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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ В АСУВ ТИПУ С4ISR
Статтю присвячено розробленню математичної моделі автоматизованого управління військами
в АСУВ типу С4ISR з використанням основних положень теорії управління.
Відповідно до курсу на євроатлантичну інтеграцію України низкою державних документів
визначено одним із пріоритетних завдань оборонної реформи створення єдиної автоматизованої
системи управління Збройними Силами України (ЄАСУ ЗС України) як основи системи управління
силами оборони держави, з огляду на проєктні рішення С4ISR та стандарти країн – членів НАТО. Але,
незважаючи на це, її стан, з деяких причин, не відповідає вимогам, які до неї висуваються.
Однією з причин є недосконалість існуючого методичного апарату, який використовується для
моделювання процесу управління військами. Перш за все, це стосується відсутності у його складі єдиної
математичної моделі автоматизованого управління в АСУВ типу С4ISR, що безпосередньо впливає на
вироблення та дотримання єдиної ідеології обґрунтування вимог до неї.
Для досягнення мети статті її авторами представлено АСУВ типу С4ISR як кібернетичну
систему, яка забезпечує автоматизоване управління військами на основі визначених принципів
управління, ознак класифікації та базових функцій, притаманних даним системам в країнах – членах
НАТО.
Відповідно до цього була розроблена математична модель процесу автоматизованого управління
військами в АСУВ типу С4ISR, яка враховує послідовність виконання циклу управління та дозволяє
дослідити вплив кожного із засобів автоматизованого управління на здійснення процесу управління
військами з урахуванням даних про отримане завдання, склад та характер дій противника.
З метою забезпечення єдиної ідеології модель має стати аналітичною та імітаційною основою
розвитку теорії щодо обґрунтування вимог до перспективної АСУВ, що є перспективним напрямом
подальших досліджень.
Ключові слова: теорії управління; автоматизована система управління військами; об’єкт
управління; математична модель; цикл управління військами; засоби автоматизованого управління;
С4ISR.

Вступ

У сучасній динамічній високотехнологічній
війні перемагає той, хто швидше виявить
противника, першим спланує і завдасть удару [1],
[2]. Це означає, що перевага у оперативності та
обґрунтованості
виконання
етапів
циклу
управління військами безпосередньо впливає на
ефективність їх застосування. Маючи таку
перевагу, угруповання військ здатне забезпечити
перемогу навіть над противником, який переважає
за чисельністю та вогневими засобами.
Як відомо [3], практична реалізація цих
теоретичних положень у США та країнах – членах
НАТО здійснюється на основі передових
інформаційних технологій ще з 90-их років
минулого століття згідно з “Концепцією ведення
воєнних дій в єдиному інформаційному просторі з
використанням
об’єднаних
інформаційноуправляючих мереж” (Network-Centric Warfare).
Реалізація Концепції відбувається в межах
програми
“Системи
управління,
зв’язку,
аналітичного
забезпечення,
розвідки
і
спостереження”
(Command,
Control,
Communications,
Computers,
Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance – C4ISR), яка

