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Abstract: Combat missions of both a single multi-role aircraft and a group  

of aircraft. Compatibility and readiness – properties determining accomplishment 

of an air operation. Scenarios of air operations. Models of air-to-air and  

air-to-surface operations (AAO and ASO, respectively). Computer modelling of air 

missions.   
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Streszczenie: Misje bojowe pojedynczego samolotu wielozadaniowego i grupy 

samolotów. Odpowiedniość i gotowość - własności determinujące wykonanie 

operacji powietrznej. Scenariusze operacji powietrznych. Modele misji lotniczych 

typu powietrze-powietrze (p-p) i powietrze-ziemia (p-z). Modelowanie 
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1. Wprowadzenie 

W lotniczych systemach wojskowych (LSW) wyróżnia się następujące 

podstawowe misje lotnicze: walka powietrzna (niszczenie celów powietrznych), 

zwalczanie celów naziemnych, nawodnych, wsparcie walczących wojsk 

(niszczenie celów na polu walki), patrolowanie w powietrzu, przewóz osób  

i ładunków, dowodzenie (ze statków powietrznych) innymi statkami powietrznymi 

i wojskami lądowymi, walka radioelektroniczna, rozpoznanie lotnicze, szkolenie 

lotnicze  (rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Typowe misje lotnicze samolotów wielozadaniowych i śmigłowców 

eksploatowanych w Lotniczych systemach wojskowych (LSW) 
A – linia styczności bojowej z nieprzyjacielem; B – strefy dyżurowania samolotów 

wielozadaniowych; C – samoloty rozpoznania i walki radioelektronicznej (WRE);  

D – samolot dowodzenia; E – lotnisko lub drogowy odcinek lotniskowy;  

F – samolot systemu AWACS; 1 – zwalczanie celu naziemnego; 

2 – zwalczanie kolumn na polu walki; 3 – walki powietrzne; 4 – zwalczanie celów 

nawodnych; 5 – wsparcie pola walki przez śmigłowce 
 

2. Model misji lotniczej 

Model misji lotniczej (MML)  jest rozszerzeniem matematycznego modelu lotu  

o istotne czynniki i parametry właściwości i własności SP, a w tym obejmujące 

odpowiedniość. W szczególności musi tu być uwzględnione przeciwdziałanie  

np. przeciwnika, które może spowodować istotne uszkodzenie SP 

uniemożliwiające dalszy lot. Lot SP może być przerwany. W ogólnym przypadku 

problem sprowadza się do jednej lub kilku zmiennych losowych opisujących np.: 

lot w burzliwej atmosferze, odporność na pożar, prawdopodobieństwo uszkodzenia 

SP w wyniku oddziaływania przeciwnika (w operacjach militarnych), 

prawdopodobieństwo kontynuowania lotu z uszkodzeniem wywołanym przez 

oddziaływanie zewnętrzne (np. przeciwnika) itp. 
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3. Model misji statku powietrznego 

Misja statku powietrznego to zrealizowanie lotu, a w nim odpowiednich 

zaplanowanych działań. Realizację misji zapewniają niezawodność, gotowość  

i odpowiedniość statku powietrznego. Problemy niezawodności i gotowości statku 

powietrznego zapewniające wykonania misji są dobrze opracowane i opisane  

w literaturze [1, 3, 7] mało rozpracowano pojecie odpowiedniości [6], które 

charakteryzuje wskaźnik Wo  jako stosunek liczby misji udanych do sumy misji 

(ML) udanych i nieudanych w operacyjnych zadaniach lotniczych (OZL). 

nuu
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gdzie:  Zu – liczba udanych realizacji OZL, 

 Znu – liczba nieudanych realizacji OZL. 

Stosowanie powyższego wskaźnika w analizach systemów lotniczych wymaga 

założenia realizowania misji w zbliżonych warunkach i o tej samej wartości 

odpowiedniości, tj. przystosowania SP do wykonania misji. 

Inną  miarą odpowiedniości O może być prawdopodobieństwo obliczone z sumy 

iloczynu prawdopodobieństwa wystąpienia i-tego zadania lotniczego pod 

warunkiem, że zadanie to zostało zdefiniowane przez operatora (PZi),  

a prawdopodobieństwa wykonania  i-tego zadania lotniczego (RZi): 
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gdzie:  N – liczba możliwych zadań lotniczych. 
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gdzie:  ai  –  prawdopodobieństwo realizacji i-tego zadania lotniczego (ZL); 

 zi – wartość korzyści (zysku) wymiernego lub niewymiernego 

wynikającego z wykonanego ZL; 

 N – liczba możliwych zadań. 

Prawdopodobieństwa Pzi spełniają warunek pewności: 



N

i
ziP

1

1 .  

