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РЕФЕРАТ
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНА АРХІТЕКТУРА,
ІМІТАЦІЙНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ,  МОДЕЛЬ  РУХУ,  МОНІТОРИНГ
РУХОМИХ  ОБ’ЄКТІВ,  ВПЛИВ  НАВМИСНИХ  ЗАВАД,  МЕТОДИКА
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Об’єкт  дослідження  –  просторово-розподілені  системи  моніторингу
рухомих об’єктів (ПР СМРО) з мережецентричною архітектурою.

Процес  дослідження  –  ефективність  функціонування  системи
моніторингу з мережецентричною архітектурою в умовах впливу навмисних
завад з урахуванням засобів захисту СМРО від завад.

Мета  роботи  –  розробка  архітектурних  рішень  для  створення
імітаційної  моделі  системи  моніторингу  рухомих  об’єктів,  розробка
методики  оцінки  ефективності  функціонування  ПР  СМРО  в  умовах  завад
різного походження.

У роботі використано методи математичного моделювання, системного
аналізу, аналітичні та статистичні методи, а також методи теорії імовірності
та теорії радіолокації.

Матеріали  звіту  «Розробка  методики  розрахунку  визначених
показників ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів і програмно-
технічної  архітектури  комплексної  імітаційної  моделі  для  дослідження
ефективності ПР СМРО» викладено в одній книзі в 5-и розділах.

У  розділі  1  «Підхід  до  оцінки  ефективності  функціонування
просторово-розподілених систем моніторингу рухомих об’єктів. Визначення
показників  ефективності»  обрано  та  обґрунтовано  підхід  до  оцінки
ефективності  функціонування  просторово-розподілених  СМРО,  а  також
обґрунтовано  та  обрано  показники  ефективності  функціонування
просторово-розподілених  СМРО.  Показано,  що  методом  дослідження
ефективності ПР СМРО є метод імітаційного моделювання.

У розділі  2  «Склад та структура імітаційної  моделі  для дослідження
ефективності  функціонування  просторово-розподілених  СМРО»  визначено
основні  завдання,  що  вирішуються  системою,  розроблено  концепцію
моделювання  процесу  функціонування  розподіленої  системи  моніторингу
рухомих  об’єктів,  а  також  склад  та  функціональну  структуру  імітаційної
моделі.

У розділі 3 «Математичні моделі дій повітряних, наземних, надводних
та космічних рухомих об’єктів у просторі та часі» розроблено моделі руху
аеродинамічних  об’єктів,  балістичних  (аеробалістичних)  об’єктів,  а  також



наземних, надводних і космічних об’єктів. Крім того, запропоновано рішення
зі створення сценаріїв імітації космічної, повітряної, наземної та надводної
обстановки, у яких математична формалізація траєкторії руху маневруючих
рухомих об'єктів передбачає введення лише точок зміни характеру їх руху
(дій) замість задавання усієї траєкторії. 

У Розділі 4 «Математичні моделі процесу виявлення рухомих об'єктів і
вимірювання  їх  координат  засобами  СМРО  в  умовах  впливу  навмисних
завад»  здійснено  моделювання процесу  функціонування  засобів  виявлення
СМРО  в  умовах  впливу  маскуючих  завад,  пасивних  завад.  Показано,  що
одним з  ключових моментів  при  реалізації  імітаційної  моделі  оцінювання
ефективності є моделювання процесу виявлення рухомих об’єктів, оскільки
всі показники якості інформації, що видаються радіоелектронними засобами
(РЕЗ)  СМРО,  в  тій  чи  іншій  мірі  залежать  від  точності  відтворення
можливостей по виявленню РО. 

У Розділі 5 «Методика розрахунку визначених показників ефективності
СМРО в умовах навмисних завад з використанням комплексної імітаційної
моделі»  розроблено  функціонально-алгоритмічну  схему  моделюючого
комплексу  (МК),  а  також  загальний  алгоритм  роботи  МК  у  режимах
«Моделювання»,  «Імітація»  та  «Розрахунок  показників  ефективності»,
показано  приклад  моделювання  функціонування  угруповання  джерел
інформації  зі  складу  СМРО.  У  роботі  наведено  алгоритми  оцінки
ефективності  основних  показників,  здійснено  верифікацію  результатів
моделювання дій об’єктів спостереження, а також процесу функціонування
джерел інформації.

У Висновках наведено основні результати роботи.
Отримані  результати  рекомендуються  як  методична  основа  для

розроблення перспективних СМРО військового призначення, удосконалення
існуючих СМРО, а також розроблення вимог до основних напрямків їхнього
розвитку.  Запропоновані  методи  та  алгоритми  обробки  інформації  в
інтересах  споживачів  можуть  удосконалюватись  з  урахуванням  вимог
конкретних систем.
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