передбачає об’єднання розподілених у просторі
різнорідних сил і засобів глобальних і локальних
інформаційно-управляючих систем (АСУВ) та
автоматизацію процесів управління військами за
напрямами: повсякденна діяльність, приведення у
вищі ступені бойової готовності, мобілізація,
перегрупування,
бойове
застосування,
розвідувальне та інші види забезпечення.
Постановка проблеми. Відповідно до курсу на
євроатлантичну інтеграцію України низкою
державних документів [4], [5] визначено одним із
пріоритетних
завдань
оборонної
реформи
створення ЄАСУ ЗС України як основи системи
управління силами оборони держави, з огляду на
проєктні рішення С4ISR та стандарти країн –
членів НАТО. Але, незважаючи на це, її стан, з
деяких причин, [5] не відповідає вимогам, які до
неї висуваються.
Однією з причин є недосконалість існуючого
методичного апарату, який використовується для
моделювання процесу управління військами [6].
Перш за все, це стосується відсутності у його
складі
єдиної
математичної
моделі
автоматизованого управління в АСУВ типу С4ISR,
що безпосередньо впливає на вироблення та
дотримання єдиної ідеології обґрунтування вимог
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Військова кібернетика та системний аналіз
до неї. Розроблення такої моделі є актуальним
науковим завданням, що і визначає тему статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій стосовно
наявних математичних моделей автоматизованого
управління в АСУВ, у тому числі типу С4ISR,
показав, що його розробленню та розвитку
приділяли недостатньо уваги. Зарубіжні видання,
як правило, не розкривають зміст математичного
моделювання процесів управління в АСУ
військового призначення, обмежуючись загальним
описом даних систем, висвітлюючи при цьому
показники, які характеризують окремі, другорядні
їх властивості [7].
Результати досліджень, які проводились із
зазначеного питання в інтересах створення ЄАСУ
ЗС України, свідчать про відсутність єдиної
ідеології
побудови
наявних
математичних
моделей, що використовуються для опису АСУВ,
та їх спрямованість на дослідження окремих
властивостей системи. Тобто ці моделі у
сукупності не становлять єдину математичну
модель автоматизованого управління. Вони
базуються на методах системного аналізу [8],
експертного оцінювання, аналогій [9]–[10],
емпіричних методах, що застосовуються під час
випробувань окремих програмно-технічних рішень
сучасних систем управління, які створюються у ЗС
України [11]–[12]. Але такі математичні моделі
містять значні припущення та обмеження, що в
подальшому
призводить
до
зменшення
(узагальнення) кількості показників вимог до
АСУВ та зниження точності їх розрахунків.
Метою статті є розроблення математичної
моделі автоматизованого управління в АСУВ типу
С4ISR як основи обґрунтування вимог до
перспективної АСУВ.

Виклад основного матеріалу
дослідження

Як відомо [13], [14], метою управління
військами
є
забезпечення
ефективного
використання їх бойових можливостей у будь-яких
умовах обстановки для досягнення мети операції
(бою). У першу чергу, це має бути здійснено за
рахунок оптимізації рішень, що приймаються, та
підвищення оперативності, якості планування
операцій (боїв) військ [15] на основі автоматизації
процесу управління ними.
Теорія систем визначає [16], що оптимальність
управління за своєю суттю передбачає досягнення
мети
функціонування
системи за
умови
витрачання якомога менше зусиль та ресурсів.
Відповідно до цього для досягнення мети
операції (бою) сучасна АСУВ типу С4ISR має
забезпечити оптимальне використання ресурсу
об’єкта управління (військ), а саме: особового
складу, часу, матеріальних засобів, озброєння та
військової техніки тощо, з обов’язковим
урахуванням визначених для них обмежень [17].
З огляду на зазначене, задача вибору
оптимального управляючого впливу в реальному
масштабі часу може бути розв’язана на основі
положень теорії управління, яка передбачає повне
використання наявної апріорної інформації у
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вигляді моделі процесу або об’єкта, який
управляється, в заданій тій чи іншій формі [18].
Математичну модель процесу управління
військами з використанням основних положень
теорії управління розроблено у роботі [6]. Цей
процес управління реалізується в АСУВ.
Тому для забезпечення об’єктивності та
необхідного рівня повноти досліджень розробимо
математичну модель АСУВ типу C4ISR.
З точки зору кібернетики для забезпечення
процесу управління військами ця АСУВ має
будуватися та функціонувати на основі наступних
принципів [19]:
цілеспрямованості (наявності мети) управління;
використання
причинно-наслідкових
та
зворотних зв’язків між елементами АСУВ
(засобами автоматизованого управління (ЗАУ), їх
комплексами (КЗАУ));
урахування впливу на елементи АСУВ
зовнішнього середовища (дій противника, фізикогеографічних умов району операції);
динамічного характеру АСУВ (здатність АСУВ
переходити з одного стану в інший під
управляючим впливом);
наявності обміну інформацією між елементами
АСУВ як обов’язкової умови її функціонування та
збереження цілісності.
Відповідно до цього організаційна структура
перспективної АСУВ типу C4ISR як кібернетичної
системи на прикладі вертикалі управління
“оперативне угруповання військ (ОУВ) –
оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ)ˮ
може бути представлена у вигляді, зображеному
на рис 1.
Згідно з цією структурою комплекси засобів
автоматизованого управління АСУВ, розгорнуті на
пунктах управління (ПУ), перебувають у контурі
управління. При цьому до КЗАУ надходить
основний потік інформації про стан об’єкта
управління (ОбУ). Ця інформація в КЗАУ
безперервно накопичується та обробляється,
звідки, головним чином, ОУ отримує через запит
необхідну інформацію про стан ОбУ. Таким чином
забезпечується
безперервний
інформаційний
зв’язок між ОУ та ОбУ у процесі управління
військами. Представлена структура вертикалі
управління перспективної АСУВ передбачає
повну автоматизацію всіх основних функцій
процесу управління військами. Вона дозволяє за
наявності необхідного високоінтелектуального
спеціального математичного та програмного
забезпечення за рішенням ОУ здійснювати
управління військами у квазіавтоматичному
режимі. Тобто, згідно з [1]–[3], [20], відповідає
класу АСУВ (за термінологією НАТО) С4, яка дає
можливість повністю автоматизувати процеси
збирання і оброблення інформації, забезпечує
інформаційну та аналітичну підтримку прийняття
рішення на основі моделювання результатів
бойових дій.
Відповідно до цього така АСУВ, згідно з
термінологією та класифікацією АСУВ у країнах –
членах НАТО, має класифікаційні ознаки С4ISR,
опис яких представлено у табл. 1.
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Зовнішнє середовище
ПУ ОУВ

