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ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ УГРУПУВАННЯ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬК
В статті наведені показники оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ під час участі
у відбитті удару засобів повітряного нападу противника. В статті, на основі аналізу наукових праць
попередників з даного напрямку та досвіду останніх локальних війн і збройних конфліктів обраний показник
і критерій оцінювання живучості угрупування РТВ, а також показники, які забезпечують підвищення
об’єктивності та інформативності її оцінки, а саме: математичне сподівання долі збережених
радіотехнічних підрозділів та ймовірністю збереження радіотехнічного підрозділу; збереження бойових
можливостей угрупування РТВ. Дані показники в доповнення до існуючих дають можливість порівняльної
оцінки живучості типових радіотехнічних підрозділів в однакових умовах застосування. Використання
наведених вище показників та критерію може дати можливість підвищити об’єктивність і
інформативність результату оцінювання живучості угрупування РТВ під час участі у відбитті удару ЗПН
противника за рахунок врахування впливу додаткових факторів. Використання в подальших дослідженнях
запропонованих показників для оцінювання живучості не протирічить існуючим науковим підходам і,
водночас, наповнює дослідження живучості угрупування РТВ більш глибоким змістом.
Ключові слова: угрупування радіотехнічних військ, втрати, живучість, відбиття удару повітряного
противника.

Вступ
Постановка проблеми. Аналіз останніх локальних війн і збройних конфліктів свідчить, що в умовах суттєвої переваги сучасних засобів повітряного
нападу (ЗПН) над силами і засобами протиповітряної оборони (ППО), втрати радіотехнічних військ
(РТВ) в операціях вже після першого удару зростають до критичного рівня [1–4], при якому можливість виконання завдань по відбиттю ударів ЗПН
противника в повному обсязі виключається.
Такі результати протиборства викликані не достатньо повним врахуванням складу та бойових можливостей ЗПН противника під час прогнозування
ступеню реалізації бойових можливостей сил і засобів ППО до початку участі у відбитті удару ЗПН
противника та знижують достовірність оцінки живучості угрупування РТВ, що безпосередньо впливає на ступінь виконання завдання радіолокаційного
забезпечення (РЛЗ) бойових дій частин та підрозділів, які виконують завдання з протиповітряної оборони в цілому [1–4].
Цей факт підтверджує наявність невирішеного
завдання в теорії щодо недостатньої об’єктивності
оцінювання живучості угрупування РТВ під час
участі у відбитті удару ЗПН противника.
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Розв’язок цього завдання можливий шляхом введення додаткових показників, які забезпечать урахування можливостей різних типів ЗПН противника
та їх засобів ураження, способи дій ЗПН, а також
вплив рівня живучості на виконання завдань угрупування РТВ, що потребує застосування відповідного науково-методичного апарату.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню завдань оцінювання живучості угрупування РТВ присвячена низка наукових праць в цій галузі військової науки, які стали фундаментальною основою теорії застосування РТВ в операціях.
В роботах [1; 3–7] викладені комплексні підходи,
що базуються на методах прогнозу результатів виконання завдань РЛЗ та дають можливість узагальненого оцінювання живучості угрупування РТВ.
Вони забезпечують прогноз втрат радіотехнічних
підрозділів під час бойового застосування; оцінюється ефективність РЛЗ споживачів; прогноз участі
у відбитті удару ЗПН противника за допомогою методів аналітико-стохастичного моделювання і забезпечується оцінювання ефективності радіолокаційного забезпечення бойових дій сил і засобів, які виконують завдання з протиповітряної оборони (зенітних ракетних військ та винищувальної авіації).
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В той же час, досвід бойового застосування РТВ
в останніх війнах і збройних конфліктах свідчить
[1–2; 4], що в ході бойового застосування радіотехнічні підрозділи зазнають найбільших втрат не під
час здійснення маневру, а під час ведення розвідки
повітряного противника.
Розглянуті методики і моделі [1; 4–9] є найбільш
досконалими на сьогоднішній день, але показники
живучості угрупування РТВ не чутливі до опису
результатів РЛЗ в умовах відсутності безпосередньої протидії повітряному противнику з боку радіотехнічних військ та суттєвої переваги ЗПН противника над вогневими засобами сил і засобів ППО. Це
породжує невирішене завдання в теорії та створює
передумови для недостатньо об’єктивного оцінювання живучості угрупування РТВ під час участі у
відбитті удару ЗПН противника.
Формулювання мети статті (постановка завдання).
Для підвищення об’єктивності оцінювання живучості та дослідження процесів, які впливають на
живучість угрупування РТВ необхідно обґрунтувати
вибір показників, фізичний зміст яких відповідатиме
реальному процесу. Вибір показників для всебічної
оцінки живучості угрупування РТВ при відбитті
удару ЗПН противника і є метою статті.

