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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ
СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО
ЗАХИСТУ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ТА
ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ

Анотація. У статті розглянутий методичний підхід до формування структури системи
радіаційного, хімічного, біологічного захисту в умовах радіоактивного та хімічного
зараження. Методика формування раціональної структури системи радіаційного,
хімічного, біологічного (РХБ) захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного
зараження повинна складатися з методики формування структури системи та методики
організації роботи системи.
Ключові слова: методичний підхід, методика, структура, система, радіоактивне та
хімічне зараження.

Постановка проблеми. Сучасні бойові дії, за досвідом локальних війн і
збройних конфліктів [1 – 3] характеризуються високою динамічністю,
маневреністю і різкими змінами обстановки, можуть вестися на широкому
фронті і з застосуванням різних видів зброї. У результаті таких дій можливе
навмисне або випадкове руйнування підприємств атомної енергетики та
хімічної промисловості, що призведе до виникнення радіаційної та хімічної
небезпечної (РХН) обстановки. Виходячи з умов обстановки, що може
скластися, актуальним буде розглянути методичний підхід до формування
структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту в умовах
радіоактивного та хімічного зараження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз варіантів побудови
системи РХБ захисту військ [4 – 12], дозволив зробити висновок, що
підвищення ефективності системи можливе за рахунок формування
оптимального плану розподілу сил і засобів РХБ захисту за завданнями даного
виду забезпечення та визначення доцільної структури сил і засобів РХБ
захисту за умови ресурсних обмежень.
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Метою статті є визначення методичного підходу до формування
структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту в умовах
радіоактивного та хімічного зараження
Виклад основного матеріалу. Методика формування структури системи
РХБ захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного зараження дій
ґрунтується на загальнотеоретичних принципах аналізу і синтезу складних
систем [13 – 17], методах комбінаторної оптимізації [18 – 20], методах
багатокритеріальної оптимізації [21 – 24], методах мережевого планування та
оптимізації [25 – 28], методах прогнозування РХН обстановки [29 – 31],
принципах оперативного мистецтва [32, 33] та враховує тактику застосування
військ [34].
Побудова раціональної структури системи РХБ захисту військ можлива
на основі всебічного аналізу як процесу захисту військ (сил) при руйнуванні
РХН об’єктів, так і умов ведення бойових дій, а також формування елементів
системи РХБ захисту.
Комплексний підхід щодо формування структури системи РХБ захисту
передбачає роль кожного рівня (оперативно-тактичного, тактичного) в її
функціонуванні та створення єдиного інформаційного простору щодо
прогнозу РХН обстановки, даних РХБ розвідки та прийнятих рішень.
Оперативність та безперервність дій, як вимоги до побудови структури
системи РХБ захисту, полягають у своєчасній розвідці, прогнозі обстановки,
прийнятті рішень та виконанні заходів зі спеціальної обробки та аерозольного
маскування. Адаптивність, як вимога до побудови структури системи РХБ
захисту, полягає у можливості швидко змінювати конфігурацію, проводити
перерозподіл сил і засобів. Найбільш розповсюдженим методом забезпечення
адаптивності системи є її розосереджено-зосереджений підхід [35].
Технологія формування (проектування) структури системи РХБ захисту
військ складається з сукупності методології та засобів проектування системи
РХБ захисту, а також методів і засобів організації проектування (рисунок 1).
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Рис. 1. Склад компонентів формування структури системи
РХБ захисту військ
Як видно зі схеми, представленої на рисунку 1, основу формування
структури системи РХБ захисту становить методологія, що визначає
сутність, основні відмінні особливості. Методологія формування структури
системи допускає наявність концепції, принципів, вимог до майбутньої
системи та методу формування системи, що спираються на відповідний
інструментарій.
Побудова структури системи базується на наступних принципах:
– декомпозиція та ієрархічність побудови описів об'єктів системи;
– багатоетапність та ітераційність процесу проектування;
– типізація та уніфікація проектних рішень.
Поділ опису елементів системи по ступеню деталізації відображуваних
властивостей і характеристик об'єкта лежить в основі блочно-ієрархічного
підходу до синтезу складної системи та приводить до появи ієрархічних рівнів
(рівнів абстрагування) у поданнях про об'єкт.
На рівні 0 (верхньому рівні) складний об'єкт 𝐶 розглядається як система
𝑆 з 𝑛 взаємно зв'язаних і взаємодіючих елементів 𝐶𝑖 на рівні 1 (рисунок 2).
Кожний з елементів в описі рівня 1 представляє собою також складний
елемент системи, що, у свою чергу, розглядається як опис системи 𝐶𝑖 на
рівні 2. Елементами системи 𝐶𝑖 є об'єкти 𝐶𝑖𝑗 , ј =1,2,…, 𝑚 , де 𝑚𝑖 - кількість
елементів в описі системи 𝐶𝑖 . Виділення елементів 𝐶𝑖𝑗 здійснюється за
функціональною ознакою.
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Рис. 2. Пояснення до принципу ієрархічності формування структури
системи РХБ захисту
Подібне розділення триває до отримання на деякому рівні елементів, опис
яких подальшому розподілу не підлягають, тобто до елементів, опис яких уже
відомий. Такі елементи по відношенню до системи 𝐶 є базовими елементами.
Принцип декомпозиції при формуванні структури системи РХБ захисту військ
в умовах радіоактивного та хімічного зараження означає розділення елементів
кожного рівня на ряд складових частин (блоків) з можливістю роздільного
(поблочного) проектування об'єктів [36 – 38].
Формування структури системи РХБ захисту має як висхідний (від
верхнього рівня до нижніх), так і низхідний характер проектування (від
уніфікованих нижніх типових елементів до загальної системи). Процедура
синтезу складної системи РХБ захисту військ в умовах радіоактивного та
хімічного зараження складається з процедур структурного та параметричного
синтезу. Метою структурного синтезу є визначення структури об’єкту переліку типів елементів, що становлять об'єкт, і способу зв'язку елементів
між собою в складі об'єкта. Параметричний синтез полягає у визначенні
алгоритмів (порядку) роботи як всієї системи, так і окремих її елементів.
Висновки. Таким чином, методика формування раціональної структури
системи РХБ захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного зараження
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повинна складатися з методики формування структури системи та методики
організації роботи системи.
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