ПУ ОТУВ
Командна

інформація
Дані

Дані
ОУ

КЗАУ

КЗАУ
Запит

ОбУ
Запит

Інформація

про стан ОбУ

– канали зв’язку, які використовуються КЗАУ АСУВ для обміну основними потоками командної інформації та
інформації про стан ОбУ;
– допоміжні (за необхідності) канали зв’язку, які використовуються ОУ для управління військами без
застосування ЗАУ;
–
вплив зовнішнього середовища.

Рис. 1. Структурна схема методичного підходу оцінювання рівня автоматизації

Ознаки класифікації та базові функції АСУВ типу С4ISR у країнах – членах НАТО
Ознака
класифікації
АСУВ
Command

Зміст ознаки класифікації
Командна підсистема

Control

Підсистема управління поточними
операціями

Communication
Computers

Комунікаційна підсистема
Підсистема аналітичного
(спеціального програмного)
забезпечення
Підсистема розвідки

Intelligence
Surveillance
Reconnaissance

Підсистема спостереження
(моніторингу)
Підсистема рекогносцировки

Ці
ознаки
визначають
функціональне
призначення даної АСУВ і тому мають бути
враховані під час математичного моделювання
процесу автоматизованого управління військами.
Беручи до уваги наведені ознаки класифікації,
позначимо на функціональній моделі процесу
управління військами, розробленій у роботі [6],
відповідні функціональні підсистеми С4ISR, які
автоматизують роботу посадових осіб ПУ
відповідно до W етапів циклу управління ( рис 2).
На рисунку 2 позначено: b – вектори вихідних
параметрів станів етапів циклу управління
військами в моменти часу операції; M – матриці
параметрів станів етапів циклу управління

військами під час ведення операції; u – вектор

параметрів вхідного завдання; x – вектор
параметрів стану своїх військ.
Так виконання заходів етапу Wo “Оцінювання
обстановки”, що здійснюється
 на підставі аналізу
отриманого
завдання
bd ,
автоматизується
одночасно
трьома
функціональними
підсистемами:

Таблиця 1

Базові функції АСУВ
Планування
органами
управління
застосування
підпорядкованих сил і засобів, вироблення і прийняття
рішення на застосування, його оформлення
Збирання інформації для органів управління від різних
джерел про стан військ та постановка завдань військам з
використанням засобів зв’язку, контроль за їх
виконанням
Організація мереж зв’язку
Виконання
оперативно-тактичних
розрахунків,
моделювання бойових дій, що визначає функціональні
можливості АСУВ
Збирання, накопичення, оброблення та збереження
даних про характер дій противника
Система спостереження (моніторингу) за тактичною
обстановкою у реальному часі
Візуальне вивчення позицій противника і місцевості

підсистемою розвідки (Intelligence) – для
забезпечення автоматизованого збирання даних
про стан та характер дій військ противника Wh ;
підсистемою спостереження (моніторингу)
(Surveillance) – для забезпечення автоматизованого
збирання даних про стан та характер дій своїх
військ Wm ;
підсистемою рекогносцировки (Reconnaissance)
– для забезпечення автоматизованого збирання
даних про район операції Wro .
За результатами виконання кожного із заходів
формуються  відповідні
вихідних


 вектори

параметрів bd , bh , bm , bro та вектор bo , які
кількісно характеризують стан цього етапу циклу
управління військами у моменти часу.
Наступні етапи циклу управління військами, а
саме: вироблення задуму Wz , прийняття рішення
Wr ,
розроблення
плану
операції
Wp
автоматизуються
автоматизованого
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аналітичного
забезпечення
(Computers).
Вихідними
даними
для
послідовного
відпрацювання визначених на цих етапах заходів є

значення

вихідних

параметрів

вектора


bo .

