досвід бойових дій останніх років на сьогоднішній день велика увага військових фахівців приділяється розвитку і
удосконаленню засобів розвідки різних видів (радіолокаційна, радіотехнічна, оптична, оптикоелектронна та ін.) [1–3; 5; 11]. Це пов’язано з безперервним удосконаленням та розробкою систем
озброєння нового покоління, які мають поліпшені
ТТХ, скорочується час перебування об’єктів у зоні
виявлення та ураження, знижується помітність
об’єктів, підвищується їх завадозахист та протидія
засобам розвідки, змінюється тактика їх дій. З цих
причин використання радіолокаційних та радіотехнічних засобів розвідки не завжди є можливим і
ефективним.
Актуальність: В роботі вказана необхідність
впровадження принципово нових концепцій по інтеграції систем розвідки, управління, зв’язку та враження.
Як свідчить аналіз останніх досліджень і публікацій, на сьогоднішній день особлива увага уділяється оптико-електронним засобам (ОЕЗ) спостереження, виявлення і прицілювання [1–11]. Основними перевагами яких (з урахуванням новітніх технологій та елементної бази) є:
– прихованість їх застосування;
– на відміну від радіолокаційних та радіотехнічних засобів вони не потребують додаткових систем
завадозахисту;
– відносна простота конструкції, експлуатації
та невеликі габарити;
– невелике енергоспоживання;
– екологічна чистота.
Метою роботи є визначення напрямків по удосконаленню оптико-електронним засобам (ОЕЗ)
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спостереження, виявлення і прицілювання з метою
підвищення ефективності бойового застосування
озброєння і військової техніки.

Виклад основного матеріалу
Розрахункові оцінки складових стрільби на
враження цілі показують, що інформативність про
ціль на полі бою (виявлення, прицілювання, супроводження та цілевказівки), для наведення зброї, мають велику перевагу у порівнянні із складовими бойової потужності зброї (потужність снаряду, скорострільність, інерційність). Інформативні показники
значно впливають на ефективність бойового застосування ОВТ (час реакції, точність стрільби, імовірність поразки).
В даний час застосовуються ОЕЗ розвідки на
основі:
– телевізійних матриць (ТМ);
– болометричних приладів (БП);
– електронних оптичних перетворювачів
(ЕОП).
Телевізійні матриці перекривають діапазон видимого і ближнього інфрачервоного (ІЧ) випромінювання 0,5…1,1 мкм, інфрачервоного випромінювання 3…5 мкм, інфрачервоного теплового випромінювання 8…12 мкм.
Болометричні прилади працюють у діапазоні
теплового випромінювання 0,85…10,0 мкм.
ЕОП працюють у діапазоні інфрачервоного випромінювання 0,85…1,3 мкм.
Основні параметри приладів для порівняння в
інтересах розвідки:
– спектральна чутливість,
– роздільна здатність.
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Телевізійні матричні прилади чорно-білого та
кольорового зображення мають найширше розповсюдження [12].
ТМ прилади використовуються вдень і вночі
при освітленості від 105 до 10-5 люкс, використовуючи власне і відбите, видиме і інфрачервоне випромінювання об’єктів, а також власне теплове ІЧ випромінювання об’єкту.
Розділ ТВ матриць, в залежності від розміру
матриці та величини пікселя, може бути до
1920×1080 пікселів (на сьогоднішній день), ТВ матриць теплового діапазону до 752×576 пікселів (на
сьогоднішній день).
Виведення зображення, після електронного перетворювання здійснюється на монітори, за останній
час, як правило, з кольоровою LCD матрицею екрана.
Прилади на основі болометрів будуються по
телевізійній схемі і працюють у ІЧ тепловому діапазоні. У порівнянні з ТВ ІЧ тепловими матрицями
мають менший розділ.
На ринку апаратури для забезпечення виявлення об’єктів також значне місце займають тепловізори.
Камери відеоспостереження по якісним та ціновим характеристикам досить непогано адаптовані
до запитів і можливостей широкого кола споживачів, в тому числі і військових. Тепловізори залишаються, в більшому ступені, виробами досить дорогими (захисне германієве скло, об’єктив, ТПВ матриця з контролером коштують порядку 10…20 тис.
у.о.) [13].
Практично всім добре відомо, що тепловізори
фіксують власне теплове випромінювання об’єкта,
що забезпечує можливість візуалізації зображення
не тільки у повній темряві, але і при густому тумані,
в сніг, дощ та за листям дерев.
