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ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ АЕРОЗОЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ВІЙСЬК І ОБ'ЄКТІВ ВІД УДАРІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ ПРОТИВНИКА
Запропоновано методичний підхід до визначення потрібної кількості аерозольних засобів для захисту
військ і об'єктів від ударів тактичної авіації противника, який дозволяє: використати для визначення потрібної кількості аерозольних засобів для захисту військ і об’єктів від ударів тактичної авіації противника
раніше розроблені методики щодо визначення імовірності своєчасного застосування аерозолів.
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Вступ
Постановка завдання у загальному вигляді та
його зв’язок із практичними заходами. Значне підвищення можливостей літаків тактичної авіації (ТА) з
питань розвідки і вогневого ураження у зв’язку із застосуванням високоточної зброї (ВТЗ) [1, 2] потребує
перегляду питань щодо характеру та обсягів заходів
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захисту військ і об’єктів від її ударів, у тому числі і

застосування аерозолей. В свою чергу, оцінка ефективності застосування аерозолей для захисту військ і
об’єктів від ударів ТА противника не можлива без визначення необхідних витрат аерозольних засобів. Особливості оцінки ефективності застосування аерозолей
для захисту військ і об’єктів від ударів ТА противника
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Військово-технічні проблеми
[3] вимагають перегляду існуючих методичних підходів щодо визначення витрат аерозольних засобів, і
обумовлюють актуальність даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
теперішній час розроблені методичні підходи і методики [4 – 6] щодо визначення потрібної кількості аерозольних засобів під час застосування аерозолей для
захисту військ і об’єктів від ударів ТА противника.
Однак існуючі підходи і методики не забезпечують
адекватну оцінку витрат у зв’язку з особливостями
функціонування авіаційної ВТЗ. Це не дозволяє обґрунтовано виробляти рекомендації щодо організації
аерозольного прикриття військ і об’єктів. У той же
час окремі положення існуючих методик можуть бути використані і для визначення потрібної кількості
аерозольних засобів для захисту об’єктів від ударів
ТА противника. Тому метою статті є удосконалення
існуючого методичного підходу для їх визначення з
урахуванням особливостей аерозольного захисту
військ і об’єктів від ударів ТА противника.

Виклад основних положень

лає; топографія місцевості; потрібна ймовірність своєчасного застосування АУ (Рсп) та його проглядання
ОЕЗ літаків (Рпр).
2. Визначення площі маскування об’єкта АУ.
Виходячи з визначеного способу застосування АУ
на карті або схемі визначають площу, яку необхідно
прикрити АУ. При цьому довжина площі (L) вимірюється в напрямку панівного вітру, а ширина (В)–
по перпендикуляру до нього.
3. Визначення середнього часу підльоту літаків
до рубежу оптичного контакту з об’єктом удару.
На підставі графіків наведених на (рис. 1) [7], з урахуванням визначеного середнього часу закриття
об’єкта АУ та його середньоквадратичного відхилення, визначається час підльоту літаків до рубежу
оптичного контакту при якій забезпечується потрібною ймовірність своєчасного застосування аерозолей. Для прикладу, для Рсп = 0,9, tз = 5 хв, σз = 1 хв;
σз = 1 хв, час підльоту літаків до рубежу оптичного
контакту (tn) буде складати 4,2 хв.
4. Визначення допустимої відстані між рубежами (R), м. Спочатку визначається максимально
допустима відстань між рубежами за формулою

