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1. Wprowadzenie 

Najbardziej spektakularne misje samolotów wielozadaniowych  to misja bojowe 

typu: powietrze-powietrz (walka powietrzna) i powietrze-ziemia (niszczenie celów 

naziemnych). Wielozadaniowość samolotów uwidacznia się tym, że w jednym 

locie mogą zrealizować zadania(w dowolnej kolejności) z całego arsenału zadań 

lotniczych. Model takich zadań przedstawiono na rys. 1. Na schemacie można 

wyróżnić grupę następujących zadań: 

 start do zadań bojowych np. obrony przestrzeni powietrznej; 

 niszczenie celów nawodnych i podwodnych; 

 rajdy i eskortowanie związane z walką powietrzną; 

 niszczenie mostów i innych celów strategicznych; 

 niszczenie lotnisk, wyrzutni rakiet i broni pancernej; 

 niszczenie stanowisk dowodzenia; 

 współdziałanie z innymi samolotami i śmigłowcami uderzeniowymi; 

 rozpoznanie. 

 

 

Rys. 1. Warianty realizowanych działań bojowych przez 

samoloty wielozadaniowe 
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2. Scenariusze operacji powietrznych 

Zwalczanie celów naziemnych, podobnie jak  powietrznych, wymaga spełnienia 

warunków odpowiedniości [3]. Oznacza to, że samolot (śmigłowiec) z punktu 

widzenia eksploatacji i wymaganych efektów powinien: 

- być wyposażony w odpowiednie do zadania środki bojowe; 

- mieć zapewnioną odpowiednią alimentację w środki jednorazowego użycia 

(paliwo, powietrze, azot, tlen, olej itp.); 

- odznaczać się odpornością na uszkodzenia wywoływane przez czynniki 

zewnętrzne (nieprzyjaciela); 

- załoga musi posiadać odpowiednie informacje o celu (celach). 

Samoloty wielozadaniowe wyposażone w pociski rakietowe różnej klasy, o różnym 

zasięgu działania i kierowane lub samonaprowadzające się oraz działka mogą 

realizować walkę powietrzną w różnoraki sposób. Do podstawowego sposobu 

należy naprowadzanie samolotu lub grupy samolotów na cel i niszczenie celu 

powietrznego za pomocą rakiet. Samolot i piloci przygotowani są także do 

wykonywania ataku na różnych prędkościach i na różnym kursie.  

Każdą misję (ML) można zaplanować jako sekwencję zadań realizowanych 

według następujących struktur [1]: 

 szeregowej (S), 

 równoległej (R), 

 równoległej z oczekiwaniem (RM), 

 mieszanej (M). 

Przykłady takich struktur przedstawiono na rys. 2. 

Powodzenie misji zaplanowanych według wymienionych struktur mierzone 

prawdopodobieństwem Pmisji wyrażającym niezawodność operacyjną, oblicza się za 

pomocą następujących  wzorów: 

Dla struktury szeregowej (typ S) – rys. 2a: 
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Dla struktury równoległej (typ R) – rys. 2a: 
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Dla struktury równoległej (typu RM) z oczekiwaniem i kolejnym włączaniem 

bloków zadaniowych struktury - rys. 2c: 
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gdzie:   – intensywność niewykonania zadań na jednostkę czasu. 
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Dla struktury mieszanej (typ M) – rys. 2d: 
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Rys. 2. Przykłady struktur operacyjnych misji lotniczych 

a – struktura szeregowa (S); b – struktura równoległa (R); c – struktura równoległa  

z oczekiwaniem (RM); d – struktura mieszana (M); e – struktura misji p-p 
 

Klasycznym przykładem misji lotniczej jest misja o nazwie powietrze – powietrze, 

dotycząca zaplanowania i wykonania walki powietrznej na przykład w ramach 

obrony powietrznej czy walki – panowania w powietrzu. Przykład struktury takiej 

misji musi uwzględniać następujące prawdopodobieństwa (rys. 2e): 

1 – niezawodność naziemnej stacji radiolokacyjnej wykrywania  

i naprowadzania (R1); 

2 – niezawodność radaru pokładowego (R2); 
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3 – niezawodność pocisku rakietowego (R3); 

4 – niezawodność głowicy bojowej pocisku rakietowego (R4); 

5 – prawdopodobieństwo uszkodzenia celu (R5). 
 

Prawdopodobieństwo sukcesu wyniesie: 

  2
43521

PP
misji 11 RRRRRP 

               (5) 

W omówionym przykładzie założono atak dwoma pociskami rakietowymi. 

