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ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
КРИТЕРІЇВ РОЗПІЗНАВАННЯ МАСКУЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ
Анотація. У статті розглянуті деякі погляди щодо визначення критеріїв розпізнавання
об’єктів за оцінкою ефективності проведених маскувальних заходів виходячи з процесів
розпізнавання демаскуючих ознак об’єктів. Під час визначення критеріїв розпізнавання
маскуючих об’єктів у якості критерію прийняття рішення при розпізнаванні замаскованих
об'єктів доцільно використовувати Байєсовський критерій.
Ключові слова: критерії, параметри, об’єкти, імовірність, маскування.

Постановка проблеми. Аналіз локальних війн та збройних конфліктів
сучасності переконливо свідчить про зростання ролі розвідувальних засобів в
успішному проведенні операцій (бойових дій) [1 – 3]. В таких умовах, виникає
нагальна потреба в розробці обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення
ефективності застосування засобів маскування та імітації об’єктів Повітряних
Сил. В свою чергу, розробка обґрунтованих рекомендацій щодо застосування
засобів маскування і імітації об’єктів Повітряних Сил в операціях (бойових
діях) неможлива без визначення критеріїв для їх оцінювання, що і обумовлює
актуальність вказаної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанню вибору критеріїв для оцінювання ефективності застосування
засобів маскування та імітації об’єктів останнім часом приділялася достатня
увага в вітчизняних виданнях [4 – 7].
У статті [8] запропоновано сукупність показників для оцінювання
прогнозованої ефективності застосування сил і засобів маскування,
застосування яких дозволяє здійснити порівняльне оцінювання можливих
варіантів формування їх складу та визначити ступень досягнення мети
проведених заходів маскування в операціях (бойових діях).
У статті [9] з урахуванням особливостей застосування технічних засобів
повітряної розвідки та наведення зброї в сучасних операціях (бойових діях)
визначено сукупність принципів застосування сил і засобів маскування
військових об’єктів, яка ґрунтується на базових принципах маскування,

692

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» | № 94
вимогах до застосування сил і засобів маскування в операціях (бойових діях)
та

додатково

враховує

принципи

мінімальної

достатності

та

інтероперабельності.
У статті [10] сформульовано основні принципи визначення раціонального
складу сил і засобів для маскування та імітації військових об’єктів від
технічних засобів повітряної розвідки та наведення зброї противника, які
ґрунтуються на загальних принципах створення оперативно-стратегічних
(оперативних) угруповань військ (сил), встановлених закономірностях
подальшого розвитку сил захисту військових об’єктів від засобів повітряного
нападу противника, особливостях застосування сил і засобів маскування в
сучасних операціях (бойових діях), розкрито їх зміст, проведено класифікацію
та систематизацію.
В роботах [11 – 14] розглянуті питання щодо визначення умов та
факторів, що впливають на заходи маскування військ та об’єктів, комплексної
оцінки ефективності заходів маскування об'єктів військового призначення.
В ході аналізу вказаних робіт актуальним є розгляд можливих підходів до
вибору критеріїв для оцінювання ефективності застосування засобів
маскування та імітації об’єктів Повітряних Сил.
Метою статті є формування підходу щодо визначення критеріїв
розпізнавання маскуючих об’єктів.
Виклад основного матеріалу. Показник успішності операції, що
відбиває в собі і роль маскування, одночасно може служити критерієм
ефективності

і

маскування.

Оскільки

маскування

застосовується

в

органічному зв'язку з іншими інженерними заходами по забезпеченню
живучості, то і критерій його ефективності повинен входити відповідним
параметром в загальний критерій оцінки живучості.
Відомий ряд критеріїв прийняття рішення про належність деякого
образу 𝐺 об’єкту 𝐴𝑖 . Розглянемо можливість застосування їх з оцінки
ефективності проведених заходів маскувальних заходів.
За критерієм максимуму апостериоторної імовірності про належність
деякого невідомого образу до об'єкта (класу образів приймається відповідно
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𝐴
до наступного правила 𝑃 ( 𝑖⁄𝐺 ) = 𝑚𝑎𝑥,
Якщо

𝐴
𝑃( 𝑖⁄𝐺 )
𝐴
𝑃( 𝑗⁄𝐺 )

> 1, то 𝐺𝜖𝐴𝑖 ;

(1)

якщо

𝐴
𝑃( 𝑖⁄𝐺 )
𝐴
𝑃( 𝑗⁄𝐺 )

< 1, то 𝐺𝜖𝐴𝐽 ;

(2)

За критеріем заданого перевищення максимальної імовірності по
відношенню до решти об’єктів рішення про належність деякого невідомого
образу 𝐺 до об’єкта (класу образів) 𝐴𝑖 приймається:
𝐴
𝐴
𝑃 ( 𝑖⁄𝐺 ) ≥ 𝑎𝑖𝑗 𝑃 ( 𝐽⁄𝐺 ),

(3)

