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МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
КОНТРАТАКИ ПРОТИВНИКА СВОЇМИ ВІЙСЬКАМИ
Проведено аналіз відомих методик виконання тактичних розрахунків, що використовуються органами
управління в ході оцінювання обстановки. Досліджується процес визначення можливості проведення
контратаки військ противника своїми військами. Представлений математичний апарат визначення можливості проведення контратаки військ противника своїми військами, з урахуванням основних чинників, що
пливають на дії військ в умовах бою. Наведені результати розрахунків з використанням розробленого математичного апарату. Зроблені висновки та надані пропозиції щодо можливості подальшого використання розробленого математичного апарату.
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Вступ
В процесі вироблення рішення, а саме в ході
оцінювання обстановки органами управління (штабами) проводяться основні тактичні розрахунки [1–
13], наприклад:
– розрахунки розподілу сил і засобів;
– розрахунки часу висування на рубежі розгортання, проходження рубежів (пунктів), зайняття
районів та інші.
Проте визначено порядок проведення будьяких тактичних розрахунків.
В [2–4; 13] наведені основні методики проведення тактичних розрахунків. Проте, в цих методиках, не враховуються різноманіття ситуацій, які
можуть виникнути в ході бою. Виникнення тих чи
інших ситуацій пов’язано з тим, що противник завжди буде приховувати інформацію про себе.
Тактичні розрахунки повинні проводитись на
основі своєчасної, повної, достовірної та точної
інформації по противнику. Тому в умовах інформаційної невизначеності про бойову обстановку необхідно забезпечити врахування непередбачених змін
в ході бою. Це дасть можливість спрогнозувати
розвиток тих чи інших тактичних дій і забезпечить
прийняття командиром і штабом обґрунтованих
рішень.
Метою статті є представлення математичного
апарата щодо визначення можливості проведення
контратаки противника своїми військами. Даний
математичний апарат дозволить, в подальшому,
оперативно оцінити можливість проведення контратаки противника своїми військами.

Виклад основного матеріалу
В [13] наведено методику розрахунку, яка дозволяє лише визначити відстань до імовірного рубежу зустрічі L зустр. та імовірного часу зустрічі t зустр.
© Телюков С.М., Зливка Г.А., Сальник О.В., 2018

своїх військ з противником. На рис. 1. показано
схему процесу зустрічного руху свого підрозділу та
противника. На даному рисунку також показано:
– початкова імовірна дальність між противником та своїм військами (підрозділами) – S0 ;
– імовірна швидкість руху противника – Vпр. ;
– швидкість руху своїх військ (підрозділу) –
Vсв .

Для того, щоб рубіж зустрічі був рубежем
контратаки, необхідно враховувати дальність дії
зброї d д.збр.св. , якою буде контратакований против-

ник ( L КА – імовірна велична відстані до рубежу
контратаки відносно вихідного положення свого
підрозділу).

Рис. 1. Схема
процесу зустрічного руху свого підрозділу
та противника

Рис. 2. Схема процесу
зустрічного руху свого
підрозділу та противника,
для проведення
контратаки

Використовуючи схему рис. 2, нескладно визначити імовірну величину відстані до рубежу
контратаки відносно вихідного положення свого
підрозділу та визначити імовірний час, що необхідний нашим військам для висування на даний рубіж.
Але інформація про противника та його дії, буде
мати в кращому випадку імовірний характер, а саме
попре імовірної швидкості руху противника Vпр. ,
напрямок його руху (дій) також буде імовірним. На
рис. 3 показано схему процесу відносного зустріч17
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ного руху свого підрозділу та противника, для проведення контратаки (  – кут напрямку руху проти-

– визначити відстань до рубежу контратаки
L КА та необхідний час виходу на рубіж контратаки

вника відносно напрямку руху свого підрозділу).
Для визначення імовірної величини відстані до рубежу контратаки в даному випадку (рис. 3) необхідне виконання наступної умови:

t КА при відомих значеннях S0 , Vпр. ,  , Vсв. ,

d ур.необх.  d д.збр.св. ,

(1)

де d ур.необх . імовірна величина необхідної дальності
для ураження противника.
Виходячи з рис. 3 d ур.необх. може бути визначена
на основі теореми косинусів, за наступною формулою:
2
2
d ур.необх . = Sпр.
+ R св
.  Sпр.  R св.  cos  b  ,

(2)

де Sпр. – поточна дальність до місця знаходження
противника відносно його вихідного положення
(точка C на рис. 3); R св. – поточна дальність до
місця знаходження своїх військ відносно вихідного
положення противника (точка C на рис. 3).
Дальності Sпр. та R св. визначаються за наступ-

d д.збр.св. .

