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Cơ sở đào tạo:       
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Phạm Ngọc Văn 

“Xây dựng cơ sở thiết kế trang bị chiến đấu định hướng 

thích nghi cho tên lửa phòng không”. 

   thuật điều  hi n và t  động h    

9.52.02.16  

Học viện    thuật Quân s  

PGS. TS  Vũ Hỏ  Tiễn 

TS. GVC Cao Hữu Tình 

 

1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của luận án: 

 Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

    c tiêu t ng  u t  

Căn cứ cơ sở  hân t ch  đánh giá trang bị chiến đấu củ  TLP  hiện có 

trong trang bị, đề xuất cơ sở thiết  ế loại trang bị chiến đấu định hướng thích 

nghi cho đối tượng nhằm mục đích nghiên cứu  thiết  ế chế tạo tại Việt N m 

trong tương lai. 

    c tiêu c  th   

 - Xây d ng cơ sở lý thuyết có tác dụng như một công cụ tổng hợ   thiết  ế 

mới một loại trang bị chiến đấu định hướng vùng sát thương  th ch nghi với vị tr  

 hông gi n củ  mục tiêu cho các loại tên lử   hòng không thế hệ mới. 

- Xây d ng quy trình t nh toán bộ th m số cơ bản cho trang bị chiến đấu 

định hướng – thích nghi làm cơ sở cho thiết  ế   hảo sát và đánh giá hiệu quả. 

- Chứng minh t nh hiệu quả củ  trang bị chiến đấu mới so với cũ bằng 

 hương  há  mô  hỏng trên cơ sở các mô hình toán học và vật lý củ  trang bị 

chiến đấu. 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án 

Đối tượng    thuật cơ bản mà đề tài luận án định hướng tới là trang bị 

chiến đấu củ  lớ  tên lử   hòng không tầm x  cũng như một số loại tên lử  

phòng không hiện c  trong tr ng bị củ  quân đội. Trong đ  c  những đối tượng 

cụ th  là: 

-  hối nổ định hướng trong trang bị chiến đấu củ  tên lử   hòng không. 

- Ngòi nổ vô tuyến định hướng - thích nghi với mục tiêu. 
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-  hảo sát  nghiên cứu   hân t ch các yếu tố làm tăng hiệu quả tiêu diệt 

mục tiêu. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

 Về lý thuyết: 

- Xử lý tín hiệu, xác định tọa độ mục tiêu trong hệ thống ngòi nổ vô tuyến. 

- Ứng dụng lý thuyết điều khi n trong việc tổng hợp các thuật toán: xác 

định vị tr   hông gi n tương đối tên lửa – mục tiêu; logic điều khi n ma trận 

kích hoạt khối nổ, thích nghi với chuy n động của mục tiêu và các loại nhiễu. 

- Lý thuyết t nh toán  thiết  ế  hối nổ định hướng.  

 Về thực nghiệm:  

- Mô hình hóa toán học các bài toán cần giải. Ứng dụng lý thuyết điều 

khi n hiện đại đ  giải các bài toán. 

- Khảo sát bằng mô  hỏng trên máy tính các mô hình  đánh giá hiệu quả 

củ  các thuật toán điều  hi n đã đề xuất.  

3. Các kết quả chính: 

Các đ ng góp chính củ  luận án b o gồm: 

1. Tổng hợp được thuật toán phối hợp không gian quan sát mục tiêu với 

vùng sát thương của trang bị chiến đấu định hướng thích nghi trên cơ sở ngoại 

suy qu  đạo và ước lượng tọ  độ tức thời của mục tiêu. 

2. Đề xuất cơ sở tính toán thiết kế, l a chọn tham số và giải  há  điều 

khi n hướng vùng sát thương cho tr ng bị chiến đấu định hướng thích nghi. 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 
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