𝐴
𝐴
де 𝑃 ( 𝑖⁄𝐺 ), 𝑃 ( 𝐽⁄𝐺 ) − умовні апостериоторні імовірності образу 𝐺 до
об’єктів 𝐴𝑖 та 𝐴𝐽 ;
𝑎𝑖𝑗 − деякі фіксовані числа до класу 𝐴𝑖 при 𝑗 ≠ 𝑖, 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚.
Відповідно [ ] до числа 𝑎𝑖𝑗 залежить від вартості помилок при
розпізнаванні, тобто від вартості пропуску мети, помилкової тривоги та
переплутування об'єктів. У реальних умовах визначити перелічені вартості
важко, тому для відповідного завдання цей критерій використовувати
недоцільно. Вірогідність ураження об'єкта 𝑃 залежно від його розмірів,
конфігурації і видалення від точки прицілювання визначається різними
способами, у відповідності до теорії імовірностей.
Відповідно

до

критерію

заданого

перевищення

максимальної

апостеріорної ймовірності для даного об'єкта над сумарною апостеріорною
імовірністю для всіх інших класів, критерій рішення про належність
розпізнаваного образу 𝐺 до об'єкта 𝐴𝑖 приймається у разі, якщо
𝐴𝐽
𝐴
𝑃 ( 𝑖⁄𝐺 ) ≥ 𝑎 ∑𝑚−1
𝑗=1 𝑃 ( ⁄𝐺 )

(4)

𝑗≠1

Недоліком цього критерію є те, що необхідно задаватися величиною 𝑎,
що пов'язано з деяким суб'єктивним підходом до прийняття рішення.
Відповідно до Байєсовського критерію рішення 𝐺 𝜖 𝐴𝑖 приймається за умови:
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𝐴
𝑃( 𝑖⁄𝐺 )
𝐴
𝑃( 𝑗⁄𝐺 )

>

𝐶𝑗
𝐶𝑖

,

(5)

де 𝐶𝑗 та 𝐶𝑖 відповідно штраф за прийняття рішення про те, що 𝐺𝜖𝐴𝑖 , тоді як
𝐺𝜖𝐴𝐽 і 𝐺𝜖𝐴𝐽 , тоді як 𝐺𝜖𝐴𝑖 .
Відомо кілька модифікацій критерію Байєса.
Максимальний критерій приймається у разі коли невідомі апріорні
імовірності появи обектів.
Критерій Неймана-Пірсона застосовується, коли є великий набір
статистичних даних. У цьому випадку ймовірність однієї помилки
визначається максимально допустимою і при цьому імовірність другої
мінімізується. Це дає однопорогове значення. Інше виходить, якщо задатися
максимально

допустимим

значенням

імовірності

другої

помилки

і

мінімізувати імовірність першої.
З розглянутих критеріїв найбільш доцільно в оцінці ефективності
маскування використовувати критерій Байеса. Проте залишається відкритим
питання щодо “штрафів”.
Розглянемо величини 𝐶𝑗 та 𝐶𝑖 стосовно нашому випадку.
Основна мета ведення розвідки – це розтин замаскованих об'єктів з метою
завдання по них ударів.
Імовірність упізнавання 𝑖 − того об'єкту 𝑃𝑜б, та імовірність упізнання
хибного характеру об’єктів 𝑃х характеризує можливості усіх засобів розвідки,
які застосовуються противником в тих або інших умовах. Тому за умовою
незалежності наслідків дії різних засобів розвідки, слід вважати:
ф

р

т
),
𝑃𝑜б = 1 − (1 − 𝑃об )(1 − 𝑃об )(1 − 𝑃об
ф

(6)

р

т
де 𝑃об , 𝑃об і 𝑃об
– імовірність упізнання об'єкту при використанні противником

фотографічних, радіолокаційних та теплових засобів розвідки відповідно.
Ці параметри характеризують ефективність маскування як способу

695

SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS
введення противника в оману і повинні визначатися з урахуванням інформації,
що накопичується у часі.
“Штраф” же за помилки при розпізнаванні має важливе значення.
Вочевидь, що й об'єкти {𝐴𝑔 } = {𝐴} є об'єктами одного й того ж удару, тобто
рівнозначними для завдання удару, то штраф їх переплутування може бути
𝑔
𝑔
однаковим, тобто 𝐶𝑖𝑗 = 𝐶𝑗𝑖 . Якщо ж об'єкти {𝐴𝑡 } = {𝐴}\{𝐴𝑔 } є об'єктами
𝑔

наступних ударів, то 𝐶𝑖𝑗𝑡 = 𝐶𝑗𝑖𝑡 , але при цьому 𝐶𝑖𝑡 < 𝐶𝑖 тобто. штраф за
прийняття рішення про те, що об'єкт належить до об'єктів другого удару, тоді
як він належить до об'єктів першого повинен бути вищим, ніж якби було
прийняте протилежне рішення. Оскільки об'єкти можуть бути першого,
другого та наступних ударів, то визначимо величини 𝐶𝑖𝑗 , як:
𝐶𝑖 = 2𝐶𝑖 = 3𝐶𝑘 ,

(7)

де 𝐶𝑖 – штраф за переплутування об’єктів першого удару;
𝐶𝑗 – штраф за переплутування об’єктів другого удару;
𝐶𝑘 – штраф за переплутування об’єктів наступних ударів.
Висновок. Таким чином, під час визначення критеріїв розпізнавання
маскуючих об’єктів у якості критерію прийняття рішення при розпізнаванні
замаскованих об'єктів доцільно використовувати Байєсовський критерій.
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