Рис. 2. Функціональні підсистеми АСУВ типу С4ISR, які автоматизують роботу посадових
осіб ПУ
Кожен із цих етапів після виконання
передбачених в його межах заходів на
 виході

має
вектор відповідних йому параметрів bz , br та b p .
Згідно з табл. 1 за своїми функціями
підсистеми, залучені для автоматизації етапу Wo
“Оцінювання обстановки”, спільно з підсистемою
аналітичного забезпечення на своїй основі
утворюють командну підсистему (Command), яка є
визначальною підсистемою щодо функціонального
призначення АСУВ типу С4ISR.
Наступні етапи циклу управління військами
Wu
та
Wa ,
автоматизуються
засобами
автоматизованого
управління
підсистеми
управління поточними операціями (Control). Вони
забезпечують автоматизацію
процесу постановки

завдань військам bu та автоматизований контроль

їх виконання ba .
Автоматизоване
доведення
по
телекомунікаційній
мережі
директивних,
розпорядчих та інших документів і донесень про їх
виконання
забезпечується
на
основі
комунікаційної підсистеми Wcom (Communication).
Ця підсистема визначається векторами вихідних

параметрів відправлених документів bdz та

отриманих доповідей про їх виконання bod ,
відповідно.
Вектори вихідних параметрів етапів циклу
управління військами визначають у будь-який
момент часу операції стан кожного з етапів та
представляють собою вектор-функцію декількох
показників. Дані показники у процесі управління
військами у часі поступово формуються у матриці
етапів циклу управління військами.
На основі рис. 2 представимо АСУВ типу
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С4ISR у вигляді структурно-логічної схеми засобів
автоматизації
відповідного
функціонального
призначення, які забезпечують автоматизацію
робіт щодо управління військами рис. 3.
На основі розробленої структурно-логічної
схеми запишемо математичні рівняння для
розрахунку вектор-функцій на виході V засобів
автоматизованого управління АСУВ типу С4ISR
відповідного функціонального призначення, які
автоматизують W етапи циклу управління
військами.
Так, рівняння вектор-функції параметрів на
виході аналізу завдання Vd має наступний вигляд:


bd   d  u ,
(1)

де bd – вектор-функція вихідних параметрів
аналізу завдання;
M d – матриця вихідних параметрів аналізу
завдання;

u – вектор параметрів вхідного завдання.
Рівняння вектор-функції на виході засобів
автоматизації моніторингу поточної обстановки
Vm :


bm   m  x ,
(2)

де bm – вектор-функція параметрів на виході
засобів автоматизації моніторингу поточної
обстановки;
M m – матриця параметрів на виході засобів
автоматизації моніторингу поточної обстановки;

x – вектор параметрів стану своїх військ.
Рівняння вектор-функції на виході засобів
автоматизації розвідки противника Vh :


bh   h  y ,
(3)
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де bh – вектор-функція параметрів на
засобів автоматизації розвідки противника;
M h – матриця параметрів на виході
автоматизації розвідки противника;

y
– вектор параметрів стану
противника.
Рівняння вектор-функції на виході

виході
засобів
військ
засобів

автоматизації збирання даних про район операції
Vro :


bro   ro  x ,
(4)

де bro – вектор-функція параметрів на виході
засобів автоматизації збирання даних про район
операції;
M ro – матриця параметрів на виході засобів
автоматизації збирання даних про район операції.