Виклад основного матеріалу
Важливо зазначити, що під угрупуванням РТВ
розуміється сукупність радіотехнічних частин (підрозділів), які мають загальне бойове завдання та
єдину (інтегровану) систему розвідки повітряного
противника [4]. Під живучістю угрупування РТВ
будемо розуміти його властивість зберігати або
швидко відновлювати свою боєздатність протягом
заданого часу в умовах застосування противником
засобів повітряного нападу. Виходячи із цього, показники оцінки живучості угрупування РТВ повинні
враховувати [1; 3–4; 10]:
– можливості різних засобів поразки ЗПН та способи їх дій;
– способи дій угрупування РТВ;
– заходи, які проводяться з метою забезпечення
живучості угрупування РТВ;
– вплив рівня живучості на виконання завдань,
які вирішуються угрупуванням РТВ.
Розглядаючи процес участі у відбитті удару ЗПН
противника, підрозділи угрупування РТВ можуть
знаходитися в різних функціональних станах ретельно описаних [10].
Для спрощення розглянемо два основних стани
радіотехнічного підрозділу: боєздатний (здатний
виконувати свої функції) та не боєздатний [10].
Основною вимогою до будь-якого показника [9–
10], в тому числі і показника живучості є забезпечення можливості порівняльного оцінювання живу8
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чості різних типів радіотехнічних підрозділів в однакових умовах та кожного типу у різних умовах
впливу ЗПН противника.
Оцінка показника живучості проводиться з урахуванням забезпечення потрібного рівня ефективності РЛЗ бойових дій сил і засобів ППО за варіантами
дій ЗПН, складу угрупування РТВ, характеристик
вогневих засобів зенітних ракетних військ, типів
винищувачів, а також умов їх застосування [10–12].
Аналіз показав [4; 10; 12], що в якості загального
показника оцінки живучості угрупування РТВ може
бути обране математичне сподівання долі збережених радіотехнічних підрозділів ртп
зб , що дозволяє
порівняти живучість різних типів підрозділів до і
після участі у відбитті удару ЗПН противника, і визначається відношенням кількості підрозділів, які
зберегли боєздатність після удару ЗПН противника
до загальної кількості підрозділів у складі угрупування [4; 6].
ртп
збі 

де

ib
i



i  inb
i

,

i – загальна кількість частин (підрозділів) до

нальоту ЗПН противника;
ib – кількість частин (підрозділів), які зберегли

боєздатність після нальоту ЗПН противника;
inb – кількість частин (підрозділів), які втрати-

ли боєздатність після нальоту ЗПН противника;
i  1..n , де n – кількість частин (підрозділів) в
угрупованні РТВ.
Таким чином, даний показник живучості угрупування РТВ характеризує можливості противника
щодо нанесення ударів по угрупуванню РТВ, він
тісно пов’язаний з живучістю підрозділів та враховує бойові характеристики озброєння повітряного
противника. Але він не показує в явному вигляді
вплив живучості частин (підрозділів) на вирішення
основної задачі – відбиття ударів ЗПН противника.
Критерієм оцінювання живучості угрупування
РТВ може бути прийнято найбільше значення математичного сподівання кількості збережених радіотехнічних підрозділів





потр
мах ртп
,
збі M ці  M ц
і

де M ці – математичне сподівання кількості повітряних цілей, інформація про які видана споживачам радіолокаційної інформації;
M потр
– потрібне значення математичного споц

