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Телевізійні системи контролю на основі магнітооптичних перетворю-

вачів (МОТС) широко використовуються у якості засобів телевізійного 

вимірювання і контролю просторово неоднорідних магнітних полів. У 

процесі розробки МОТС контролю магнітного захисту документів [1] ви-

никла потреба об’єктивної оцінки її технічних характеристик. Новизна си-

стеми контролю унеможливлює застосування для цього стандартних мето-

дик. Мета даної роботи: запропонувати адекватну методику і оцінити чут-

ливість та роздільну здатність МОТС контролю магнітного захисту доку-

ментів. 

Для експериментального дослідження сигналів і шумів МОВ було 

спроектовано і виготовлено реалістичний тест-об’єкт (рис. 1), який пред-

ставляє собою паперовий носій з друком фарбою з магнітотвердими влас-

тивостями. Вихідними даними для кількісної оцінки амплітуд сигналів і 

шумів виступають двомірні матриці яскравості  ,A i j  точок зображень 

МОВ, дискретизованих датчиком телевізійних сигналів (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Тест-об’єкт (а) та його МО зображення (б) для визначення чутливості і розді-

льної здатності контролю магнітного захисту документів. 

Розроблено методику оцінки чутливості та роздільної здатності магні-

тооптичної телевізійної системи контролю магнітного захисту документів, 
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що ґрунтується на кількісній експериментальній оцінці сигналів і шумів 

магнітооптичного зображення об’єкту. 

Чутливість магнітооптичної телевізійної системи визначається розмі-

ром мінімального дефекту, зображення візуалізації якого має достатній рі-

вень відношення сигнал/шум. Для кожного с шести зразків штрихів визна-

чено відповідні сегменти «C1» – «C6» на зображенні МОВ та обчислено їх 

сигнали. Потужність шуму визначалась за областю «Ш» зображення, віль-

ного від штрихів. За результатами експериментального дослідження чут-

ливість МОТС дозволяє впевнено детектувати найменший штрих магніто-

твердої фарби товщиною λ = 21 мкм при цьому відношення сигнал/шум 

складає 5 дБ, що перевищує загально прийнятий поріг 3 дБ. 

В розподілі напруженості нормальної складової магнітного поля кож-

ному штриху відповідають два екстремуми різної полярності, що відпові-

дають границям штриха (рис. 2). Критерієм розрізнення двох штрихів слу-

жить достатнє відношення амплітуд Aе сусідніх екстремумів пари штрихів 

до амплітуди Aш шумів (розподіл в області де штрихи відсутні). Розподіл 

амплітуд 
nH  вимірюється опосередковано через прямо пропорційну йому 

амплітуду яскравості точок зображення візуалізації. 
 

          
 а б 

Рис. 2. МО зображення і його просторовий розподіл яскравості пар штрихів магнітної 

фарби шириною 21 мкм (а) і 42 мкм (б). 

Розрізнення найтонших штрихів на відстані λ<21 мкм технічно немо-

жливе, оскільки екстремуми внутрішніх крайок штрихів взаємовідніма-

ються. При збільшенні λ до 42 мкм стає можливим візуальне розрізнення 

окремих крайок штрихів, при чому відношення   е ш ш20lg 11дБA A A  , 

що перевищує загально прийнятий поріг 3 дБ. 
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