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На сучасному етапі розвитку радіоелектронних систем одним із
шляхів досліджень процесів пошуку є складання математичних моделей,
які відбивають об’єктивні закономірності пошуку [1,2,3]. В умовах
радіоелектронної протидії (РЕП) в критичних ситуаціях рішення буде
приймати людина-оператор [4]. Адекватною до обставин пошуку може
бути нормативна модель стохастичного рівня [3].
Розглянемо ситуацію, коли людина-оператор (ЛО) знаходиться на
борту об’єкта, який рухається з постійним курсом та швидкістю. В іншій
ситуації рухається не спостерігач, а ціль відносно нерухомого спостерігача
[2]. Тоді щільність ймовірності курсових кутів цілі
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Якщо   ентропійне значення помилки у визначенні  , то кількість
інформації, що надходить до оператора
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спостереження Rmax об’єкт може спостерігатись в будь-якій точці лінійної
ділянки. Траверзна відстань RT є найбільш небезпечною (рис.1).
Введемо полярну систему координат, прийнявши траверзну лінію за
нормаль. Тоді R— полярний радіус,  — полярний кут. Нехай цілі можуть
опинитися рівноймовірно на ділянці від xmin до xmax . Тоді щільність
ймовірності величини x
1
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, x [ xmax , xmin ].
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Рис.1. Пошук об’єктів на лінійній ділянці

На підставі рис.1 визначаємо
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Визначимо щільність ймовірності
W1 ( )d  W1 ( x)dx.
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На підставі формули (4) запишемо
dx
.
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Приймаючи до уваги залежності (1)-(5), знаходимо
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Аналіз залежності (6) показує, що результати пошуку суттєво
залежать від співвідношення між min та max , що накладає певні умови
для забезпечення найбільшої ефективності пошуку об’єктів.
Таким чином, проведено системно-інформаційний аналіз процесу
пошуку цілей. Отримані результати дають можливість визначити кількість
інформації та швидкість її надходження до людини-оператора.
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