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МЕТОД ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЖИВУЧОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Статтю присвячено розробленню методу обґрунтування вимог до живучості перспективної
автоматизованої системи управління військами (АСУВ).
Відомо, що одним із пріоритетних завдань оборони країни є створення на основі сучасних
інформаційних технологій ефективної системи управління Збройних Сил України (ЗС України). Але,
незважаючи на це, нинішній її стан з низки причин не повністю відповідає вимогам, які до неї висуваються.
Вагомою причиною такого стану системи управління ЗС України є недосконалість методичного апарату, який
використовується під час дослідження процесу управління військами та обґрунтування вимог до
перспективної АСУВ. Однією з таких важливих вимог є вимога до її живучості.
Існуючі на цей час методи обґрунтування вимог до живучості перспективної АСУВ не мають єдиної
ідеології побудови і не дозволяють дослідити функціонування АСУВ у часі в умовах комплексного активного
впливу противника.
Для досягнення мети статті її автором удосконалено новий метод, особливістю якого, що визначає
його новизну, є те, що він забезпечує комплексне урахування впливу противника на живучість пунктів
управління (ПУ) перспективної АСУВ за двома основними напрямками: вогневе ураження ПУ та
радіоподавлення ультракороткохвильових (УКХ), короткохвильових (КХ) каналів радіозв’язку з ПУ.
Метод базується на математичній моделі виходу з ладу ПУ перспективної АСУВ, унаслідок вогневого
ураження противником та відновлення системи управління, яка, на відміну від існуючих моделей, дозволяє
визначати у часі зміну стану системи управління.
Обґрунтовано взаємозв’язок між кількістю потрібних каналів та заданою безвідмовністю УКХ, КХ
радіозв’язку з ПУ перспективної АСУВ.
Ключові слова: живучість системи управління; автоматизована система управління військами;
математична модель; вогневе ураження; радіоподавлення; С4ISR.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Як відомо, для реалізації положень
Стратегії воєнної безпеки України у Стратегічному оборонному бюлетені України визначено
цілі, основні завдання оборонної реформи та очікувані результати їх виконання з
урахуванням існуючих воєнно-політичних загроз та викликів [1–2]. Одним із пріоритетних
завдань оборонної реформи є створення на основі сучасних інформаційних технологій єдиної
автоматизованої системи управління Збройних Сил України (ЄАСУ ЗС України) як основи
системи управління силами оборони держави [3].
Завдання поступово реалізується шляхом упровадження у діяльність органів
управління (ОУ) та військ (сил) комплексної автоматизації процесів оперативного (бойового)
управління, зв‘язку, розвідки та спостереження з урахуванням проєктних рішень, стандартів
країн – членів НАТО С4ISR. Але, незважаючи на це, стан ЄАСУ ЗС України не в повному
обсязі відповідає вимогам, які до неї висуваються [3]:
автоматизовано окремі функції (процеси) ОУ (10–30 % від потреби), що практично не
впливає на підвищення оперативності їх роботи;
наявне спеціальне програмне забезпечення відповідає потребам пунктів управління
(ПУ) лише на 12–15 %, що не дозволяє командувачам якісно обґрунтовувати рішення;
інформаційні ресурси ЗС України не упорядковані, частково класифіковані, не
об‘єднані у відповідне інформаційне середовище, що не забезпечує оперативне управління
військами;
складові ЄАСУ ЗС України, засоби автоматизованого управління переважно технічно
та інформаційно несумісні, що в майбутньому призведе до проблем з інтеграцією та
забезпечення оперативного й стійкого управління військами тощо.
Такий стан ЄАСУ ЗС України спричинено недосконалістю наявного методичного
апарату з обґрунтування вимог до автоматизованої системи управління військами (АСУВ),
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який не передбачає дотримання єдиних підходів під час їх обґрунтування. Математичні
моделі зі складу наявного методичного апарату містять значні припущення та обмеження. Це
призводить до зменшення (узагальнення) кількості показників вимог до АСУВ та зниження
точності їх розрахунків, оскільки виникає можливість отримати лише орієнтовні
(прогнозовані) значення.
Як відомо, процес управління військами має бути стійким, особливо під час бойових
дій. Але стійкість системи управління військами (СУВ) характеризується такими
властивостями, як оперативність та живучість. Розробленню математичної моделі, як основи
для обґрунтування вимог до властивості живучості перспективної АСУВ і присвячено
статтю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Відомі на цей час методи обґрунтування вимог до живучості АСУВ не мають єдиної
ідеології побудови.
Одні з них у якості основного показника живучості АСУВ використовують
імовірність того, що система управління залишиться працездатною навіть у разі виходу з
ладу декількох рухомих пунктів управління (РПУ), але за збереження працездатності хоча б
одного. Цей показник за своїм змістом має загальний характер і не дозволяє оцінити вплив