3. Prawdopodobieństwo sukcesu realizowanych misji lotniczych 

Prawdopodobieństwo sukcesu w bojowej misji lotniczej jest wielkością obliczaną z 

wartości przeżycia celu atakowanego. Suma tych prawdopodobieństw wynosi 

jeden. W odniesieniu do własnych statków powietrznych przeżycie misji wchodzi 

w pojęcie zdolność przeżycia. 

Analizę prawdopodobieństwa przeżycia celów naszego ataku przeprowadzić 

można, uwzględniając różne struktury w układzie statek powietrzny (statki 

powietrzne) atakujący – cel (cele) ataku. Można wyróżnić trzy podstawowe 

struktury (sytuacje) (rys. 3): 

 struktura U równego przydziału celów ataku; 

 struktura R przypadkowego przydziału celów ataku; 

 struktura S-L-S strzału (np. odpalenie rakiety) – ponownego przycelowania 

i ponownego strzału (np. odpalenie rakiety lub strzałów z broni pokładowej). 
 

Prawdopodobieństwo przeżycia i celów (T – liczba celów) po oddaniu N strzałów 

(pocisków) wynosi [4]: 
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 dla struktury S-L-S: 
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gdzie:  T  – liczba celów; 

 N  – liczba strzałów (pocisków); 

 i  – liczba unicestwionych celów; 

 j  – liczba celów niezniszczonych; 

 p  – cząstkowe prawdopodobieństwo trafienia jednym pociskiem. 
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Rys. 3. Przykłady struktur misji typu powietrze-powietrze 

a – struktura typu U; b – struktura typu R; c – struktura typu S-L-S 

 

Wykonanie zadań na cele naziemne lub nawodne uzależnione jest od środków 

bojowych (środków rażenia) użytych do ataku i od sposobu wykonania zadania. 

Każdy typ SP charakteryzuje się określonymi własnościami i do nich należy 

dopasowywać środki rażenia. 

Skuteczność zwalczania celów naziemnych szacuje się za pomocą 

prawdopodobieństwa jego zniszczenia lub czasowego unieszkodliwienia. 

Określenie tego prawdopodobieństwa zależy od tego, co rozumie się pod pojęciem 

porażenia celu. Zakłada się, że na pewno nastąpi porażenie, jeżeli po ataku 

określony obiekt nie będzie nadawał się ani do użytku, ani do naprawy [2]. Jednak, 

aby zadać takie straty trzeba użyć dużo środków. Bardzo często, podczas 

prowadzenia działań bojowych, nie jest potrzebne całkowite zniszczenie danego 

obiektu, a jedynie wyeliminowanie go na pewien czas. W ten sposób porażenie 

wyznaczonego celu nieodłącznie związane jest z czasem, w którym rażony cel nie 

może normalnie funkcjonować, gdyż nie pozwala na to stopień i rodzaj zadanych 

uszkodzeń. W związku z tym czas, który jest potrzebny do pozbawienia 

sprawności bojowej określonego celu, należy wiązać z ogólnymi zadaniami 

stojącymi przed siłami zbrojnymi w trakcie prowadzenia działań bojowych.  
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4. Podsumowanie 

Powodzenie misji lotniczej (ML) dla statku powietrznego – podobne rozważania 

dotyczą grupy statków powietrznych – zależy od trzech składowych: 

– terminowego jej rozpoczęcia, to jest od gotowości w momencie rozpoczęcia 

misji;  

– gotowości operacyjnej zawierającej składową niezawodności w czasie 

trwania operacji;  

– odpowiedniego wyposażenia w ładunek użyteczny składający się  

z ładunku alimentacyjnego jak paliwo, tlen itp. oraz ładunku użytego  

w czasie operacji (np. środki bojowe), co opisuje tak zwane pojęcie 

odpowiedniości.  

Odpowiedniość to stopień przystosowania statku powietrznego do wykonania 

operacyjnego zadania lotniczego. Odpowiedniość SP charakteryzuje przydatność, 

stopień przystosowania do realizacji różnych planowych lub losowo 

napływających zadań lotniczych. Statek powietrzny charakteryzujący się wysokim 

prawdopodobieństwem przygotowania do wykonania misji bojowej –  spełniający 

warunek odpowiedniości – daje gwarancję wysokiego prawdopodobieństwa 

wykonania zaplanowanego zadania. Obliczenie takiego prawdopodobieństwa jest 

trudne. Wymaga oszacowania cząstkowego prawdopodobieństwa zniszczenia celu 

tak w sytuacji walki typu p-p, jak i typu p-z. 
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