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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 43 страницы, 10 рисунков, 13 источников. 

Ключевые слова: ОПТИЧЕСКИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ, РАССЕИВАЮ-

ЩАЯ СРЕДА, ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КОРРЕКЦИЯ ЛИ-

ДАРНЫХ СИГНАЛОВ. 

          Объект исследования- оптические характеристики рассеивающей среды. 

          Цель работы - разработать метод коррекции лидарных сигналов на сте-

пень неоднородности среды, оценить эффективность метода и привести ре-

зультаты математического моделирования. 

          В результате выполнения работы были рассмотрены методы в диагно-

стике рассеивающих сред, методы выделения неоднородностей, также методы 

решения уравнений оптической локации.  Разработан метод коррекции лидар-

ных сигналов на степень неоднородности среды, оценена его эффективность и 

приведены результаты математического моделирования. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 43 старонкі, 10 малюнкаў, 13 крыніц. 

Ключавыя словы: АПТЫЧНЫЯ НЕАДНАСТАЙНАСЦІ, 

РАССЕЙВАЮЧЫХ АСЯРОДДЗЯЎ, ЛАЗЕРНЫЯ-ЛАКАЦЫЙНЫЯ 

СІСТЭМЫ, КАРЭКЦЫЯ ЛІДАРНЫХ СІГНАЛАЎ. 

           Аб'ект даследавання - аптычныя характарыстыкі рассейваючага 

асяроддзя. 

       Мэта працы- распрацаваць метад карэкцыі лідарных сігналаў на 

ступень неаднастайнасці асяроддзя, ацаніць эфектыўнасць метаду і прывесці 

вынікі матэматычнага мадэлявання. 

           У выніку выканання работы былі разгледжаны метады ў дыягностыцы 

рассейвалых асяроддзяў, метады вылучэння неаднастайнасцяў, таксама 

метады рашэння раўнанняў аптычнай лакацыі. Распрацаваны метад карэкцыі 

лідарных сігналаў на ступень неаднастайнасці асяроддзя, ацэненая яго 

эфектыўнасць і прыведзены вынікі матэматычнага мадэлявання. 
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ABSTRACT 

Diploma Thesis: 43 pages, 10 illustrations, 13 sources.  

Keywords: OPTICAL INHOMOGENEITY, SCATTERING MEDIUM,  

LASER LOCATION SYSTEM, CORRECTION OF LIDAR SIGNALS. 

           The object of research - the optical characteristics of the scattering medium. 

        Objective - to develop a method for correcting lidar signals for the degree of 

inhomogeneity of the medium, to assess the effectiveness of the method and to pre-

sent the results of mathematical modeling. 

As a result of the work, methods were considered in the diagnostics of scatter-

ing media, methods for isolating inhomogeneities, as well as methods for solving 

the equations of optical location. A method for correcting lidar signals for the degree 

of inhomogeneity of the medium has been developed, its efficiency has been esti-

mated, and the results of mathematical modeling are presented. 

 

 