на живучість СУВ особливостей розташування пунктів управління (ПУ), характеристик їх
маскування, інженерного обладнання, оперативно-тактичної важливості, міцності тощо. Крім
того, як часткові показники, наприклад, потрібний (наявний) ступінь прихованості ПУ,
коефіцієнт, що враховує вплив початкового співвідношення потенціалів сторін, прогнозоване
середньодобове напрацювання рухомих засобів (засобів зв‘язку) тощо, використовуються
коефіцієнти, отримані емпіричним шляхом. Показники живучості АСУВ стаціонарних ПУ в
таких математичних моделях не розглядаються [4].
Інші методи обґрунтування вимог до живучості АСУВ [5], навпаки, відносяться
тільки до системи стаціонарних захищених ПУ ЗС України, поклавши в основу розрахунків
значення часткових показників, наприклад, міцності ПУ, рівня їх маскування та інженерного
обладнання, рівня зенітного ракетного прикриття, охорони і оборони ПУ тощо, які отримано
методом експертного оцінювання.
Існують методи, що використовують математичні співвідношення, які дають змогу
оцінити за різними слабо пов‘язаними частковими показниками, такими як, наприклад,
імовірність розкриття засобами розвідки ПУ, імовірність ураження ПУ, ступінь стійкості та
захищеності від уражаючих чинників звичайної зброї і засобів масового ураження тощо,
живучість окремих РПУ, які функціонують в обмежених умовах, без урахування їх
взаємозв‘язку у АСУВ, у складі якої вони є [6].
Узагальнюючий показник живучості кожного РПУ – імовірність живучості РПУ у
таких методах представлено мультиплікативною згорткою низки неоднорідних часткових
показників. Таке математичне співвідношення передбачає через добуток значної кількості
співмножників, які менше одиниці, наперед відомий результат – набагато менше одиниці.
Крім того, призводить через компенсацію одних показників за рахунок інших до отримання
значної похибки в розрахунках.
Таким чином, жоден із наведених методів не розглядає функціонування АСУВ у часі в
умовах комплексного активного впливу противника засобами вогневого ураження та
радіоелектронної боротьби.
Метою статті є розроблення методу обґрунтування вимог до живучості
перспективної АСУВ.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Як відомо [7], перспективна АСУВ є ієрархічною, розгалуженою, багаторівневою
системою ОУ та ПУ, взаємопов‘язаних відносинами підпорядкованості та взаємодії, що
функціонують за єдиними принципами управління та оснащені сучасними комплексами
засобів автоматизованого управління військами (КЗАУВ).
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Забезпечення необхідного значення показника живучості перспективної АСУВ є
одним із найважливіших завдань побудови ефективної СУВ ЗС України.
Відповідно до [7–8] під живучістю перспективної АСУВ доцільно розуміти її
властивість зберігати (підтримувати) або вчасно відновлювати здатність виконувати
завдання в умовах негативного впливу на неї з боку різних факторів (зовнішніх і
внутрішніх).
До основних зовнішніх негативних факторів впливу належать: вогневе ураження ПУ
та їх елементів і радіоподавлення (РП) каналів радіозв‘язку з ПУ.
Основними внутрішніми негативними факторами є: потоки відмов у часі обладнання
автоматизованих робочих місць КЗАУВ, розгорнутих на ПУ.
Живучість перспективної АСУВ може бути забезпечена шляхом створення запасних
(передових, допоміжних, резервних) ПУ (у тому числі, на рухомій базі), їх розосередження,
ретельного маскування, розташування у захисних фортифікаційних спорудах; застосування в
обладнанні КЗАУВ високонадійної елементної бази; розгортання додаткових видів зв‘язку з
організацією прямих, обхідних і резервних каналів між ПУ, вживання ефективних заходів
для радіоелектронного захисту; створення резервних рухомих засобів; організації охорони і
оборони ПУ засобами протиповітряної оборони; обладнання системи хибних ПУ та їх
елементів тощо.
Вирішальне значення для забезпечення живучості перспективної АСУВ мають
кількість та склад ПУ. За наявності декількох ПУ, які ешелоновані по фронту та у глибину,
імовірність одночасного їх виходу з ладу зменшується.
Необхідно зазначити, що наявний стан елементної бази, яка використовується, за
досвідом експлуатації КЗАУВ, у цілому забезпечує необхідний рівень технічної надійності
АСУВ. Тому під час обґрунтування вимог до живучості перспективної АСУВ додаткове
обґрунтування вимог до показників її технічної надійності може не розглядатися.
Таким чином, функціонування перспективної АСУВ в умовах активного впливу
противника є складним процесом, а вимоги щодо забезпечення її живучості з розвитком
озброєння та військової техніки, інформаційних технологій постійно потребують уточнення.
Відповідно до цього, з урахуванням недоліків відомих методів, які були розглянуті
вище, було розроблено новий метод обґрунтування вимог до перспективної АСУВ,
структурно-логічна схема якого представлена на рисунку 1.
Він складається з трьох послідовних етапів: Етап 1. Побудова математичної моделі
процесу виходу з ладу пунктів управління перспективної АСУВ у наслідок вогневого
