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Запропонована модель, що базується на одній із модифікацій рівнянь 
Ланчестера виду: 

 

 
де  – задають ефективну чисельність бойових одиниць із врахуванням 

специфіки протистояння (наприклад, кількість бойових одиниць у випадку 
гомогенної взаємодії, добуток  кількості і бойової ефективності даного бойового 
модуля за умови участі у конфлікті гетерогенних структур), при виборі яких 
виходять із виду і масштабу конкретних бойових дій; 

 – коефіцієнти 

небойових втрат сторін; 
коефіцієнти 

втрат в процесі 
протистояння; 

чисельність 

(ефективна чисельність) 
резерву, що підводиться 
або відводиться в процесі 
протистояння(в одиницях 
вимірювання  ). 

Імітаційна модель для 
відтворення приведених 
співвідношень 
реалізована в середовищі 
MATLAB SIMULINK, 



Міжнародна студентська науково - технічна конференція  
"ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 

89 

 

показаній на рис 1. Динаміку зміни параметрів )(),( 21 tata  )(),( 21 tbtb отримано із 

статистичної обробки даних щодо аналогічних подій, середньоінтегральних 
коефіцієнтів значимості і помітності бойових одиниць для противника, бойової 
активності використовуваних модулів, густини розподілу ресурсів на місцевості, 
топографією місцевості, погодніми умовами, та людським факторами,тощо [1,2]. 
Рис.1 – Імітаційна модель 
На рис.2 показано отриманий прогноз для  в процесі протистояння сторін. 

 
Рис.2 – Отриманий прогноз для динаміки  в процесі протистояння. 

При моделюванні вважали, що ,  змінюються як 

показано на рис.3.  

 
Рис.3 – Коефіцієнти небойових та бойових втрат, та об’єм резерву, що підводиться 
в процесі протистояння. 
 

Запропонована модель дозволяє прогнозувати динаміку втрат у 
потенціальних збройних конфліктах між регулярними і партизанськими 
частинами з врахуванням внутрішнього стану, бойової активності та підведеного 
ресурсу протидіючих сторін, а також досліджувати вплив деморалізуючих 
чинників на бойові якості підрозділів. 
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