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Проведений загальний аналіз військових навчань країн НАТО та США, 

а також військових конфліктів в Югославії, Іраку, Єгипті та ін. показує, що для 

прориву протиповітряної оборони, противник разом з активними засобами 
передбачає використання великої кількості хибних цілей. Усе це вимагає 

розробки і вдосконалення методів розпізнавання різних класів радіолокаційних 

цілей (РЛЦ) під час використання різних видів сигналів. 

У доповіді розглянуто можливості розпізнавання РЛЦ під час 
використання сигнальної інформації, що отримується в однопозиційних 

і рознесених на місцевості локаторах. Для розпізнавання РЛЦ розглядалися 

можливості використання таких типів сигналів: прості вузькосмугові сигнали; 

некогерентні багаточастотні сигнали; сигнали, що випромінюються 
і приймаються на різних поляризаціях; багаточастотні сигнали з різною 

поляризаційною структурою. Також наведені результати дослідження 

геометричних і кінематичних характеристиках різних класів РЛЦ, які можуть 

бути використані в якості ознак розпізнавання. Розкрито характеристики 
розсіяння різних РЛЦ, отриманих на розробленому експериментальному 

вимірювальному комплексі. 
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