ураження противником та відновлення системи управління;
Етап 2. Порядок визначення показників живучості перспективної АСУВ;
Етап 3. Формулювання вимог до живучості перспективної АСУВ.
Перший етап методу передбачає, що під час проведення операції виходи з ладу того
чи іншого ПУ перспективної АСУВ унаслідок його вогневого ураження противником є
незалежними випадковими подіями, які відбуваються у довільні, заздалегідь не
передбачувані моменти часу та призводять до порушення процесу управління військами.
Виникнення кожної наступної події не залежить від того, чи мала місце вже подібна подія.
Це дозволяє для математичного моделювання процесу виходу з ладу ПУ перспективної
АСУВ застосувати теорію марковських процесів з дискретними станами та безперервним
часом.
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З огляду на це, узявши до уваги той факт, що, за досвідом застосування військ,
одночасне виведення з ладу двох та більше ПУ одного угруповання військ є подією
малоймовірною, представимо у вигляді розміченого графа станів за ―схемою загибелі та
розмноження‖ вихід з ладу ПУ перспективної АСУВ під впливом зовнішніх негативних
факторів та їх відновлення як процес S. Таку гіпотезу може бути застосовано, оскільки більш
імовірно, що ПУ перспективної АСУВ будуть виходити з ладу послідовно, по мірі їх
виявлення розвідкою противника та витраченого часу на вогневе ураження засобами різного
типу.
Цей процес у часі може перебувати в одному із n станів (див. рис.1).
Даний граф побудовано на основі використання теорії марковських процесів із
дискретними станами та безперервним часом з відповідними потоками подій. За таких умов
потоки подій, що відбуваються у процесі S – найпростіші, і відповідають трьом основним
вимогам: стаціонарності, відсутності післядії та ординарності, мають показниковий
(експоненціальний) закон розподілу часу t між виникненням подій з параметром λ [7–9].
Відповідно до цього, зі стану k-1 у стан k процес S переводить потік вогневого впливу
противника з відповідними інтенсивностями λk-1, k. При цьому, враховуючи стохастичність
процесу управління військами, ці переходи відбуваються у випадкові моменти часу, які
заздалегідь передбачити неможливо.
У зворотному напрямку зі стану k у стан k-1 процес S переводить потік відновлень
ПУ, який виведено з ладу, з відповідними інтенсивностями λk, k-1.
Розмічений граф станів процеса S виходу з ладу ПУ перспективної АСУВ та її
відновлення описується відповідною системою диференціальних рівнянь Колмогорова для
ймовірностей станів: p0 – pn.
Звернемо увагу на те, що під час обґрунтування вимог до перспективних АСУВ
передбачається тривале ( t   ), систематичне і багатократне використання елементів, до
яких належать, у першу чергу, ПУ, як під час підготовки, так і у процесі застосування
угруповань військ до повного досягнення поставленої мети операції.
За таких умов доцільно прийняти гіпотезу про встановлення у процесі S при t  
стаціонарного режиму, який полягає у тому, що цей процес випадковим чином змінює свій
стан, але граничні ймовірності р0, …, рn кожного зі станів уже не залежать від часу: перехід у
кожен стан здійснюється з деякою постійною ймовірністю [9–12]. Ці ймовірності є середнім
відносним часом перебування процесу S у станах S0, S1 ,…, Sn відповідно. Цей час у
перспективній АСУВ визначається інтенсивностями λk-1, k вогневого впливу противника на
ПУ перспективної АСУВ та інтенсивностями λk, k-1 потоку відновлень ПУ після їх ураження.
Оскільки всі ймовірності станів постійні, то похідні дорівнюють нулю. На підставі
цього з урахуванням математичних перетворень отримано відповідну систему лінійних
алгебраїчних рівнянь для визначення граничних імовірностей станів: р0, …, рn.
Після цього структурно-логічною схемою методу обґрунтування вимог до живучості
перспективної АСУВ передбачається перехід на другий етап.
Цей етап складається з чотирьох підетапів, а саме: підетапу 2.1 Визначення кількості
пунктів управління перспективної АСУВ, які функціонують за призначенням, у залежності
від часу t k 1, k , що витрачається на виведення їх з ладу, та часу t k , k 1 , що витрачається на їх
відновлення;
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Рис.1. Структурно-логічна схема методу обґрунтування вимог до живучості
перспективної АСУВ (початок)
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Рис.2. Структурно-логічна схема методу обґрунтування вимог до живучості
перспективної АСУВ (закінчення)
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підетапу 2.2 Визначення показників, які характеризують вплив противника на
живучість перспективної АСУВ;
підетапу 2.3 Знаходження показників імовірності виведення з ладу k ПУ внаслідок
вогневого ураження та безвідмовного функціонування УКХ, КХ радіозв‘язку з ПУ;
підетапу 2.4 Визначення імовірності функціонування за призначенням хоча б одного
(не менше одного) ПУ перспективної АСУВ в умовах вогневого та радіоелектронного
впливу противника.
На підетапі 2.1 з урахуванням нормуючої умови

