«Теоретичне обґрунтування застосування автоколіматорів для вимірювань коливань
елементів конструкції і кутових розворотів об'єктів авіакосмічної техніки»
Основні наукові результати
• розроблена структурна схема малогабаритного цифрового автоколіматора високої
швидкодії, який можна буде використовувати як зовні аерокосмічного об'єкта, так і
всередині системи управління аерокосмічним об'єктом;
• отримані розрахункові дані методом оптимальної фільтрації для вибору основних
елементів оптичної схеми конструкції: ширина світлової діафрагми, частота сканування регістру приладу з зарядовим зв’язком, оптимальні спектральні характеристики фотоприймача та світлодіодів;
• розроблений комплект ескізної документації оптичної системи приладу на основі
ПЗЗ типу ФПЗЗ-1Л та ФПЗЗ-3МР з використанням поляризаційної розв'язки, що
дозволяє зменшити світлові втрати в 2,695 рази та дозволяє розробити прилади підвищеної надійності, які працюють в гарячому та холодному резерві;
розроблений експериментальний макетний зразок малогабаритного цифрового автоколіматора з мікроконтролером AVR ATmega8, який дозволяє вимірювати коливання в діапазоні
декількох кілогерц.
Практична цінність
1. Розроблена принципова схема цифрового автоколіматора з мікроконтролером AVR.
2. Розроблена оптична схема з поляризаційною розв’язкою, яка дозволяє виконати двоканальний прилад з резервуванням в холодному та гарячому резерві.
3. Розроблена технологія склеювання оптичного моноблока.
4. Виготовлено макетний зразок блока обробки інформації для вимірювального комплексу.
5. Розроблено програмний продукт для мікроконтролера.
Результати НДР можуть бути використані в розробках АНТК ім. Антонова, Київського
заводу „Арсенал”, Дніпропетровського заводу „Південмаш”, а також при будівництві й експлуатації телевізійних веж і висотних споруджень, на моделюючих і випробувальних студентах
авіа космічних підприємств.
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