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СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУВАННЯ У РАКЕТНО -ПАРКОВОМУ ДИВІЗІОНІ РУХОМОЇ
РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Розглядається спосіб визначення оптимал ьної кількості спеціальних засобів транспортування у
ракетно-парковому дивізіоні, якій би забезпечив відповідну ефективність функціонування рухомої ракетно технічної бази в сучасних умовах реформування Збройних Сил України .
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Вступ
Постановка проблеми. Сучасні операції
(бойові дії) характеризуються великими втратами
озброєння і військової техніки, значною витратою
ракет і боєприпасів та інших матеріальних засобів
[1]. У цих умовах успіх бойових дій буде залежати
від повноти виконання заходів щодо своєчасного
забезпечення
військ
необхідною
кількістю
озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів,
військово-технічного майна.
Переважна частина заходів ракетно -технічного
забезпечення здійснюється ракетно -технічними
частинами, до яких належить, зокрема, рухома
ракетно-технічна база (рртб).
Організаційно-штатна структура рртб не є
постійною і суттєво залежить як від тип у ракетних
комплексів, які утримуються на озброєнні ракетних
військ, так і від складу цих військ.
Крім того, на сьогодні рртб разом із
забезпеченням ракетної бригади ( рбр) тактичними
ракетами (ТР) додатково здійснює забезпечення
реактивними снарядами (РС) реактивного полку
(реап) у складі корпусної групи реактивної
артилерії.
Застосування рртб передбачає певну кількість
спеціальних засобів транспортування (СЗТ), яка
визначає можливості з доставки ТР і відповідно РС,
організаційно-штатну структуру ракетно-паркового
дивізіону рртб (рпдн) та інші.
З моменту створення Збройних Сил України до
теперішнього часу, порядок застосування рртб АК,
її можливості з транспортування визначаються
відповідно до керівних документів. Але від часу
розроблення цих документів минув досить значний
проміжок часу (понад 15 -25 років), у ході якого
отримали певний розвиток як погляди військових
фахівців на способи ведення бойових дій, так і
засоби ураження. Характерною особливістю
розвитку сучасних армій є подальше удосконалення
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озброєння і військової техніки та способів їх
застосування.
Домінуючою стала концепція «повітряно наземної» операції, котра має основний напрямок на
забезпечення раптового нападу із застосуванням
високоточної
зброї,
розвідувально -ударних
комплексів, авіації на вс ю глибину оперативного
шикування військ 1-8.
Ці зміни в можливому характері ведення
бойових дій вимагають вирішення низки завдань
щодо застосування сил і засобів ракетно-технічного
забезпечення, зокрема рртб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз теоретичних напрацювань попередників,
проведених останнім часом, в яких розглядаються
питання
забезпечення
військ
матеріально технічними засобами, показує, що існуючі
методики, методи і способи надають можливість
при їх застосуванні у системах забезпече ння
різними матеріально-технічними засобами:
– визначити
мінімальні
запаси
матеріально технічних засобів та їх оптимальне (раціональне)
ешелонування для безперервного забезпечення
військ;
– враховувати величину можливих відносних втрат
запасів матеріально-технічних засобів за рахунок
впливу противника та визначити смугу місцевості,
положення району розгортання сил і засобів
системи технічного забезпечення різних рівнів
ієрархії.
Вони дозволяють також визначити необхідну
кількість транспортних засобів для у тримання і
подачі матеріально-технічних засобів і потребу у
ракетно-технічних, ремонтно-відновлювальних частинах.
У той же час розглянуті методики та способи
не можуть бути використані для обґрунтування
можливостей з доставки, зокрема, вони не
враховують особливостей застосув ання технічних і
транспортних підрозділів рртб та їх можливості з
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доставки ТР у рбр, РС у реап під час проведення рртб; qр(с) – норма навантаження ТР (РС) на СЗТ (од.);
Dпр(пс) – середньодобовий пробіг СЗТ з ТР (РС) (км).
операції у сучасних умовах.
Таким чином, за умови визначеності показників
Мета статті. Розглянуто спосіб визначення
Qтр(рс),
Qрбр(реап), Tоп, li, Ктг, qр(с), Dпр(пс)
оптимальної кількості СЗТ у рпнд рртб, яка б
маємо
можливість
отримати кількість СЗТ, яку
забезпечила
відповідну
ефективність
функ достатньо
мати
у
рпдн (рртб) для поповнення
ціонування рртб у сучасних умовах реформування
запасів
ТР
у
рбр
та
РС
у реап.
Збройних Сил України.
Слід врахувати, що значення nтр(тс) можна
Основний матеріал
отримати стосовно одного конкретного типу СЗТ
Спосіб
ґрунтується
на
використанні
(автомобіля, автопотяга), тобто при проведенні
математичного
апарат а
теорії
масового
розрахунків враховуються, насамперед, можливості
обслуговування та показника «ефективність \варз вантажопідйомності та завантаження певного
тість\час», а саме:
транспортного засобу. Однак для тієї ж кількості ТР
Рзр(зс)(nopt )
Кевt1( 2 ) 
,
(РС) кількість nтр(тс) одного типу буде більше або
(1)
Свa1( 2 )(nopt )T1( 2 )(nopt )
менше nтр(тс) іншого типу. До того ж кожний
де nopt – оптимальна кількість СЗТ; Рзр – ймовірність транспортний засіб має відповідні маневр ені,
забезпечення ТР рбр; Рзс – ймовірність забезпечення
швидкісні та інші характеристики, а також, що
РС реап; Свa1 – вартість одного СЗТ ТР; Свa2 – вар- суттєво, різну величину витрат коштів на
тість одного СЗТ РС; T1 – час подачі ТР; T2 – час виробництво (закупівлю), утримання та експлуатаподачі РС.
цію. Тому виникає необхідність визначення такої
З певними обмеженнями
кількості СЗТ, яка б відповідала максимально
Кевt(nopt max) ≤ Кевt(nopt) ≤ Кевt(nopt min).
(2) ефективному вкладанню коштів (далі – оптимальної
кількості СЗТ ТР(РС) nтр(тс)opt).
В
якості
критерію
обрано
критерій
Збільшення
nтр(тс)
призводить
до
оптимальності (критерій максимальної гарантії).
Таким чином, співвідношення (1) і (2) в поступового збільшення ймовірності Рзр(зс) до
моменту, коли виникає ситуація «надлишковості»
найбільш загальному вигляді являють собою спосіб,
nтр(тс), тобто при подальшому збільшенні nтр(тс)
який може бути використаний для обґрунтування
значення Рзр залишається на приблизно одному
рішення щодо визначення оптимальної кількості
СЗТ ТР і РС, яку необхідно мати в підрозділах рртб рівні і змінюється несуттєво. Можливий вигляд
графіка зміни Рзр як функції від nтр(тс) показано
для підйому та доставки артилерійським, ракетним
на рис. 1.
з’єднанням і частинам потрібної кількості ТР і РС
Разом з цим збільшення кількості nтр(тс)
протягом операції.
призводить
до лінійного зростання величини
Запропонований відповідно до наукового
загальної
вартості
СЗТ ТР (РС) Сва1(2), яку можна
завдання спосіб визначення оптимальної кількості
визначити
з
виразу
СЗТ у рпдн рртб ґрунтується на поетапному
розв’язанні задач, що наведені нижче.
Сва1  сва1  птр
,
(6)

