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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ  

НА НОСОВИХ ТА БІЧНИХ РАКУРСАХ  

 
Cмаглюк Г.Г., Братченко Г.Д., д.т.н., ОДАТРЯ 

 
Завдання радіолокаційного розпізнавання цілейє предметом багатьох 

досліджень. Для розпізнавання цілей застосовуються ознаки, які пов’язані з 
формою цілі, наприклад радіолокаційний дальнісний портрет (РЛДП) [1]. 
Для отримання РЛДП застосовуються широкосмугові сигнали, які 
забезпечують розділення елементів цілей. При дослідженні якості 
розпізнавання повітряних цілей потрібно враховувати зміни орієнтації цілі та 
дестабілізуючі фактори, які спотворюють сигнал в процесі його формування і 
обробки. Метою роботи є отримання порівняльної оцінки якості 
розпізнавання повітряних цілей на носових та бічних ракурсах 
спостереження методом математичного моделювання.   

При моделюванні імітувались розпізнавання шести типів цілей: 
великого розміру (літаки Ту-16, B-52, B-1B), середнього розміру (літаки МіГ-
29, F-15) та малого розміру (ракета ALCM). В якості ознаки розпізнавання 
використовувалась кореляційна сума РЛДП з еталонними портретами.  
Еталони були отримані за результатами індивідуалізованого навчання для 
кожної цілі в секторах ракурсів (-10

о
,+10

о
) та (80

о
,100

о
) за методикою 

описаною в [1]. Навчальна вибірка з 1100 портретів для кожної цілі 
отримувались за допомогою програми RadarTargetBackscatteringSimulation 
(RTBS) [2] за методикою описаною в [3] при наступних параметрах руху цілі: 
висота – 8 км, дальність до цілі – 100 км, швидкість цілі (800 – 1100 км/год), 
за умов впливу на ціль в процесі польоту турбулентності ясної погоди. 
Параметри ІВ РТС: довжина хвилі – 13 см; зондувальний ЛЧМ сигнал з 
прямокутною обвідною (тривалість імпульсу 13,65 мкс, девіація частоти 150 
МГц); обробка сигнала передбачала узгоджену фільтрацію та  додаткове 
застосування фільтра Хеммінга.  За результатами  навчання при середньому 
відношенні сигнал/шум 30 дБ на один портрет для кожного з типів цілей 
отримані по 5 еталонних РЛДП. Для цього на першій ітерації знаходилась 
кореляційна сума кожного з портретів навчальної вибірки з прямокутними 
портретами різної довжини, нормованими за енергією до 1. На наступній 
ітерації застосовувались нормовані усереднені портрети отримані за 
сукупностями РЛДП, які найкращим чином корелювали з відповідними 
прямокутними еталонами. Кількість ітерацій в процедурі навчання 
дорівнювала трьом. Отримані еталонні портрети в подальшому 
застосовувались для розпізнавання тих же типів цілей, але за портретами 
отриманими в дещо відмінних умовах польоту цілей: турбулентність 
купчастих хмар; висота польоту змінювалась в межах 2 км порівняно з 
умовами навчання; політ цілей задавався неперервними прямолінійними 
траєкторіями, протягом польоту ракурс цілі змінювався в межах +10

o
...+15

o
. 
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Для оцінки впливу дестабілізуючих факторів розглядались: вплив 
власних шумів приймального тракту. На рисунку 1 наведено залежність 
оцінки середньої  ймовірності хибного розпізнавання за максимумом 
кореляційної суми з еталонами  за 1100 РЛДП отриманими за час 
спостереження цілі – 110 с, при розпізнаванні цілей на носових (-10

о
,+10

о
) та 

бічних ракурсах спостереження (80
о
,100

о
). 

 

Рисунок 1 – Залежності середніх ймовірностей хибного розпізнавання 
цілей від відношення сигнал/шум (дБ) при розпізнаванні: а) на носових 
ракурсах, б) на бічних ракурсах 

 

Отримані залежності показують, що розпізнавання цілей на 
бічних ракурсах є більш складним завданням, ніж на носових 
ракурсах.Цевикликаноможливим впливом ефекту затінювання 
частини цілі, тому необхідно додатково застосовувати й інші ознаки 
цілі, наприклад ефективну площу розсіювання. Для покращення якості 
розпізнавання на бічних ракурсах також доцільно застосовувати 
двовимірні і тривимірні радіозображення, які можуть бути отримані 
методом інверсного синтезуванняапертури, що є задачею подальших 
досліджень. 
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