Тепловізори фіксують випромінювання інфрачервоної області спектру 8…10 мкм, так зване теплове випромінювання. Джерелом теплового випромінювання можуть бути любі предмети, температура яких відрізняється від абсолютного нуля в реальності починаючи з мінус 25 град.
Всі предмети випромінюють теплове (інфрачервоне) випромінювання з дещо різною довжиною
хвилі і з різною енергією. Це і дозволяє ідентифікувати об’єкти, а потім їх візуалізувати.
Тепловізор фіксує об’єкти навіть в абсолютній
темряві, ніякого взагалі, навіть мінімального, фонового підсвічування для роботи тепловізора не потребується.
Інфрачервоне випромінення, невидиме людському оку, або теплове випромінювання ділиться на:
– короткохвильове,
з
довжиною
хвилі
1=0,76…2,5 мкм,
– середньохвильове 1=2,5…5 мкм,

– довгохвильове 1=5…14 мкм.
Видиме випромінювання характеризується довжинами хвиль у діапазоні від 0,38 мкм до 0,76 мкм.
Максимум чутливості ока розміщений у «зеленій»
зоні 0,55 мкм безперервного спектру сонячного випромінювання.
Стандартні розміри чутливої матриці болометрів – 640×480, 320×240 або 160×120, з розміром пікселя 17 мкм, при цьому дозвіл буде однаковим, але,
як і у випадку з відеокамерами, велика матриця дозволяє захватити більшу область огляду з найменшими спотвореннями.
Технологія створення мікроболометрів за кордоном була розроблена Honeywell в середині 1980-х
років.
Температурно-чутливий елемент, наприклад,
на основі модифікацій оксиду ванадію V2O5, та два
електроди пов’язують температурно-чутливий матеріал і схему зчитування на підкладці.
Суттєво збільшити коефіцієнт поглинання інфрачервоного випромінювання дозволяють багатошарові так звані сендвічні структури, які побудовані
у вигляді оптичних резонаторів, поглинають 80 %
випромінювання на довжині хвилі 8 мкм. Може бути досягнуто поглинання площинних структур 50–
80 % в смузі 8,5–10 мкм.
Таким чином, підбір оптимальної технології
створення чутливого елементу мікроболометра продовжується.
Зображення, які візуалізуються за допомогою
тепловізорів на основі мікроболометрів, мають такий же вигляд, як і зображення, які отримуються за
допомогою тепловізорів, що основані на напівпровідникових матрицях
До цього ж класу приладів нічного бачення відносяться і прилади на основі електронно-оптичних
перетворювачів (ЕОП). На їх основі виготовляють
нічні прилади для водіїв та операторів ОВТ, нічні
біноклі, приціли, монокуляри та ін. Ці вироби широко розповсюджені у військовій та цивільній промисловості. Вони набагато дешевші тепловізорів і
болометрів. Прилади на основі електроннооптичних перетворювачів (ЕОП) виготовлені на основі фоточутливих елементів, які працюють також
на основі фотонного ефекту.
На відміну від тепловізорів, електроннооптичні перетворювачі працюють на основі зовнішнього фотоефекту [14]. Електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) – оптичні прилади з дуже високим
коефіцієнтом посилення.
ЕОП містить фотокатод, який перетворює слабкі світлові потоки у потоки електронів, підсилювач
цих електронних потоків, який бомбардує електронним потоком люмінесцентний екран, на якому відтворюється посилене зображення. Тому зображення,
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яке отримується за допомогою електроннооптичних перетворювачів, має зелений колір.
Але, на відміну від тепловізорів, для роботи
приладів на основі ЕОП необхідне хоча б незначне
підсвічування. Іноді достатньо неповного місяця або
просто зоряної ночі. Таким чином, можна вважати,
що по співвідношенню ціна-якість тенденція йде на
користь нічних приладів на основі мікроболометрів.
Другим етапом модернізації існуючих і нових
систем виявлення оптико-електронними засобами є
створення інтегрованих у системі управління алгоритмів і програм роботи з відеозображеннями [6–8;
11]:
– автоматичного багато-векторного огляду простору;
– автоматичного пошуку та виявлення об’єктів;
– автоматичного супроводження по кутовим
координатам і дальності «N» кількості об’єктів;
– автоматичного розпізнавання та ідентифікації
об’єктів;
– суміщення відео образів об’єктів, що отримані від різних приладів спостереження (телевізійних
(ТВ) і тепловізійних (ТПВ) камер), з метою підвищення можливості по виявленню та розпізнаванню.
Один із шляхів підвищення ефективності засобів ураження ОВТ полягає у застосуванні для розвідки цілодобових, всепогодних оптико-електронних
систем (ОЕС) [7].