Рис. 3. Структурно-логічна схема автоматизованого управління військами в АСУВ типу С4ISR


Рівняння вектор-функції на виході засобів
b p   p  bmm ,
(8)
автоматизації оцінювання обстановки Vo :




 
де b p – вектор-функція параметрів на виході
bo   o  ( bd  bm  bh  bro ) ,
(5)

засобів автоматизації розроблення плану операції;
де bo – вектор-функція параметрів на виході
 p – матриця параметрів на виході засобів
засобів автоматизації оцінювання обстановки;
автоматизації розроблення плану операції.
M o – матриця параметрів на виході засобів
Рівняння вектор-функції на виході засобів
автоматизації оцінювання обстановки.
автоматизації контролю виконання поставлених
Рівняння вектор-функції на виході засобів завдань V :
a


автоматизації оперативно-тактичних розрахунків
ba   a  bod ,
(9)
Votr :



botr   otr  bo ,
(6) де bod – вектор-функція параметрів на виході

засобів автоматизації отримання доповідей з
де botr – вектор-функція параметрів на виході
військ;

засобів
автоматизації
оперативно-тактичних
ba – вектор-функція параметрів на виході
розрахунків;
 otr – матриця параметрів на виході засобів засобів автоматизації контролю виконання
поставлених завдань;
автоматизації оперативно-тактичних розрахунків.
 a – матриця параметрів на виході засобів
Рівняння вектор-функції на виході засобів
автоматизації
контролю виконання поставлених
математичного моделювання Vmm :


завдань.
bmm   mm  botr ,
(7)
Рівняння вектор-функції на виході засобів

автоматизації
постановки завдань військам Vu :
де bmm – вектор-функція параметрів на виході



засобів математичного моделювання;
bu   u  ( b p  ba ) ,
(10)

 mm – матриця параметрів на виході засобів
де bu – вектор-функція параметрів на виході
автоматизації математичного моделювання.
автоматизації
постановки
завдань
Рівняння вектор-функції на виході засобів засобів
військам;
автоматизації розроблення плану операції V p :
 u – матриця параметрів на виході засобів
автоматизації постановки завдань військам.
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Рівняння вектор-функції на виході засобів
автоматизації доведення завдань військам Vdz :


bdz   dz  bu ,
(11)

де bdz – вектор-функція параметрів на виході
засобів автоматизації доведення завдань військам;
 dz – матриця параметрів на виході засобів
автоматизації доведення завдань військам.
Рівняння вектор-функції на виході засобів
автоматизації отримання доповідей з військ Vod :


bod   od  x ,
(12)
де  od – матриця параметрів на виході засобів
автоматизації отримання доповідей з військ.
Підставивши (1), (2), (3) та (4) у (5), отримаємо:



 
bo   o  ( bd  bm  bh  bro ) 



  o  bd   o  bm   o  bh 
(13)


 .
  o  bro   o   d  u   o  x 

 (  m   ro )   o   h  y
Підставивши (13) у (6), маємо:



botr   otr   o   d  u   otr   o  x 
 . (14)
 (  m   ro )   otr   o   h  y
Підставивши (14) у (7), отримаємо:


bmm   mm   otr   o   d  u 

 mm   otr   o  x  (  m   ro )  .
(15)

  mm   otr   o   h  y
Підставивши (15) у (8), отримаємо:


bp   p   mm  otr  o  d  u 

 p   mm  otr  o  x  ( m  ro )  . (16)

  p   mm  otr  o  h  y
Підставивши (12)
 у (9), отримаємо:

ba   a   od  x .
(17)
Підставивши (16) та (17) у (10), отримаємо:


bu   u   p   mm   otr   o   d  u 

 u   p   mm   otr   o  x 

 (  m   ro )   u   p   mm 
.(18)

  otr   o   h  y 

  u   a   od  x
Підставивши (18) у (11), отримаємо:

bdz   dz   u   p   mm   otr   o 

  d  u   dz   u   p   mm   otr 

  o  x  (  m   ro )   dz   u   p  . (19)

  mm   otr   o   h  y   dz   u 

  a   od  x
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Перетворимо вираз (19) таким чином:

bdz  (  dz   u   p   mm   otr   o 

 (  m   ro )   dz   u   a   od )  x 

  dz   u   p   mm   otr   o   d  u  , (20)

  dz   u   p   mm   otr   o   h  y 



 A x  Bu  C  y
де
A   dz   u   p   mm   otr   o  (  m

  ro )   dz   u   a   od – матриця параметрів
на виході засобів автоматизації відповідного
функціонального призначення, які реалізують
етапи циклу управління військами;
B   dz   u   p   mm   otr   o   d
–
матриця
параметрів
на
виході
засобів
автоматизації з урахуванням параметрів вхідного
завдання;
C   dz   u   p   mm   otr   o   h
–
матриця
параметрів
на
виході
засобів
автоматизації з урахуванням даних про склад та
характер дій військ противника.
Згідно з основними положеннями теорії
управління [14]:


