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Сучасне озброєння неможливе без якісної системи прицілювання та 

наведення, в розробці якої завжди є протиріччя між такими показниками якості 

зброї, як точність 2 , середня потужність сигналу cP , час виявлення 

і прицілювання )( прв tt  , рівень активних і пасивних завад 0N  та, навіть, 

апріорний діапазон   вимірів параметра  . Ці протиріччя взаємозв’язані 

формулою за Гуткіним Л.С. (кривою обміну): 
 

)(

)( 0
2

2

нпdс ttP

N







 . 

Таку криву обміну можливо отримати, коли немає оптимізації системи [1] 

за якимось додатковим показником. 

У буль-якому разі залежності між показниками, та особливо між 
апріорним діапазоном вимірювача і часом вимірювання, вивчені ще 

недостатньо. Але відомі такі методи вимірювань [1] параметра   для будь-

яких апріорних діапазонів вимірювачів  : дикримінаторні вимірювачі, 

пошукові, або панорамні мивірювачі, багатоканальні вимірювачі, маловідомі 

багатошкальні вимірювачі, невідомі багатоетапні вимірювачі та 6) комбіновані 

багатоетапні вимірювачі. 
Якщо не враховувати показник вартості, то багатоканальний вимірювач, 

у якого зменшений недолік багатозначності і він використовується в комбінації 

з дискримінаторним методом, можна вважати самим кращим для застосування 

у озброєнні. 
Але для конкретних реалізацій показників існують свої методи  

вимірювань, оптимальні за всіма показниками. 
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