n

p
k 0

k

 1 та відомої залежності часу,

що витрачається на виведення з ладу ПУ, від інтенсивності його вогневого ураження
1
на основі отриманої системи рівнянь здійснюється визначення ймовірностей
t k 1, k 



k 1, k

станів процесу виходу з ладу ПУ та їх відновлення.
Система рівнянь (5), позначена на рис.1, дозволяє визначити ймовірності станів Si
процесу S виходу з ладу ПУ перспективної АСУВ під впливом негативних факторів та їх
відновлення, що еквівалентно відносній частці часу перебування даного процесу у тому чи
іншому стані Si під час управління військами в операції, про що зазначалось раніше. Іншими
словами, цей час визначає тривалість здійснення управління з того чи іншого з n наявних
ПУ. Під час проведення розрахунків аналіз цього часу дає можливість встановити причини
та виробити практичні рекомендації щодо підвищення живучості ПУ, які, як прогнозується,
швидше за інші можуть вийти з ладу, тобто ті, де імовірності pi станів процесу S найменші.
Для розрахунку pi потрібно знати інтенсивності вогневого ураження противником ПУ
перспективної АСУВ λk-1, k, а також інтенсивності їх відновлення після ураження силами та
засобами наших військ λk, k-1. Ці інтенсивності визначаються завданим збитком, наявним
резервом людського ресурсу, резервом рухомих засобів, техніки зв‘язку та АУВ, що
утворюється для усунення завданого збитку, кількістю та навченістю особового складу, який
залучається до відновлення ПУ, тощо.
Як відомо [9–12], залежно від типу ПУ мають різну будову (стаціонарний чи рухомий,
захищений, розташований у спеціальних спорудах чи відкрито на місцевості, обладнаний у
фортифікаційному відношенні чи ні, рухома база на автомобілях, повітряних чи броньованих
засобах та ін.). Тому як на виведення з ладу противником кожного з n ПУ, так і на їхнє
відновлення буде витрачено різний час, тривалість якого є величиною випадковою.
Відповідно до [9–12] готовність ПУ перспективної АСУВ до роботи в новому районі
визначається з часу доукомплектування його за рахунок резерву і зайняття оперативним
складом, відновлення на ньому можливості виконання повного переліку функцій за
призначенням зі встановленням стійкого зв‘язку за повною схемою. Тобто відповідним
командувачем угрупованням військ визначається час на відновлення ПУ. При цьому
необхідно звернути увагу на те, що, залежно від типу ПУ та завданого йому збитку,
відновлюватися будуть автоматизовані робочі місця ОУ як разом із рухомою базою, на якій
вони розташовані (як єдиний зразок озброєння і військової техніки), так і окремо, у разі
розташування їх у обладнаних спорудах, разом зі зруйнованими елементами цієї споруди,
шляхами під‘їзду, водопостачання (за необхідності) та ін. Це свідчить про різноманітність
робіт, які потрібно буде виконати для відновлення ПУ.
З огляду на це, для здійснення розрахунків більш доцільне використання у системі
рівнянь (5) замість інтенсивностей λk-1, k та λk, k-1 середнього часу, що витрачається на вихід з
ладу ПУ через вплив противника t k 1,k , та, відповідно, середнього часу, що витрачається на
відновлення кожного з n ПУ силами та засобами наших військ після їх ураження t k 1,k .
Зважаючи на те, що інтенсивність потоку подій, які переводять систему із одного
стану в інший, обернена до величини часу, що на це витрачається [9–12], середній час
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виведення з ладу ПУ перспективної АСУВ під впливом противника дорівнює t k 1,k 
середній час відновлення кожного з n ПУ після їх ураження дорівнює: t k ,k 1 