дівання кількості повітряних цілей, при досягненні
якого забезпечується виконання завдання РЛЗ (забезпечується потрібний рівень ефективності відбит-
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тя удару ЗПН противника силами і засобами протиповітряної оборони).
Для змістовного опису живучості радіотехнічних
підрозділів зі складу угрупування доцільно визначити наступні ситуації: коли радіотехнічний підрозділ
у результаті впливу противника здатний виконувати
свої функції (боєздатність збережена), то можна
стверджувати, що він зберіг свою боєздатність і навпаки, якщо підрозділ в результаті впливу противника не здатний виконувати свої функції, то його
боєздатність втрачена [10].
Ступінь збереження боєздатності радіотехнічним
підрозділом після застосування противником різних
засобів ураження може бути оцінена ймовірністю
збереження радіотехнічного підрозділу [12].
Отже, за показник, який впливає на оцінку живучості радіотехнічного підрозділу зі складу угрупування РТВ приймаємо ймовірність його збереження
(не ураження):
Qi  1  Pij ,

де

Pij – ймовірність ураження підрозділу i -го

типу j -м типом вогневого засобу;
i  1..n , де n – кількість типів підрозділів у
складі угрупування РТВ;
j  1..m , де m – кількість типів вогневих засобів

ураження противника.
Для урахування здатності виконання бойових завдань на рівень живучості угрупування РТВ під час
участі у відбитті удару ЗПН може бути використаний показник, який характеризує збереження бойових можливостей угрупування РТВ i і дорівнює
відношенню математичного сподівання числа виданих повітряних цілей, проведених частиною (підрозділом) після впливу противника до математичного сподівання виданих повітряних цілей, проведених
частиною (підрозділом) до впливу противника [5–7]:
i 

M цi (t н  t підл )
M цi (t н )

,

де M цi (t н  t підл ) – математичне сподівання кількості виданих повітряних цілей угрупуванням радіотехнічних військ від моменту початку вогневого впливу по підрозділам угрупування РТВ;
M цi (t н ) – математичне сподівання кількості ви-

даних повітряних цілей угрупуванням радіотехнічних військ, з моменту початку нальоту;
t підл – підлітний час передової ударної групи
ЗПН противника до рубежу виконання завдання по
першій лінії угрупування РТВ. В практиці радіотехнічних військ для оцінки просторових та кількісних
показників бойових можливостей, найбільше поши-

рення отримали математичні моделі, побудовані за
графоаналітичними, аналітико-стохастичними та
аналітичними методиками розрахунків показників
бойових можливостей (наприклад, інформаційнорозрахункова системи (ІРС) “Оберіг”) [3; 13].
Кількісна оцінка показників бойових можливостей при цьому не залежить від випадкових подій,
таких як флуктуації ефективної поверхні розсіювання цілі при русі по трасі, зміни потужності передавачів перешкод, які прикривають дії ЗПН зі складу
ударних груп, імовірність ураження радіолокаційної
станції при використанні режимів захисту від протирадіолокаційних ракет, варіант бойового (ракетнобомбового) завантаження ЗПН. При використанні
інформаційно-розрахункових систем, побудованих
на аналітичних моделях, за рахунок обмеження деталізації при проведенні розрахунків, отримують
потрібну оперативність розрахунків кількісних та
просторових показників бойових можливостей РТВ.
Але результати таких розрахунків не враховують
динаміку та характер дій повітряного противника,
не дозволяють оцінити живучість підрозділів РТВ
для обраного варіанту дій ЗПН та варіанту протидії
підрозділів РТВ, що є суттєвим недоліком, який можливо виправити лише при використанні імітаційного моделювання та потребує використання імітаційних моделей типу “Віраж-РД” [13]. Таким чином,
кількісна оцінка показника бойових можливостей
угрупування РТВ у вигляді математичного сподівання кількості виданих повітряних цілей може
бути отримана шляхом статистичної обробки результатів імітаційного моделювання бойового застосування підрозділів РТВ під час відбиття нападу
повітряного противника за обраним варіантом дій.
Прикладом системи, яка реалізовує імітаційне моделювання застосування підрозділів РТВ з урахуванням варіантів дій засобів повітряного нападу, зміни
бойового навантаження авіації противника та тактиці її дій, імовірності ураження радіолокаційних станцій підрозділів засобами ураження є тренажноімітаційний комплекс розіграшу дій на навчаннях
“Віраж-РД”.

