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МЕТОД СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ
ОКРЕМОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
В ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ
Висвітлюється поняття ефективності управління військами, наведені властивості системи управління, розглядається одна із можливих методик оцінки ефективності системи управління окремої
механізованої бригади під час ведення бойових дій, та надається блок-схема даного методу.
застосування методу ситуаційного управління в збройному конфлікті

Вступ
Особливості завдань, які покладаються на протиповітряну оборону окремої механізованої бригади
показує, що розвиток засобів повітряного нападу,
прогноз умов ведення бойових дій, досвід останніх
військових конфліктів вказують на об’єктивні умови
підвищення ролі тактичної ланки управління засобами ППО СВ. В цих умовах особливу гостроту набуває проблема вирішення виникаючих завдань
своєчасного вироблення та обґрунтування різноманітних задач забезпечення процесів управління під
час ведення бойових дій під час збройного конфлікту. Збройна боротьба безупинно змінюється і насамперед потребує від командирів і штабів вибору
раціональних варіантів ведення бойових дій з допомогою застосування математичних моделей. розрахункових задач з допомогою ПЕОМ, використання
досконалих методик розрахунку та оцінки ефективності застосування військ ППО СВ, які базуються
на сучасних наукових методах.
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Постановка проблеми. Раптовий, масований,
наступальний характер дій повітряного противника,
зростаючий просторовий розмах і динамічність сучасних операцій, зміни у способах їх підготовки і ведення,
прийняття на озброєння евентуальним противником
новітніх засобів повітряного нападу, зростання ступеня їх застосування у локальних війнах останніх десятиріч не тільки значно збільшили обсяг завдань управління, а й ускладнили умови їх вирішення. Разом із
зростанням важливості фактору часу, стають більш
жорсткими вимоги до обґрунтованості рішень, що
приймаються, передбачення ходу і результатів бойових дій. Ефективність відпрацювання завдань управління бойовими діями сил і засобів ППО значною мірою залежить від організації управління ними на КП
АК, КП ППО і авіації, пунктах управління ППО омбр.
Проблема підвищення ефективності управління
силами і засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ комплексний характер, а її вирішення
пов’язане з удосконаленням методів роботи штабів
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на основі широкого впровадження в процеси управління сучасних методів для раціональної організації
дій посадових осіб КП ППО і авіації КШР, пунктів
управління ППО омбр. Таким чином, об’єктивно
виникає потреба впровадження у практику відповідних методик розрахунку та оцінки ефективності застосування військ ППО СВ.
Мета роботи. В роботі під методом ситуаційного управління розуміється обраний спосіб вирішення
завдань управління, в складних умовах обстановки, за
рахунок використання заздалегідь створених варіантів дій військ, а саме застосування сил та засобів
ППО омбр під час збройного конфлікту.

Основна частина
Застосування даного методу дозволяє формалізувати процес виконання завдань управління щодо
організації ведення бойових дій, а також дозволить
виконувати заходи з організації бойових дій старшою
ланкою управління до підлеглої практично одночасно
зверху вниз та з невеликим зміщенням за часом знизу
вверх, що значно скорочує загальний час на відпрацювання заходів та забезпечує необхідний рівень їх
якості. Організація бою даним методом у підлеглих
ланках базується на інформаційній базі АК. Модель
вирішення завдань з застосуванням методу ситуаційного управління наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Модель вирішення завдань управління з організації
ведення бойових дій з застосуванням методу
ситуаційного управління