Це дасть можливість оперативно оцінити можливість проведення контратаки противника своїми
військами.
Але для того, щоб спрогнозувати можливості
щодо випередження противника, та в подальшому
визначити ділянки місцевості, де гарантовано можлива контратака своїми військами в умовах обмеженої інформації, математичний апарат (1–6) не є достатнім. Для цього при визначенні d ур.необх. необхідно також враховувати кут напрямку руху свого підрозділу  відносно вихідного положення (рис. 4).
Для визначення d ур.необх. у вказаних умовах, показано
процес взаємного зближення протиборчих сторін в
декартовій системі координат (рис. 5).

ними формулами:
Sпр. = Vпр.  t ;

(3)

R св. = S0   Vсв.  t  ,

(4)

де t – поточний час.

Рис. 4. Схема процесу
відносного зустрічного
руху свого підрозділу та
противника, для
проведення контратаки

Рис. 5. Схема процесу
відносного зустрічного
руху свого підрозділу та
противника, для
проведення контратаки

На рис. 5 використовуються наступні позначення: Sпр. – відстань між поточним положенням протиРис. 3. Схема положення свого підрозділу
та противника в процесі їх відносного
зустрічного руху, для проведення контратаки

вника (точка B ), та вихідним положенням (точка C );
x пр. , yпр. – прямокутні координати точки B (коор-

Відповідно до умови процесу відносного руху
свого підрозділу та противника (рис. 3) L КА визначається наступним чином:
Vсв.  t, якщо d ур.необх .  d д.збр.св. ;
L КА = 
(5)
0, якщо d ур.необх . > d д.збр.св..
Відповідно, необхідний час для висування на
рубіж контратаки, визначається як:
 t, якщо d ур.необх.  d д.збр.св. ;
t КА = 
0, якщо d ур.необх. >d д.збр.св. .

(6)

Таким чином, вирази (1–6) в сукупності представляють собою математичний апарат, що дозволяє:
– дати відповідь – можлива чи не можлива
контратака противника нашими військами в умовах,
заданих параметрами: S0 , Vпр. ,  , Vсв. , d д.збр.св. ,
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динати поточного положення противника); Sсв. –
відстань між поточним положенням свого підрозділу
(точка A ), та вихідним положенням (точка O ); x св. ,
y св. – прямокутні координати точки A (координати

поточного положення свого підрозділу).
Вказані величини визначаються за наступними
формулами:
Sсв. =Vсв.  t ;

(7)

x св.  Sсв.  sin    ;

(8)

y св.  Sсв.  cos    ;

(9)

x пр.  Sпр.  sin    ;

(10)

yпр.  S0   Sпр.  cos     .

(11)

Згідно рис. 5 відрізок між точками А і B відповідає величині імовірної необхідної дальності для
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ураження противника, яка в даному випадку визначається за наступною формулою:
d ур.необх. =  x св.  x пр.  +  yсв.  y пр.  .
2

2

2

Vсв. =3 км год , Vпр. =1 км год при певних значеннях

 і .

(12)

Після заміни x св. , y св. , x пр. , yпр. в (12) згідно
(7–11), d ур.необх. визначається:
d ур.необх.2   Vсв.  t  sin     Vпр.  t  sin     
2





 Vсв.  t  cos     S0   Vпр.  t  cos    



2

(13)

.

Таким чином, вираз (13) дозволяє визначити
d ур.необх. з урахуванням напрямку руху своїх військ та
військ противника (  ,  ), а також швидкості руху
( Vсв. , Vпр. ). Використовуючи вираз (13) можна ви-

Рис. 7. Результати розрахунку L КА і t КА ,

значити d ур.необх. на поточний час і, відповідно, від-

при   0o ,   15o

стань до рубежу контратаки L КА . На рис. 6 показана
схема процесу моделювання відносного зустрічного
руху свого підрозділу та противника, для проведення
контратаки. На даній схемі цифрами показані етапи
руху противника, а саме поточний час.

Рис. 8. Результати розрахунку L КА і t КА ,
при   0o ,   36o

Рис. 9. Результати розрахунку L КА і t КА ,
Рис. 6. Схема процесу моделювання відносного
зустрічного руху свого підрозділу та противника,
для проведення контратаки
На рис. 6 Q КА – ділянка місцевості, де можлива
контратака.
Відстань до рубежу контратаки L КА та необхідний час для висування на рубіж контратаки t КА

при   15o ,   36o
На рис. 11–12 показано результати розрахунку
L КА і t КА на основі (13; 5) та (6) при збільшених
швидкостях.
Vсв. =30 км год ,

Vпр. =25 км год ,

S0 =3 км ,

d д.збр.св. =450 м .
На рис. 11–12 показано результати розрахунку
L КА і t КА на основі (13; 5) та (6) при збільшених

визначаються за формулами (5) та (6).
На рис. 7–10 показано результати розрахунку L КА і t КА , на основі (13; 5) та (6) з використанням

швидкостях.