По-перше, необхідно визначити середньо Сва 2  сва 2  птс
добову продуктивність
рртб по прийому,
де Свa1 – вартість і-го СЗТ ТР, Свa2 – вартість і-го
підготовки та подачі ТР і РС у рбр та реап.
СЗТ РС.
Р зр
,
K eвt 
(3)
С ва12 
де g – середньодобова можливість рртб (од.\добу);
Qопр(опс) – кількість ТР (РС) що відпускаються для
витрат у оборонній операції (од.); Qрбр(реап) – запас ТР
(РС), що знаходиться у рбр(реап) (од.); Tоп – тривалість
оборонної операції (діб).
По-друге, із врахуванням формули (3) маємо
можливість визначить достатню кількість СЗТ ТР і
Рис. 1. Залежність ймовірності забезпечення ТР рбр
РС у рпдн рртб для своєчасності подачі:
(Рзр) та РС реап (Рзс) від зміни кількості
2l i g
,
n тр(тс) 
СЗТ ТР (РС) nтр(тс)
(4)
K тг q p(с) D тр(тс)
Графік залежності Сва1(2) від nтр(тс) показано
де nтр(тс) – достатня кількість СЗТ ТР (РС) для
на рис. 2. Однак згідно з вимогами щодо
забезпечення рбр (реап) (од.); li – відстань району
розгортання рртб від району розгортання рбр, реап по економічності СЗТ ТР (РС) грошові витрати на
прямій (км); Ктг – коефіцієнт технічної готовності СЗТ закупівлю та утримання певних зразків спеціальної
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автомобільної техніки, що можуть бути використані
для транспортування ТР (РС), не повинні
перевищувати обсягів відпущених на це коштів
Сва1(2)max (рис. 2).

