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– ранг аеродинамічної цілі у відповідному класі.
Запропонована структура кластеризації цілей радіолокації дозволяє скорочувати час, що витрачається
на обчислювальні витрати при виконанні процесу виявлення-розпізнавання цілей, завдяки зменшенню типів цілей тих, що підлягають розпізнаванню.
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ПІЗНАВАЛЬНІ ДЕМАСКУЮЧІ ОЗНАКИ ІРРЕГУЛЯРНИХ ФОРМУВАНЬ
В статті відображений підхід до вирішення проблеми ефективного пошуку іррегулярних формувань. Пропонується розглядати іррегулярні підрозділи як об’єкт розвідки і дати наукове визначення по степені складності і по класифікації. Розглядаються пізнавальні демаскуючі ознаки іррегулярних формувань.
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Вступ
Постановка проблеми та аналіз літератури.
Опит бойових дій у Чечні показав, що федеральні
війська несли великі утрати при пошуку базових
районів та операційних баз. Моджахеди використовували різні методи та способи у боротьбі з противником. По перше, створювали бази – пастки. Тім
саме вони викликали російські підрозділи СВ туди,
де зручно з ними воювати. Це легше, ніж шукати
його у важкодоступних місцях. Для проведення такої операції вистачає 2 – 3 моджахедів. По-друге, у
випадку відходу, моджахеди швидко замінювали
базу та підступи до неї (робили капкан).
Щоб запобігати таки пастці та великі утрати,
необхідно ураховувати принципові ризниці, існуючих між пошуком іррегулярних формувань (ІФ) і
пошуком інших об’єктів, а також важливість цієї
проблеми. Представляється доцільним розглядати
питання пошуку ІФ у якості самостійної наукової
проблеми.
Процес ведення розвідки візуальним спостереженням може бути поділено на етапи пошуку: виявлення, розпізнавання та ідентифікація.
Для того щоб здійснювати виявлення об’єкта
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необхідно вміти виділяти певні закономірності із
сукупних різних об’єктів на поверхні землі.
Для розпізнавання об’єкта необхідно твердо
знати його пізнавальні ознаки в різні періоди його
діяльності.
У радянських джерелах [1 – 3] пропонується
коротка характеристика об’єктів розвідки – їх класифікація та пізнавальні ознаки.
Автор статті виявив що, ІФ як об’єкт розвідки,
на сьогоднішній день, не має наукового визначення,
ні по степені складності (простий або складний
об’єкт), ні по класифікації (первинна категорія, підклас, клас, вид) [2].
Із цього слідує, що без характеристики такого
об’єкту як ІФ всі способи пошуку які використовувались у Афганістані, Чечні, Дагестані не мають
наукового обґрунтування. Всі способи пошуку ІФ
розроблялись та засвоювались формально. Це серйозна помилка, яка привела до немалих невиправданих утрат.
Відсутність також науково обґрунтованих пізнавальних ознак об’єкта розвідки ІФ привело до
того що застосовані способи пошуку в збройних
конфліктів „Паралельні галси”, „Сходячі галси”,
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„Гребінка” та інші [3] були недостатньо ефективними.
Мета статті. В даній статті пропонується розроблені автором пізнавальні демаскуючі ознаки ІФ.

Основна частина
ІФ – це складний об’єкт, який займає значні по
розмірам площині, виконуючи конкретні функції,
які складаються з сукупності однакових або різних
простих об’єктів (людей), які знаходяться в певній
взаємозалежності (угруповання).
Первинна категорія класифікації – тип, визначає простій об’єкт, який має лише йому притаманні
тактичні данні і найменування, наприклад: воєнізована людина, група огнева (12 – 14 чоловік), огневій
взвод (50 – 60 чоловіків), група бойова (80 – 100
чоловіків), загін ІФ (100 – 150 чоловіків).
Щодо наступної категорії класифікації – виду,
то ІФ відноситься до сухопутних підрозділів.

Повнота інформації о складному об’єкті ІФ,
степінь розкриття його сутності, стан і характер діяльності залежить від рівня докладності інформації о
простих об’єктах (людині, групи). Пізнавальні ознаки звичайно розглядаються за розміром, формою та
кольором. Автор статті зупиняється лише на розмірах та формі.

Висновок
Отак, для початку необхідно визначити пізнавальні ознаки людини.: Розміри об’єкта: зріст – h =
1,6 – 1,8 метрів; діаметр тіла d = 0,5 – 0,7 метрів;
висота сидячої людини – h = 0,65 метрів; довжина
сидячої людини – L = 1 метр; ширина сидячої людини – S = 0,4 метра.
Можливі форми зображення людини зі спорядженням в картинних різних плоскостях представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Форма людини за якою ведеться спостереження з урахуванням спорядження та напрямку тіней

Фігуру людини можна представити у виді прямокутника (а), як що глядіти зі спіни або грудини
відношення довжини (росту) до ширини плеча рівна
(1,6 – 1,8) : (0,5 – 0,7), що є характерним для більшої
частини чоловіків. Форма – куля, пляма або крапка,
в залежності від висоти і кутів бачення; на малих
висотах від 400 метрів можуть бути видні деталі
тіла: голова, руки, ноги. Якщо глядіти на чоловіка
збоку, то відношення рівно (1,7 – 1,8) : 0,25 метрів.
Форма – рисочка, галочка кутом уверх (людина рухається).
Форма і розміри цілі можуть зростати при наявності спеціального спорядженням і зброї (б). Завершене етап досліджень пізнавальних демаскуючих
ознак простого об’єкта ІФ: воєнізована людина, які
виглядають достатньо завершальними. Наступним
етапом логічно бачиться опис пізнавальних демаскуючих ознак простих об’єктів ІФ: група огнева (12
– 14 чоловік), огневій взвод (50 – 60 чоловіків), гру-

па бойова (80 – 100 чоловіків), загін ІФ (100 – 150
чоловіків). Для того щоб визначити пізнавальні
ознаки групи, ІФ необхідно вивчити питання організації, оснащення таких загонів.
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