наступних вихідних даних: S0 =3 км , d д.збр.св. =450 м ,

S0 =3 км , d д.збр.св. =450 м .

Vсв. =30 км год ,

Vпр. =25 км год ,

19
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Висновки

Рис. 10. Результати розрахунку L КА і t КА ,
при   23o ,   36o
Також на рис. 7–12 додатково використовуються наступні позначення: L КА – характеризує розмір ділянки місцевості де можлива контратака
військ противника своїми військами; L КА min – мінімальна відстань до рубежу контратаки відносно
вихідного положення; L КА max – максимальна від-

Таким чином, використовуючи математичний
апарат на основі (5–6) та (13), можна проаналізувати
та визначити можливості проведення контратаки
військ противника своїми військами, визначити
необхідну швидкість та напрямок руху своїх військ
з урахуванням характеру дій противника.
Математичний апарат визначення можливості
проведення контратаки противника своїми військами може бути використаний при проведенні тактичних і оперативно-тактичних розрахунків в процесі
організації бою. При точній оцінці місцевості, щодо
можливих напрямків руху противника, можна отримати результати щодо визначення можливості проведення контратаки противника своїми військами.
На практиці даний математичний апарат може
бути основою для розробки програмного забезпечення (рис. 13), що може бути використане в процесі прийняття рішення командиром підрозділу.

стань до рубежу контратаки відносно вихідного
положення; t КА – характеризує діапазон часу,
протягом якого можлива контратака; t КА min – мінімальний необхідний час для висування на рубіж
контратаки; t КА max – максимальний необхідний час
для висування на рубіж контратаки.

Рис. 13. Приклад програмного забезпечення щодо
розрахунку можливості проведення контратаки
Рис. 11. Результати розрахунку L КА і t КА ,
при   0o ,   0o

Рис. 12. Результати розрахунку L КА і t КА ,
при   23o ,   48o
20

При проведенні подальших наукових досліджень можливо отримати результати розрахунків,
для визначення оптимальних умов проведення
контратаки. Процес розрахунку можна представити
у матричному вигляді (рис. 14).

Рис. 14. Схема процесу розрахунку для визначення
оптимальних умов проведення контратаки
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В даному випадку визначення d ур.необх. необхідно проводити при п’яти змінних  ,  , Vсв. , Vпр. , t ,
з обов’язковим врахуванням S0 , d д.збр.св. та умо-

Представлений в статті математичний апарат
може бути використаний при розробці номограми
для проведення тактичного розрахунку для визначення можливості проведення контратаки.

ви (1).
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРАТАКИ ПРОТИВНИКА СВОИМИ ВОЙСКАМИ
С.Н. Телюков, Г.А. Злывка, О.В. Сальник
Проведен анализ известных методик выполнения тактических расчетов, которые используются органами управления во время оценивания обстановки. Исследуется процесс определения возможности проведения контратаки войск
противника своими войсками. Представлен математический аппарат определения возможности проведения контратаки войск противника своими войсками, с учетом основных факторов, которые влияют на действия войск в условиях
боя. Представлены результаты расчетов с использованием разработанного математического аппарата. Сделаны
выводы и предложены рекомендации, по возможности дальнейшего использования разработанного математического
аппарата.
Ключевые слова: расчет, решение, рубеж, контратака, действие войск, противник, свои войска.
MATHEMATICAL APPARATUS ON THE DETERMINATION OF OPPORTUNITY OF CONTRACT
OF THE ENEMY BY THEIR TROOPS
S. Telyukov, H. Zlyvka, O. Salnyk
The analysis of known methods of carrying out the basic tactical calculations, which are used by the military command
during the preparation of the battle, is carried out, namely, when assessing the combat situation. The article clearly shows the
logic of the process of determining the possibility of a counterattack by friendly troops of enemy troops during the battle. The
course of development of the mathematical apparatus for determining the possibility of a counterattack is presented and the
principles of its use are determined. The calculation takes into account the main factors that will unequivocally affect the actions
of their (friendly) troops in the conditions of modern combat. Input and output data are determined, which are necessary for
making calculations using the developed mathematical apparatus. Graphical and numerical results of calculations are graphically presented, on the basis of which the corresponding conclusions are drawn. Based on the results obtained, conclusions are
drawn and the main recommendations on the possibilities for further use of the developed mathematical apparatus are proposed.
The developed mathematical apparatus for determining the possibility of a counterattack and the software developed on its basis
can be used to ensure the process of development and a justified decision-making, both in preparation for the battle and in the
conditions of combat, with sudden changes in the combat situation.
Keywords: calculation, decision, milestone, counterattack, the operation of troops, the enemy, their troops.
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