1

k ,k 1

1

k 1,k

,а

.

Отримана система рівнянь (6), позначена на рис.1 забезпечує можливість проведення
спільних розрахунків у часі різних за одиницею виміру робіт, а саме: заходів з вогневого
ураження противником ПУ перспективної АСУВ та заходів з їхнього відновлення силами та
засобами наших військ.
Важливим є те, що модель на основі розробленої системи рівнянь, із використанням
зазначених показників, забезпечує здійснення спільних розрахунків щодо живучості
перспективної АСУВ для різнорідних робіт, які визначають вогневе ураження
(радіоелектронний вплив на канали радіозв‘язку) противником ПУ та їх відновлення силами
та засобами наших військ.
Вихідними даними для цієї моделі є сукупність показників, які розраховуються у
підетапі 2.2.1 (див. рис.1). Визначення середнього часу, що витрачається на виведення з ладу
ПУ та на їх відновлення після вогневого ураження противника. Їх детальний опис та
послідовність розрахунку представлено на рис.1.
Отримані значення р0, …, рn на наступному кроці структурно-логічної схеми методу
обґрунтування живучості до перспективної АСУВ надходять до підетапу 2.3. Вибір
потрібного показника ймовірності pk для подальшого обґрунтування живучості
перспективної АСУВ визначається відповідно до потрібної кількості ПУ, які мають
залишитися та продовжувати виконувати завдання за призначенням (визначаються
командувачем) під вогневим впливом противника.
Паралельно із визначенням середнього часу, що витрачається на виведення з ладу ПУ
та на їх відновлення після вогневого ураження противника, у 2.2.2 здійснюється визначення
потрібної кількості ультракороткохвильових (УКХ), короткохвильових (КХ) каналів для
забезпечення заданої безвідмовності функціонування радіозв‘язку з k-м ПУ в умовах
радіоелектронного впливу противника.
Результатом розрахунків є отримання показника імовірності безвідмовного
функціонування УКХ, КХ радіозв‘язку з ПУ Pk, яка надходить до підетапу 2.3 розробленого
методу.
З точки зору забезпечення виконання мінімально можливих вимог до живучості
перспективної АСУВ, як її властивості, управління військами вважається можливим, якщо у
її складі функціонує за призначенням хоча б один (не менше одного) ПУ, який має для
управління військами хоча б один (не менше одного) УКХ, КХ канал радіозв‘язку (за умови
відсутності з цим ПУ каналів інших родів зв‘язку).
Представимо стан ПУ перспективної АСУВ, коли він забезпечує управління
військами відповідно до свого призначення (тобто не виведений з ладу і функціонує), як
подію А, яка виникає з відповідною імовірністю Р(А), а безвідмовне функціонування каналів
УКХ, КХ радіозв‘язку з цим ПУ – як подію Б, з відповідною імовірністю виникнення Р(Б).
Тоді, для забезпечення управління військами у перспективній АСУВ в умовах
негативного впливу противника має відбутися подія С з відповідною імовірністю Р(С), яка
полягає у тому, що у складі перспективної АСУВ функціонуватиме за призначенням хоча б
один (не менше одного) ПУ, який має хоча б один (не менше одного) УКХ, КХ канал
радіозв‘язку (за умови відсутності з цим ПУ каналів інших родів зв‘язку). Імовірність Р(С) є
узагальнюючим показником живучості перспективної АСУВ.
Згідно з [9] імовірність виникнення такої події Р(С) може бути представлено як:
P(С)  1  (1  P(A)(1  P(Б))  P(A)  P(Б)  P(A)  P(Б)