Висновки
В статті, на основі аналізу наукових праць попередників з даного напрямку та досвіду останніх локальних війн і збройних конфліктів обраний показник і критерій оцінювання живучості угрупування
РТВ, а також показники, які забезпечують підвищення об’єктивності та інформативності її оцінки, а
саме:
– математичне сподівання долі збережених радіотехнічних підрозділів та ймовірністю збереження
радіотехнічного підрозділу;
– збереження бойових можливостей угрупування
РТВ.
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Вони враховують можливості різних засобів поразки ЗПН та способи їх дій, способи дій засобів
угрупування РТВ, а також вплив живучості на ступінь виконання завдань, які вирішуються угрупуванням РТВ.
Використання наведених вище показників та
критерію може дати можливість підвищити
об’єктивність та інформативність результату оцінювання живучості угрупування РТВ під час участі у
відбитті удару ЗПН противника за рахунок врахування впливу додаткових факторів. Прикладом системи, яка реалізовує імітаційне моделювання застосування підрозділів угруповань радіотехнічних
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військ з урахуванням варіантів дій засобів повітряного нападу, зміни бойового навантаження ЗПН та
тактиці її дій, імовірності ураження радіолокаційних станцій підрозділів засобами ураження є
тренажно-імітаційний комплекс розіграшу дій на
навчаннях “Віраж-РД”.
Використання в подальших дослідженнях запропонованих показників для оцінювання живучості не
протирічить існуючим науковим підходам і, водночас, наповнює дослідження живучості угрупування
РТВ більш глибоким змістом.
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ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ ГРУППИРОВКИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК
С.Ю. Гогонянц, В.М. Крищенко, А.Н. Колесник
В статье описаны показатели оценки живучести группировки радиотехнических войск в ходе участия в
отражении удара средств воздушного нападения противника. На основе анализа научных наработок
предшественников, опыта последних локальных войн и вооруженных конфликтов выбран показатели и критерий
оценки живучести группировки РТВ, которые обеспечивают повышение объективности и информативности ее
оценки, а именно: математическое ожидание доли сохранившихся радиотехнических подразделений, вероятности
сохранения радиотехнического подразделения и сохранения боевых возможностей группировки РТВ. Данные
показатели в дополнение к существующим дают возможность сравнительной оценки живучести типовых
радиотехнических подразделений в одинаковых условиях применения. Использование приведенных выше показателей и
критерия может создать возможность повышения объективности и информативности результата оценивания
живучести группировки РТВ во время участия в отражении удара воздушного противника за счет учета влияния
дополнительных факторов. Использование в дальнейших исследованиях предложенных показателей для оценки
живучести не противоречит существующим научным подходам и одновременно наполняет исследования живучести
группировки РТВ более глубоким смыслом.
Ключевые слова: группировка радиотехнических войск, потери, живучесть, отражение удара средств
воздушного нападения противника.
SELECTION OF SURVIVAL EVALUATION INDICATORS
ОF THE RADIO ENGINEERING TROOPS FORMATION
S. Hohoniants, V. Kryshchtnko, О. Kolesnik
The article describes the radio engineering troops survivability indicators assessment during the participation in enemy air
attack repelling. Based on the analysis of the scientific achievements of the predecessors, the experience of the last local wars
and armed conflicts, the indicators and the criterion for assessing the the RET formation survivability are selected which provide
an increase the evaluation objectivity and informativeness: the mathematical expectation of the share of the preserved radio
engineering battalion, the probability of the radar battalion preservation and combat capabilities RET formation preservation.
These indicators, in addition to the existing ones, provide a comparative assessment of the typical radar unit survivability under
the same conditions of use. Indicators and the criterion using may create an opportunity to increase the objectivity and
informativeness of the assessing the survivability result for the RET formation during participation in enemy air attack repelling
into account the influence of additional factors. The article proposes an indicator estimation of combat capabilities by means of
calculating the mathematical expectation of air targets number that are issued to consumers with a given quality. Such an
estimate can be obtained by statistical processing of the simulation results of the radar battalion using d the participation in
enemy air attack repelling. The simulation of the participation in air attack repelling, according to the chosen variant of action,
can be accomplished by the statistical simulation method. The simulation of the radar battalion deploying will take into account
the variants of the air attack actions, the change in the combat load of the enemy's aircraft, the probability of defeating the units
by means of defeat. An example of a simulator complex can be used the radar battalion deployment model of taking into account
the above requirements is the simulation complex of drawing action on the exercises "Virage-RD", which can be used for
statistical evaluation of the values combat readiness’s indicators.The using of the proposed indicators for assessing survivability
does not contradict existing scientific approaches and at the same time fills the studies of the survivability of the REV formation
with a deeper meaning.
Keywords: formation of radio engineering troops, losses, survivability, participation in enemy air attack repelling.
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