Розрахунки витрат аерозольних засобів для захисту військ і об’єктів від ударів ТА противника зводять(1)
R max t пU .
ся до вибору типу аерозольних засобів, способу їх розміщення на площі, що повинна прикриватися аерозоПотім, з урахуванням топографічних умов в
лями, визначенню геометричних параметрів аерозоль- районі застосування АУ остаточно визначається
ного утворення (АУ) та потрібної кількості аерозоль- допустима відстань між рубежами. При цьому
них засобів. Як правило, в існуючих на сьогоднішній обов’язково перевіряється умова R ≤ Rmax.
день методиках виходили з міркувань, що АУ ство5. Визначення інтервалів між рубежами (а), м.
ренні своєчасно [4 – 6] та не проглядаються оптико- Інтервали між рубежами визначаються за емпіричелектронними засобами (ОЕЗ) виявлення цілей та на- ною залежністю [6]
ведення зброї літаків. При цьому враховують детермі(2)
а 0,3R при U 3 м/с;
нований час підльоту літаків до рубежу оптичного
контакту та проводять якісну оцінку аерозолеутворюа 0, 2R при U 3 м/с.
або
(3)
вальних складів (АУС), що використовуються в аеро6. Визначення кількості аерозольних осередків
зольних засобах. Тому, з урахуванням випадкового (n), од. Кількість аерозольних осередків визначаєтьчасу підльоту літаків до рубежу оптичного контакту, ся за формулою
технічних характеристик ОЕЗ літаків, фізикоn LB Ra .
(4)
географічних умов місцевості проведення розрахунків
7.
Визначення
потрібної
кількості
аерозольних
щодо визначення потрібної кількості аерозольних зазасобів в одному осередку (m), од. Відповідно до
собів доцільно проводити в такій послідовності.
1. Формування початкових даних. Під час формування початкових даних необхідно визначити:
середній час підльоту літаків до
рубежу оптичного контакту (tn) та
його середньоквадратичне відхилення (σn), хв; середній час закриття
об’єкта АУ (tз) та його середньоквадратичне відхилення (σз), хв; тип
ОЕЗ виявлення цілей та наведення
зброї літаків; тривалість авіаційного
нальоту (tн), хв; тип аерозольного
засобу; маскувальну здатність АУС,
м2/г; тривалість ефективної дії аерозольного засобу (tд), хв; швидкість
приземного вітру (U) м/с; вологість Рис. 1. Результати розрахунку ймовірності своєчасного застосування аерозольних
повітря, %; тип поверхні що підстиутворень для захисту військ і об’єктів від ударів літаків тактичної авіації
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методичного підходу наведеного в [8], визначається
маскувальна маса (ММау)та інтегральна концентрація АУ вздовж лінії візування об’єкта ОЕЗ літаків
I аун . З урахуванням розміщення в одному осеред-

ку одного аерозольного засобу за результатами [8]
відповідно до графіку наведеного на рис. 2, визначається ймовірність проглядання АУ ОЕЗ літаків.
Проводиться порівняння отриманої ймовірності із
заданою. В випадку їх неспівпадання, кількість аерозольних засобів в осередку збільшується до остаточного отримання необхідного результату.
8. Визначається коефіцієнт збільшення кількості аерозольних засобів з урахуванням тривалості
авіаційного нальоту (k). Вказаний коефіцієнт розраховується за формулою
(5)
k tн tд ?
причому при tд ≥ tн, k = 1. В інших випадках значення
коефіцієнту округляється до більшого цілого числа.
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Рис. 2. Залежність ймовірності проглядання аерозольних
утворень ОЕЗ літаків від співвідношення
ММау / І аун n осер

9. Визначається потрібна кількість аерозольних засобів (N), од. Потрібна кількість аерозольних
засобів визначається за формулою
(6)
N nmk .

Висновки
Таким чином, наведений методичний підхід дозволяє: використати для визначення потрібної кількості аерозольних засобів для захисту військ і
об’єктів від ударів ТА противника раніше розроблені методики щодо визначення імовірності своєчасного застосування аерозолей і ймовірності їх проглядання ОЕЗ літаків; оцінювати витрати аерозольних засобів при різних варіантах дій ТА і, тим самим, виробляти рекомендації щодо використання
АУ для прикриття об’єктів від її ударів.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖНОГО КОЛИЧЕСТВА АЭРОЗОЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЙСК И ОБЪЕКТОВ ОТ УДАРОВ ТАКТИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА
В.В. Коваль
Предложен методический подход к определению нужного количества аэрозольных средств для защиты войск и
объектов от ударов тактической авиации противника, который позволяет: использовать для определения нужного
количества аэрозольных средств для защиты войск и объектов от ударов тактической авиации противника раньше
разработаны методики относительно определения вероятности своевременного применения аэрозолей.
Ключевые слова: аэрозоли, аэрозольные средства, тактическая авиация, расходы.
TO QUESTION OF DETERMINING THE NECESSARY AMOUNT OF AEROSOL FACILITIES
FOR PROTECTING OF TROOPS AND OBJECTS FROM SHOTS OF TACTICAL AVIATION OF OPPONENT
V.V. Koval’
Methodical approach is offered to determining the necessary amount of facilities of aerosols for protecting of troops and
objects from the shots of tactical aviation of opponent, he allows: to use for determining the necessary amount of facilities of
aerosols for protecting of troops and objects from the shots of tactical aviation of opponent methods are before developed in
relation to determination of probability of timely application of aerosols.
Keywords: aerosols, aerosol facilities, tactical aviation, charges.
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