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У статті наводиться постановка задачі синтезу стратегії розгортання ремонтних органів для вирішення завдань з ремонту озброєння і військової техніки угрупувань військ (сил) при проведенні операцій (бойових дій).
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Вступ
Постановка проблеми. Ремонт озброєння і
військової техніки (ОВТ) за умов проведенні операцій (бойових дій) угрупуваннями військ (сил) повинен забезпечувати оперативне та безперебійне приведення пошкоджених та тих, що відмовили, зразків
ОВТ у працездатний, а за можливості і у справний
стан. Ремонт ОВТ здійснюється, як правило, у оперативних паузах та може виконуватися на місцях
виходу їх з ладу, у найближчих укриттях (далі – бойові порядки військ (БПВ)) або на збірних пунктах
пошкоджених машин (ЗППМ) [1].
Динаміка операцій (бойових дій) характеризується або поступовим нарощуванням або масовим впливом противника на певному інтервалі часу [2]. Це призводить до такої ж динаміки нарощування обсягів робіт з ремонту ОВТ, що зазнають бойових пошкоджень.
Отже має місце ситуація, коли за прогнозом визначені
обсяги і терміни виконання робіт з ремонту ОВТ та
вимоги до складу ремонтних органів (РО). З іншого
боку є реальна динаміка цих робіт, часовий "тренд"
початку робіт з ремонту ОВТ. За цих умов актуальним
є завдання поступового розгортання ремонтних органів до рівня, що визначений, перерозподіл зусиль між
цими органами. Для вирішення цих завдань необхідно
мати стратегію їх розгортання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
існуючий теорії ремонту ОВТ, зокрема, створення
системи ремонтних органів, розподілу завдань між
рівнями їх ієрархії можна виділити дві групи задач.
Перша група задач – це статичні задачі синтезу
структури РО, рішенням яких є склад та взаємозв’язки між рівнями ремонту ОВТ. І на сьогодні
по цій групі задач напрацьована достатня науковометодична база обґрунтування доцільного складу
ремонтних органів [3, 4], організації роботи цих органів з ремонту ОВТ тощо [5 – 7].
Друга група задач – це обґрунтування оптимальних (раціональних) стратегій використання РО. По цій
групі задач теж накопичені певні напрацювання [5, 7 –
10]. Разом з тим наведений у цих роботах методичний
апарат базується на припущені, що ремонтні органи з
початку виконання завдань з ремонту будуть викону© О.О. Морозов

вати визначений обсяг завдань у повному обсязі. Але
досвід та дослідження вірогідної динаміки відмов та
пошкоджень ОВТ при проведенні операцій (бойових
дій) свідчить, що може мати місце поступове їх нарощування [5, 7]. Отже і обсяг та види ремонту ОВТ також будуть мати поступово наростаючий характер. За
цих умов доцільно вирішувати задачу обґрунтованого
розгортання РО, перерозподілу робіт з ремонту ОВТ
між цими органами. Все це вкладається в задачу визначення оптимальних стратегій розгортання ремонтних органів. Очевидно, що для вирішення такої задачі
необхідно визначитись з показником ефективності
таких стратегій та механізмом їх синтезу.
Мета статті – формалізувати задачу синтезу оптимальних за обраним показником ефективності стратегій розгортання ремонтних органів угрупування
військ (сил) та запропонувати метод її вирішення.

Виклад основного матеріалу
Розглянемо вихідні дані задачі. Сили та засоби
з ремонту ОВТ угрупування військ (сил) структуровані у i  1, I , ремонтних органи. При цьому частина
РО I – це органи, що розгортаються у БПВ, а частина I – це ті, що розгортаються у ЗППМ. За інтенсивністю проведення операції (бойових дій) на
інтервалі  0, Т  можна виділити ряд етапів t  1, T ,
для яких планується розгортання РО та нарощування їх зусиль щодо ремонту ОВТ. Кожний ремонтний
орган характеризується рівнем операційних можливостей щодо видів та обсягів ремонту i та комплектом ремонтного обладнання (РОб)  i . Комплекти
РОб it для кожного періоду t відрізняється – поступово розгортаються комплекти обладнання.
Ремонтні органи у БПВ та ті, що розгортаються
у ЗППМ, певним чином між собою пов'язані. Якщо
потреби у відновленні ОВТ не задовольняються одним РО, то можливий перерозподіл обсягів робіт до
іншого органу.
Стратегію розгортання РО можна представити
множиною шляхів на багатодольному альтернативному графі (рис. 1) [11].
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Ремонтні органи різних рівнів організаційної
побудови угрупування НГУ мають визначені комплекти РОб, що необхідно враховувати при визначенні стратегії їх розгортання. Ця умова вибору для
кожного РО одного комплекту РОб з допустимої
множини можна формалізувати у вигляді:
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Обмежені можливості РО, що розгортаються у
БПВ, вимагають перерозподілу зусиль щодо ремонту між РО множин I та I . Але при цьому необхідно враховувати обмежені можливості РО, що розгортаються у ЗППМ. Обмеження на перерозподіл обсягів робіт між цими РО можна представити як:

