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Аналіз сучасних збройних конфліктів у світі чітко вказує на тенденцію, що великі за масштабом операції із залученням значної кількості пілотованих, а також безпілотних бойових літальних апаратів
(далі – ПС) для масованих ударів по об’єктах противника не ведуться.
В свою чергу відбуваються часті локальні збройні конфлікти, де спостерігається зростання ролі новітніх зразків авіаційної техніки, у тому
числі оснащених високотехнологічним авіаційним озброєнням.
У збройних конфліктах сучасності, крім пілотованих льотчиком
літаків та вертольотів, широке застосування знайшли безпілотні літальні апарати (БпЛА), у яких керування здійснюється як оператором,
так і заздалегідь закладеною у них програмою. У таких конфліктах
БпЛА застосовуються не тільки для виконання розвідувальних задач,
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а і для нанесення ударів по об’єктах противника авіаційними засобами
ураження (АЗУ) [1, с. 817].
При виконанні бойового завдання щодо ураження об’єктів противника на екіпаж (оператора) покладається значна кількість різнотипних
завдань, що ускладнює їх поодиноке виконання екіпажем (оператором) із заданою ефективністю. Основним завданням є прицільнонавігаційне пілотування та оцінка тактичних ситуацій, у тому числі за
інформацією, яка надходить від інформаційних каналів ПС, що використовується льотним екіпажем (оператором) для формування ефективної стратегії бойового застосування АЗУ.
На даний час, в Україні та у світі, ведуться розробки щодо удосконалення компонентів авіоніки ПС, у яких домінують «інтелектуальні»
системи керування авіаційною зброєю на базі відео інформаційних і
лазерних технологій. Такі системи повинні у повній мірі забезпечувати екіпаж (оператора) інтелектуальною підтримкою при прийнятті
своєчасного рішення щодо ефективного ураження цілей противника
(математичного очікування уражених цілей з імовірністю, не нижче
заданої).
З викладеного вище, запропоновано альтернативний підхід побудови інтелектуальної підтримки дій екіпажу (оператора) з використанням методу ситуаційного керування, який дозволить формалізувати можливі тактичні ситуації у бою, для формування стратегій застосування АЗУ [2, с. 45].
Варіант можливих тактичних ситуацій та стратегія прийняття рішення щодо атаки цілей за обраним варіантом АЗУ представляє собою складну ієрархічну задачу, яка являє собою дерево рішень рис. 1.

Рис. 1. Дерево рішень процесу бойового застосування ПС
Дерево рішень складається з чотирьох ієрархічних рівнів, на найвищому рівні приймається стратегічне рішення із альтернативних
варіантів. На першому рівні представлено варіант бойового комплекту
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АЗУ та обрані цілі для атаки (з урахуванням розподілу цілей), на другому рівні формується обраний варіант АЗУ та черговість атаки цілей
за критерієм пріоритетності та небезпеки цілей, на третьому рівні
формуються тип АЗУ, тип виявлених цілей, з яких для кожної визначається три характеристики рівня: кут візування цілей (хКВі), шляхові
швидкості цілей (xWці) та дальність до цілей (xDі), а також курсові кути
цілей (xККЦі) і швидкість ПС. Кожен рівень має взаємозв’язки (r).
Для оцінки тактичних ситуацій застосування АЗУ розроблено
шість залежностей, які стали основою для розроблення алгоритму
автоматичного розподілу цілей для групи ПС. Сформовано критерії
пріоритетності (важливості) та небезпеки цілей під час їхньої атаки.
Крім цього, система керування авіаційною зброєю для інтелектуальної
підтримки екіпажу альтернативними рішеннями повинна враховувати
бойовий порядок ПС, їх поточні просторові координати та координати
об’єктів противника.
У роботі запропоновано можливий варіант інтелектуальної підтримки рішень для екіпажу (оператора) ПС в умовах бойового застосування АЗУ, що знаходяться на борту даного ПС. Такий варіант підтримки рішень рекомендує оптимальний варіант ефективного застосування АЗУ по об’єктах противника, що обрані для атаки, для забезпечення нанесення максимального збитку та кількості уражених цілей.
Використання методу ситуаційного керування у алгоритмі інтелектуальної підтримки рішень екіпажу (оператору) дозволить більш ефективно використовувати бойовий комплект АЗУ, що знаходиться на
борту ПС.
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