Підвищення ефективності самих ОЕС забезпечується шляхом комбінування приладів виявлення з
метою створення багатоканальності та комплексування відео зображення.
Наприклад, комплексування відео зображень
від ТВ (світлової) камери і ТПВ (теплової) камери.
Стандартним складом ОЕС для задачі прицілювання на дистанціях до 4000 м, вважається наявність наступних приладів:
1. ТВ камера (ближнього діапазону) поля зору
(наприклад, 2о×1о);
2. ТВ камера ІЧ (середнього діапазону) поля
зору (наприклад, 2о×1о);
3. ТВ камера ІЧ (дальнього діапазону) поля зору (наприклад, 2о×1о).
Для розширення можливостей по пошуку цілей
ОЕС доповнюють камерами з широким полем зору,
наприклад, 4×3 градуси або 9×6 градусів, і в цьому
випадку наближається дальня межа виявлення та
розпізнавання цілей.
При комплексуванні відео зображень виникає
ряд складних задач:
– облік різних кутів поля зору камер;
– облік різних ракурсів спостереження об’єкта;
– облік різниці фокусних відстаней камер;
– облік різниці структури відеосигналів камери
світлової і ІЧ, як відбитий сигнал, та тепловий, як
власне випромінювання об’єкту;
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– облік форматів матриць камер.
Все це приводить до створення складних алгоритмів обробки відеосигналів у відео потоках, які
повинні враховувати спектральну інтенсивність фонів та об’єктів, тобто простір – енергетичні характеристики умов роботи.
Для ефективної стрільби на ураження цілі необхідно мати координати цілі як кутові (земні) так і
дальномірні, які входять у балістичний розрахунок
точки прицілювання.
Визначення дальності до цілі може бути здійснено геометричним способом, по дальномірним
шкалам або за допомогою лазерного дальноміра
(радіотехнічний, радіолокаційний і топографічний
спосіб вимірювання не розглядаємо).
Вимірювання дальності лазерним каналом [15]
переважно по точності вимірювання і може бути на
рівні 0,1…1,0 м (в загальному випадку сьогодні, точність 5…10 м) на дальності до 10 км.
Сьогодні використовуються лазери лампового і
напівпровідникового діодного накачування. Лазери
працюють на довжині хвилі 1,06 або 1,35 мкм, це
шкідливі для очей, і 1,54…1,57 мкм – безпечні для
очей людини випромінювання.
На даний час потрібні компактні лазери здатні
вимірювати дальність до цілі на дистанції
0,2…10 км з точністю 0,5 м, і 20–25 км з точністю
не гірше 2 м, масою біля 2 кг. Це дозволяє розміщувати ці пристрої всередині контейнера ОЕС. Для
підвищення достовірності у часі положення цілі вимірювання дальності необхідно проводити з частотою не менше 10 Гц. Цей тип лазерів називається
«частотні».
Всі лазери повинні мати алгоритм, який підвищує вірогідність достовірного вимірювання дальності і селекцію цілей, які потрапляють в сектор променю за наступними критеріями:
– ближня ціль;
– дальня ціль;
– вибірка ділянки дистанції по дозволу вимірювання або забороні вимірювання дальності;
– амплітудно-тимчасова (виключаються частково екрануючі об’єкти – крони дерев, кущі, хмари);
– вимірювання дальності одночасно по N цілям;
– селекція виводу дальності до 1-2-3-N цілі;
Напрямки удосконалення лазерних дальномірів:
– збільшення дистанції вимірювання і за рахунок збільшення чутливості фото приймальних пристроїв;
– зниження загальних габаритів і маси пристроїв за рахунок скорочення апертури приймальної оптики;
– застосування лазерів на основі оптиковолоконних компонентів;
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– застосування лазерів з напівпровідниковою
діодною накачкою;
– застосування «ВКР»-лазерів.
До системи наведення і стабілізації оптикоелектронних систем (ОЕС) надаються особливі, підвищені вимоги по забезпеченню наведення і утримання лінії візирування цілі в процесі руху ОВТ,
об’єкта та під час стрільби із зброї.
Вимоги до системи наведення і стабілізації лінії візирування цілі стосовно до ОЕС, що встановлена на ОВТ та оснащена малокаліберною гарматою
для стрільби по наземним та повітряним цілям можуть бути:
помилка
стабілізації
1. Серединна
0,05…0,1 мрад.
2. Максимальна швидкість наведення у горизонтальній та вертикальній площі 60…120 град./с.