Знання про визначену предметну область (блок
1) та завдання корпусу (блок 3) допомагають командиру визначитись з роллю і місцем в збройному конфлікті (блок 4) та засобами (блок 5) через можливості
яких (блок 8) досягається визначена мета (блок 7).
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Відповідно до типових ситуацій (блок 6) та ролі і місця в збройному конфлікті розглядаються варіанти
дій (блок 9). Типові ситуації включають різноманітні
варіанти, кожен з яких підкріплюється відповідними
розрахунками в залежності від умов застосування сил
та засобів. Зворотній зв’язок між блоками 9 і 5 (варіантами дій і засобами) дає можливість корегувати рішення згідно визначеної мети. Згідно з вибраним варіантом дій визначаються завдання підлеглим підрозділам бригади ( блок 11) і оголошується рішення
(блок 12). Після виконання рішення (блок 13) наступає етап його оцінки (блок 10) і в разі позитивного
результату у вигляді досвіду засвоюється в блоці 1.
Запропонований варіант моделі допомагає визначитись з роллю і місцем засобів автоматизованої
обробки інформації.
Ключові питання (визначення мети, вибір варіанту дій, оцінка рішення) не можуть бути перерозподілені між командувачем (командиром) і засобами автоматизації, тоді як інформація про засоби ведення бойових
дій може бути представлена за допомогою баз даних
(БД), можливості по застосуванню сил та засобів визначаються за допомогою інформаційно-розрахункових задач (ІРЗ), обґрунтування варіантів бойових дій
проводиться з допомогою проведення відповідних
розрахунків на ЕОМ, основу яких складають розрахункові задачі (РЗ). Як видно з наведеної моделі, типові
ситуації можуть бути представлені за допомогою баз
знань (БЗ), отриманих від експертів. Використання баз
знань, що базуються на евристичних методах обробки
інформації дозволить командиру вибрати з необхідною оперативністю доцільний варіант дій.
Таким чином, процес вироблення і прийняття
рішення повинен забезпечуватись підтримкою кількісної сукупності знань. Формалізація цього процесу
можлива при розгляді послідовності дій, що виконуються органами управління, при залученні знань
експертів. Формалізація даного процесу включає в
себе наступну сукупність заходів.
1. Проводиться оцінка ситуації з можливим
прогнозом її зміни в досліджуємих умовах обстановки. При цьому виконуються наступні дії: виділяються типові об’єкти (мб, тб, адн, зрдн, ПУ і т.п.);
об’єкти групуються за системою ознак (функціональної, організаційно-штатної належності, кількості
одиничних об’єктів в складі “типового”, призначенню, ролі і місцю в різні періоди ведення бойових дій
в збройному конфлікті, тактичних характеристик і.
ін.); формується масив типових об’єктів.
2. На основі виділення типових об’єктів визначаються фактори, які впливають на виконання поставленого завдання. Порядок дій при цьому такий:
виділяються зовнішні фактори; виділяються внутрішні фактори; визначається перелік показників, які
необхідно врахувати при виробленні рішення під
час збройного конфлікту; визначається перелік завдань (інформаційних, розрахункових, аналітичних,
математичних моделей і. т. п.), які необхідно вирішити при врахуванні визначених факторів.
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3. Будується типовий порядок дій противника, з
метою визначення його завдання в збройному конфлікті. При цьому виконуються наступні дії: визначається характер удару противника, його побудова і
кількісні характеристики (можлива кількість засобів
удару по типах); формуються типові елементи удару (ешелони, хвилі, групи атакуючих засобів), і їх
характеристики (інтервали, кількість притягуємих
сил і засобів тощо).
4. Вирішуються завдання розподілу напрямків
удару. Цей етап має мету вирішення за противника
завдання оптимізації його ударів підрозділам бригади, що служить основою для формування варіантів
замислу. При цьому формується варіант побудови
удару противника.
5. Виробляється замисел збройного конфлікту.
Проводиться розподіл зусиль кількісними методами
у відповідності з рекомендаціями бойових документів і знань експертів.
6. Виробляються складові рішення у відповідності з визначеним замислом: завдання підрозділам
бригади; основні питання взаємодії; організація
управління; організація всебічного забезпечення.
7. Проводиться оцінка отриманого рішення по сукупності обраних показників. Значення обраних показників визначається з застосуванням системи математичних в результаті моделювання збройного моделей.
8. Формується банк “типових” варіантів дій противника і відповідних рішень вироблених за даною
методикою. При цьому виявляються наступні декларативні знання: виявляються признаки класифікації
ситуацій в збройному конфлікті; виробляються признаки класифікації рішень, що відповідають даним
ситуаціям; формуються правила (процедури) виводу
рішень у відповідності з отриманими знаннями.

Наведений алгоритм вироблення рішення дозволяє сформувати банк квазіоптимальних рішень
для “типових” варіантів дій противника в збройному
конфлікті, з послідуючим зверненням до цих рішень, що надає змогу зменшення часових витрат
органів управління, використання формальних і декларативних знань та дозволяє сполучати переваги
кількісних способів обґрунтування рішень в поєднанні зі знаннями експертів.

Висновки
Безпосередня побудова моделі стає необхідною, як правило при вивчені складних об’єктів і
процесів, у яких результуюча дія причинно-слідчих
зв’язків не є очевидною, а проведення експериментів або недоцільне, або неможливе, як для процесів
збройного конфлікту. В таких умовах найбільш доцільно використовувати модель вирішення завдань
управління з організації ведення бойових дій з застосуванням методу ситуаційного управління.
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