(1)

Відповідно:
P(A)  1  pn ,
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де pn – імовірність того, що у перспективній АСУВ
буде знищено внаслідок вогневого впливу противника останній n-ий ПУ, а:
P(Б)  Pk .

(3)

Тоді вираз (1) набере вигляду:
P(С)  1  pn  Pk  Pk (1  pn )  1  pn  pn Pk .

(4)

Після нескладних перетворень, отримаємо:
P(С)  1  pn (1  P) Dk .

(5)
Отже, для забезпечення виконання вимог до живучості перспективної АСУВ щодо
управління військами в умовах негативного впливу противника імовірність P(C) має бути не
менше імовірності Pдир, яка вимагається:
1  pk (1  P)Qk  Pдир

,
(6)
де Pдир – імовірність функціонування k пунктів управління в операції (визначається
директивно старшим начальником).
Зазначене і покладено в основу підетапу 2.4 та третього етапу у цілому.
Висновки.
Таким чином, у статті розроблено метод обґрунтування вимог до живучості
перспективної АСУВ.
Особливістю розробленого методу, що визначає його новизну, є те, що він передбачає
комплексне урахування впливу противника на живучість ПУ перспективної АСУВ за двома
основними напрямками: вогневе ураження ПУ та радіоподавлення УКХ, КХ каналів
радіозв‘язку з ПУ.
Також у змісті методу запропоновано математичну модель виходу з ладу ПУ
перспективної АСУВ у наслідок вогневого ураження противником та відновлення системи
управління, яка, на відміну від існуючих моделей, дозволяє визначати у часі зміну стану
системи управління.
Обґрунтовано взаємозв‘язок між кількістю потрібних каналів та заданою
безвідмовності УКХ, КХ радіозв‘язку з ПУ перспективної АСУВ.
Напрямом подальших досліджень є розроблення методу обґрунтування вимог до
стійкості перспективної АСУВ, що є логічним продовженням отриманих наукових
результатів.
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METHOD OF SUBSTANTIATION OF REQUIREMENTS FOR SURVIVABILITY OF A PROMISING
AUTOMATED TROOP CONTROL SYSTEM
S Kirsanov
The article is devoted to the development of a method for substantiating the requirements for the survivability of a
promising automated command and control system. It is known that one of the priority tasks of the country's defense is
the creation of an effective command and control system for the Armed Forces of Ukraine based on modern information
technologies. But, despite this, its current state, for a number of reasons, does not fully meet the requirements for it. An
important reason for this state of the command and control system of the Armed Forces of Ukraine is the imperfection
of the methodological apparatus that is used in the study of the command and control process and the justification of
the requirements for a promising ACS. One of these important requirements is the requirement for its survivability. The
currently existing methods for substantiating the requirements for the survivability of a promising ACCS do not have a
single ideology of construction and do not allow studying the functioning of the ACCS in time under the conditions of
the complex active influence of the enemy. To achieve the goal of the article, its author has developed a new method,
the feature of which, which determines its novelty, is that it provides a comprehensive account of the enemy’s influence
on the survivability of control points of a promising automated control system in two main areas: fire damage to
control points and radio suppression of ultrashort-wave, short-wave radio communication channels with control points.
The method is based on a mathematical model of failure of the control points of a promising automatic control system
due to fire damage by the enemy and its restoration. This model, unlike the existing ones, allows you to determine the
change in the state of the control system over time. Also substantiated is the relationship between the number of
required ultra-shortwave, short-wave radio communication channels with the launcher of a promising automated
control system and their reliability.
Keywords: survivability of the control system; automated command and control system of troops; mathematical
model; fire damage; jamming; C4ISR.
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