i=I
t=1

t=T

Рис. 1. Граф розгортання ремонтних органів
Множина вершин графу відображає набір можливих комплектів ремонтного обладнання РО у задані
етапи розгортання, а множина дуг – можливі переходи
від одного комплекту обладнання до іншого.
Задачу розгортання можна сформулювати як задачу синтезу оптимальної стратегії розгортання ремонтних органів, що визначить моменти розгортання
кожного органу, структуру органів (склад та зв’язки
РО, комплекти РОб) у кожний період розгортання.
Крім того, необхідно визначити потоки вимог щодо
ремонту ОВТ між ремонтними органами множин I та
I з урахуванням динаміки змін потреб у ремонті ОВТ
та витрат на розгортання цих органів.
Для формалізації задачі введемо наступні змінні:
x it  1 , якщо i -й РО має  -й комплект РОб у t -й
період розгортання, x it  0 – у противному випадку;
yit – обсяги робіт з ремонту ОВТ, що необхідно виконати i -му РО з множини I , та які надходять від РО з
множини I у t -й період розгортання.
Позначимо через it  it   різницю між
необхідними операційними можливостями для i -го
РО щодо ремонту ОВТ у t -й період та його операційними можливостями при  -му комплекті РОб.
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Обмеження (3) показує, що обсяги робіт, які
перерозподіляються від РО множини I органам з
множини I , не повинні перевищувати надлишків
операційних можливостей j -го РО з множини I .
Умови того, що зростання обсягів робіт у i -му
РО множини I не перевищить нестачі операційних
можливостей i -го РО, можна представити як:
K
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Умови, що обмежують набір можливих комплектів РОб i -го РО у кожний t -й період розгортання, запишеться у вигляді:
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дозволяють не розгортати у t -й період.
Розгортання РО супроводжується витратами,
які можна формалізувати у вигляді [11]:

(1)

до яких можна перепризначити виконання робіт j го РО з множини I .
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де I – множина РО, що розгортаються у БПВ;
Ij – множина РО, що розгортаються у ЗППМ, та
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(5)

де K*it – мінімальний комплект РОб i -го РО, який
повністю задовольняє його потреби щодо виконання
певних обсягів ремонту ОВТ у t -й період.
Умови щодо мінімальної кількості РО у t -й
період розгортання можна задати у вигляді:
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де N t – максимально допустима кількість РО, яку

З урахуванням введених змінних та умов вираз,
який би характеризував ступінь відповідності операційних можливостей РО потребам у ремонті ОВТ,
можна представити у вигляді:
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де c  – витрати на розгортання РО з  -м комплектом РОб.

Кібернетика та системний аналіз
В залежності від особливостей задачі як показник
оптимальності стратегії розгортання РО можна використати або вираз (1), або (7). При цьому відповідно
вирази (7) або (1) будуть виступати як обмеження.
З представленої задачі визначення стратегії розгортання РО видно, що це лінійна задача математичного програмування з безперервними та булевими змінними.
Розглянута задача дозволяє проводити синтез і
аналіз стратегій розгортання РО. Для її вирішення
доцільно використовувати графову формалізацію
розгортання РО та алгоритм, застосований на процедурі перегляду варіантів рішення з використанням
схеми "гілок та границь" [12].

Висновки
1. Одним із дієвих шляхів забезпечення ефективного використання ремонтних органів для ремонту ОВТ є визначення оптимальних з точки зору
обраного показника ефективності стратегій розгортання таких органів.
2. Розгортання ремонтних органів за визначеною стратегією повинно передбачати моменти розгортання кожного органу, структуру органів (склад
та зв’язки РО, комплекти РОб) у кожний період розгортання.
3. На основі запропонованих показників ефективності стратегій розгортання РО здійснена формалізація задачі синтезу оптимальних стратегій як задачі математичного програмування з безперервними
та булевими змінними. Запропонований алгоритм
рішення задачі.
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ЗАДАЧА СИНТЕЗА СТРАТЕГИЙ РАЗВОРАЧИВАНИЯ РЕМОНТНЫХ ОРГАНОВ
ГРУППИРОВОК ВОЙСК (СИЛ)
А.А. Морозов
В статье приводится постановка задачи синтеза стратегий разворачивания ремонтных органов для решения задач ремонта вооружения и военной техники группировок войск (сил) при проведении операций (боевых действий).
Ключевые слова: вооружение и военная техника, ремонтные органы, ремонт, стратегия разворачивания.
THE TASK OF SYNTHESIS STRATEGIES EXPANDER REPAIR ORGANS
OF GROUPINGS OF TROOPS (FORCES)
A.A. Morozov
The article discusses the problem of synthesis strategies expander repair agencies for the repair of weapons and military
equipment groupings of troops (forces) operations (combat actions).
Keywords: weapons and military equipment, repair organs, repair, strategy deployment.
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