x   bdz dt .
(21)
Відповідно
до
цього
рівняння
автоматизованого управління військами в АСУВ
типу С4ISR може бути представлено у такому
вигляді:




dx
(22)
  Ax  Bu  Cy .
dt

Висновки і перспективи подальших
досліджень

Таким чином, у статті на основі ознак
класифікації та змісту базових функцій АСУВ
типу С4ISR з урахуванням послідовності
виконання етапів циклу управління розроблено
математичну модель автоматизованого управління
військами.
Ця модель базується на основних положеннях
теорії управління і дозволяє дослідити вплив
кожного із засобів автоматизованого управління
на здійснення процесу управління військами з
урахуванням даних про отримане завдання, склад
та характер дій противника.
З метою забезпечення єдиної ідеології
досліджень математична модель має стати
аналітичною та імітаційною основою розвитку
теорії щодо обґрунтування вимог до перспективної
АСУВ, що є перспективним напрямом подальших
досліджень.
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Статья посвящена разрабатыванию математической модели автоматизированного управления
войсками в АСУВ типа С4 ISR с использованием основных положений теории управления.
В соответствии с курсом на евроатлантическую интеграцию Украины рядом государственных
документов определенно одним из приоритетных заданий оборонной реформы создания единой
автоматизированной системы управления Вооруженными Силами Украины (ЄАСУ ЗС Украины) как
основы системы управления силами обороны государства, учитывая проектные решение С4 ISR и
стандарты стран - членов НАТО. Но, невзирая на это, ее состояние, по некоторым причинам, не
отвечает требованиям, которые к ней выдвигаются.
Одной из причин есть несовершенство существующего методического аппарата, который
используется для моделирования процесса управления войсками. Прежде всего, это касается
отсутствия в его составе единственной математической модели автоматизированного управления в
АСУВ типа С4 ISR, что непосредственно влияет на выработку и соблюдение единственной идеологии
обоснования требований к ней.
Для достижения цели статьи ее авторами представлено АСУВ типа С4 ISR как
кибернетическую систему, которая обеспечивает автоматизированное управление войсками на основе
определенных принципов управления, признаков классификации и базовых функций, присущих данным
системам в странах - членах НАТО.
В соответствии с этим была разработана математическая модель процесса
автоматизированного управления войсками в АСУВ типа С4 ISR, которая учитывает
последовательность выполнения цикла управления и позволяет исследовать влияние каждого из средств
автоматизированного управления на осуществление процесса управления войсками с учетом данных о
полученном задании, составе и характере действий противника.
С целью обеспечения единственной идеологии модель должна стать аналитической и
имитационной основой развития теории относительно обоснования требований к перспективной
АСУВ, что является перспективным направлением дальнейших исследований.
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The article is devoted to the development of a mathematical model of automated command and control
(C2) in the automated C2 system similar to C4ISR based on provisions of command and control theory.
In accordance with the course for Ukraine's Euro-Atlantic integration, a number of state documents
identify one of the priorities of defence reform as the development of a unified automated command and control
system of the Armed Forces of Ukraine (UASU) as a basis for C2 of the state defence forces, based on C4ISR
projects decisions and NATO standards. However, despite this, its status, for some reason, does not meet the
requirements for this system.
One of the reasons is the underdevelopment of an existing methodology used to model the process of C2.
First of all, this concerns the lack of a single mathematical model of automated C2 in the UASU similar to
C4ISR, which directly affects the development and compliance with a unified ideology to justify the requirements
for this system.
To achieve the goal of the article, its authors presented the UASU similar to C4ISR as a cybernetic
system that provides automated C2 based on certain command principles, classification features and basic
functions inherent in these systems in countries of NATO.
Accordingly, a mathematical model of the process of automated C2 was developed, which takes into
account the sequence of the C2 cycle and allows to research the impact of each of the means of automated C2 on
the C2 process taking into account data on a given task, Enemy Manning&Table of Equipment as well as Enemy
actions.
In order to ensure a unified ideology, the model should become an analytical and simulation basis for the
development of the theory to substantiate the requirements for UASU prototype, which is a potential area of
further research.
Keywords: command and control theories; automated command and control system; object of command
and control; mathematical model; command and control cycle; means of automated command and control;
C4ISR.
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