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РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 258 сторінок, 6 таблиць, 96 рисунків, 140 джерел.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, ДАТЧИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ЦИФРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ, ПРОСТОРОВІ ТА ЯСКРАВІСНІ СПОТВОРЕННЯ,
МЕТОДИ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ.
Заключний звіт по науково-дослідній роботі «Візир» за темою «Розробити
та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних
зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої
інформації» викладено в одній книзі у 4-х розділах.
В розділі 1 «Загальний опис автоматизованої системи моніторингу.
Основні завдання, що вирішуються. Місце системи оперативної обробки та
аналізу сцен на поточних зображеннях в системі моніторингу об’єктів
спостереження» наведено загальний опис автоматизованої системи моніторингу
рухомих об’єктів, розглянуто функціональну структуру системи, питання
інтеграції різнорідних ресурсів в єдину систему розвідки і створення єдиного
інформаційного простору для забезпечення ситуаційної обізнаності всіх ланок
управління, розглянуто місце системи оперативної обробки та аналізу сцен на
поточних зображеннях в автоматизованій системі моніторингу об’єктів
спостереження.
В розділі 2 «Опис процесів обробки результатів космічної зйомки. Методи
обробки космічних знімків» проведено аналіз методів дистанційної зйомки
земної поверхні, здійснено класифікацію аерокосмічних знімків та визначено їх
основні характеристики, запропоновано методи попередньої обробки знімків,
які отримані за допомогою аєрокосмічних засобів, визначено шляхи
використання аєрокосмічних засобів для формування еталонних зображень для
КЕСН ЛА.
В розділі 3 «Опис процесів аналізу сцен та виявлення об’єктів
спостереження на цифрових зображеннях. Методи обробки цифрових
зображень в різних умовах фоново-цільової та завадової обстановки» проведено
аналіз стійких класифікаційних ознак цифрових зображень для виявлення та
ідентифікації об’єктів, впливів, що ускладнюють процес обробки зображень,
розглянуто методи корекції просторових спотворень зображень, запропоновано
шляхи до вирішення завдання локалізації об’єктів інтересу на цифрових
зображеннях, запропоновано методи завчасного та оперативного формування
еталоних зображень та оцінки їх якості.
В розділі 4 «Розробка методу підвищення точності наведення (прив’язки)
комбінованих кореляційно-екстремальних систем навігації» розглянуто і
проаналізовано узагальнену модель процесу функціонування комбінованої
КЕСН, проведено аналіз існуючих методів вирішення задачі підвищення
точності, запропоновано метод підвищення точності на базі методу
деформованого багатогранника, наведено результати оцінки точності прив’язки
на основі моделювання процесу суміщення зображень у комбінованих КЕСН.

У Висновках приведено основні результати досліджень за темою роботи
та визначено напрямки подальших досліджень з розробки комбінованих КЕСН
із різними датчиками зовнішньої інформації (радіолокаційними, оптичними
видимого діапазону, інфрачервоними).
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