Рис. 2. Залежність загальної вартості СЗТ ( Сва1(2)) від
зміни кількості СЗТ nтр(тс)

Для визначення nтр(тс)opt застосовано
показник «ефективність/вартість/час » Кевt [3]
K eвt 

Р зр
С ва12 

(6)

Можливий вигляд графіку зміни Квеt залежно
від
зміни
nтр(тс)
показано
на
рис. 3.
Найефективнішим, з точки зору витрати коштів, є
варіант, коли nтр(тс) = nтр(тс)opt. Це надає
можливість отримати максимум ефективності
вкладання коштів, тобто на кожну витрачену
грошову
одиницю
будемо
мати
приріст
функціонування системи забезпечення ТР (РС).

Рис. 3. Залежність показника «е фективність/ вартість/
час» (Кевt) від зміни кількості СЗТ ТР (РС) (nтр(тс)
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Висновки
Застосування способу, зокрема визначення
оптимальної кількості СЗТ РТ (РС) під час
проведення навчань в Центральному апараті
Міністерства оборони України, Національної
академії оборони України , в порівнянні з існуючим
варіантом комплектування підрозділів рртб СЗТ
збільшують можливості рртб щодо транспортування ТР (РС) на 25 % та надають економію коштів
на 22 %.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямку пов’язані з визначенням оптимальної
кількості СЗТ зртб при забезпеченні зрап та зрп АК
зенітними керованими ракетами.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ О ПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТ ВА СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДС ТВ
ТРАНСПОРТИРОВКИ В РА КЕТНО-ПАРКОВОМ ДИВИЗИОНЕ
ПОДВИЖНОЙ РАКЕТНО -ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
О. Е. Свидунович
Рассматривается способ определения оптимального количества специальных средств транспортировки в
ракетно-парковом дивизионе, обеспечивающий высокую эффективность функционирования по движной ракетнотехнической базы в современных условиях реформиро вания Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: тактическая ракета, реактивный снаряд, специальные средства транспортировки, ракетно парковый дивизион, подвижная ракетно -техническая база.
METHOD OF DETERMINING TH E OPTIMUM AMOUNT OF THE SPECIAL FACILITI ES OF
TRANSPORTING IN TO T HE ROCKET-PARK DIVISION OF MOB ILE ROCKET-TECHNICAL BASES
О. E. Svidunovich
The method of determining the optimum amount of the special facilities of transporting in to th e rocket-park division, that
would provide the proper efficiency of functioning of mobile rocket -technical bases in the modern terms of reformation of Armed
Forces of Ukraine is examined.
Keywords: tactical rocket, jet-projectile, special facilities of tra nsporting, rocket-park division, mobile rocket-technical
base.

© О. Є. Свідунович