3. Мінімальна швидкість наведення у горизонтальній та вертикальній площі 0,006…0,01 град./с.
4. Максимальне прискорення наведення у горизонтальній та вертикальній площі 2…120 град./с.
5. Точність позиціонування 0,1 кут. хв.
6. Швидкість відведення у обох площі, в режимі наведення по швидкості не більше 0,3 кут. хв./с.
Такі системи наведення і стабілізації (двох і
три вісеві) будуються по одно і двох контурній системі приводу в одній вісі обертання, із застосуванням електричних моментних двигунів з магнітами
високої коерцитивної сили та п’єзо двигуни.
Приводи, як правило, безредукторні, для зменшення люфтів. В якості датчиків просторового положення застосовуються механічні гіроскопи ( з
трьома просторовими вісями), волоконно-оптичні
вимірювачі кутової швидкості, акселерометри типу
МЕМС.

В якості датчиків кутового положення вісей кардана підвісу (дві або три рамки) використовуються
оптико-електронні датчики (абсолютного вимірювання або енкодори). По принципу побудови вимірювальних вісей діляться з механічною прив’язкою
до базової площини і безплатформені системи (БІС).
В системах з БІС прив’язка до бази (до просторових
кутів) у таких здійснюється у обчислювальному
пристрої, як зберігання вирахуваних кутів шляхом
інтеграції кутової швидкості і прискорення зміни
кутової швидкості. В даному випадку прив’язка до
бази здійснюється у нерухомому положенні бази,
введенням команди «запам’ятати».

Висновки
Виходячи з викладено можливо окреслити наступні напрямки розвитку, удосконалення та модернізації оптико-електронних засобів розвідки з метою
підвищення їх бойових можливостей та ефективності використання напрямки розробок та удосконалення.
1. Розробка світлових, інфрачервоних, теплових каналів розвідки об’єктів здатних працювати в
складних умовах.
2. Розробка алгоритмів і програм комплексування відеосигналів різних джерел розвідки.
3. Розробка алгоритмів і програм пошуку, виявлення, розпізнавання, супроводження і видачі
цілевказівок на зброю для стрільби.
4. Розробка алгоритмів і програм інтегрування
відеоінформації про об’єкти розвідки у системи
управління зброєю.
5. Розробка і створення нових видів оптичної та
оптико-електронної розвідки, наприклад, в ультрафіолетовому і рентгенівському діапазоні.
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АНАЛИЗ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ РАЗВЕДКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВВТ
В.В. Кондрат, А.И. Костенко, О.В. Корниенко
В работе проведен анализ существующих оптико-электронных средств разведки, основанные и работающие на
различных физических принципах, и путей их развития. Рассмотрены возможности их использования для совершенствования средств оптико-электронной разведки вооружения и военной техники с целью повышения ее боевых возможностей и эффективности использования. Указанная необходимость внедрения принципиально новых концепций по интеграции систем разведки, управления, связи и впечатления. Предложенные направления развития, совершенствования
и модернизации средств оптико-электронной разведки вооружения и военной техники частей и подразделений Национальной гвардии Украины.
Ключевые слова: вооружение и военная техника, оптико-электронные средства, болометры, телевизионная матрица, разрешение.

THE ANALYSIS OPTICAL-ELECTRONIC MEANS OF INVESTIGATION AND THE DIRECTION
OF THEIR PERFECTION FOR THE PURPOSE OF INCREASE OF EFFICIENCY
OF FIGHTING APPLICATION ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
V. Kondrat, O. Kostenko, O. Kornienko
In operation the analysis of existing optical-electronic means of investigation based and working on various physical principles, and ways of their development is carried out. Possibilities of their usage for perfection of means of optical-electronic investigation of arms and military technology for the purpose of increase of its fighting possibilities and efficiency of usage are
considered. The offered directions of development, perfection and upgrade of means of optical-electronic investigation of arms
and military technology of units and divisions of National guard of Ukraine.
Directions of development and upgrade of optical-electronic means of investigation for the purpose of increase of their
fighting possibilities and efficiency of usage are defined.
1. Development of luminous, infrared, thermal channels of investigation of objects capable to work in difficult conditions.
2. Development of algorithms and programs; unification video signals of various sources of investigation; search, detection, recognition, attending and output targeting on the weapon for shooting; video information integrations about objects of
investigation in management system the weapon.
3. Development and creation of new types of optical and optical-electronic investigation, for example, in an ultra-violet
and X-ray range.
Keywords: arms and military technology, optical-electronic means, bolometers, a television matrix, resolving power.
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