Jeżeli każde OZL zostało wykonane z prawdopodobieństwem Ri = 1 (i  [1,N], to 

maksymalna wartość odpowiedniości może się równać jedności: O = 1,  

a minimalna: zero (O= 0). Zatem odpowiedniość przybiera wartości z przedziału [0,1]. 
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Z analizy schematu przedstawionego na rysunku 2 widoczna jest zależność 

wpływu poszczególnych czynników na wartość odpowiedniości (O). Jeżeli  

wartość prawdopodobieństwa któregoś z czynników osiągnie zero to oznacza, że 

misja  nie może być wykonana. 

Czas trwania misji jest zmienną losową (Tz), czas zdatności SP ze względu na jego 

cechy konstrukcyjne wyrażone przez funkcję niezawodności (R) i zewnętrzne 

czynniki destrukcyjne mieszczące się w pojęciu odpowiedniości (O), jest też 

zmienną losową (TM). Powodzenie misji wyznacza prawdopodobieństwo misji 

spełniające warunek: 

)τ(d )τ()(
0

TzTMMZ GRTTP 


                            (4) 

gdzie: RTM() –  funkcja niezawodności SP; 

 GTz() –  dystrybuanta zmiennej losowej TZ, czasu trwania misji. 

 

Równanie (4) oznacza, że powodzenie misji wyraża prawdopodobieństwo tego, że 

zmienna losowa TM powinna być większa (dużo większa) lub równa w skrajnym 

przypadku, ale nie mniejsza od TZ.  Dla przypadku, kiedy zadanie lotnicze  

i niezawodność można opisać zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym  

o wartościach: Z – wartość średnia czasu trwania OZL, Z – odchylenie 

standardowe,  – intensywność niesprawności (uszkodzeń wewnętrznych  

i spowodowanych czynnikami zewnętrznymi), to wyrażenie (4) zapisze się  

w postaci (przy założeniu R(t0=0)=1): 
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Rozwiązanie równania (5) doprowadza do wyrażenia: 
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Dla przykładu: kiedy SP posiada np. intensywność uszkodzeń λ=0,01h
-1

,  

a parametry rozkładu zadań lotniczych są dobre, precyzyjnie formułowane i mają 

małą wartość dyspersji, np. μZ = 1 godzina i Z = 1 godzina, to zadania lotnicze – 

misje – w takiej sytuacji będą miały prawdopodobieństwo powodzenia 0,995. 

Ważnym problemem w realizacji misji lotniczej, w szczególności misji bojowej, 

jest omijanie przeszkód terenowych i obrony przeciwlotniczej. Współczesne statki 

powietrzne wyposażone są w środki ostrzegawcze opromieniowania 

radiolokacyjnego naziemnej obrony powietrznej. Pozwalają one na wykonywanie 

przelotu po trajektorii lotu minimum sygnału. 
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Rys. 2. Schemat czynników wpływających na odpowiedniość statku powietrznego 

 

4. Planowanie misji lotniczych 

Modelowanie i planowanie misji lotniczej rozwiązuje się dla kilku przykładowych 

wariantów i założeń: 

 wykonanie misji przez pojedynczy statek powietrzny i obliczenie 

prawdopodobieństwa zrealizowania misji, czyli wykonania zadania misji; 

 obliczenie liczby statków powietrznych niezbędnych do wykonania zadania 

lotniczego z określonym prawdopodobieństwem (np. zniszczenia celów 

powietrznych lub naziemnych) w ramach misji grupy statków powietrznych. 

Wariant drugi zawiera rozwiązania problemu z wariantu pierwszego, zakładając 

liczbę statków powietrznych w grupie realizującej misję równą jeden. 

Model planowania misji rozpisany w czasie godzinowym obejmuje [4, 5, 6]: 
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 studiowanie sytuacji powietrznej; 

 określenie celów misji, celów działań, faz działań i sposoby działań; 

 określenie strategii i taktyki działań, warunków ilościowych i warunków 

zabezpieczenia logistycznego; 

 opracowanie planu misji i odpowiednich obliczeń ilościowych oraz 

oszacowanie prawdopodobieństw sukcesu; 

 przekazanie do realizacji decyzji wynikających z planu misji. 

We wszystkich tych elementach planowania misji odpowiednią rolę odgrywa 

służba inżynieryjno-lotnicza, która z jednej strony dostarcza informacji  

o możliwościach technicznych (liczbie statków powietrznych, ich alimentacji, 

uzbrajaniu itp.), z drugiej - realizuje postawione zadania. 

Modelowanie i planowanie określonej do wykonania misji lotniczej (bojowej) 

obejmuje analizę następujących problemów (rys. 3): 

 zadania bojowego; 

 charakteru (możliwego) lotu bojowego do celu i powrotnego; 

 uzbrojenia statku powietrznego; 

 informacji o celu (celach) i możliwości ich wykrycia; 

 sposobu wykonania ataku na cel; 

 zdatności przetrwania – przeżywalności SP w locie do celu, w czasie 

działania nad celem i w locie powrotnym. 

Planowanie ML (bojowej) można rozpatrywać w dwóch wariantach: 

1) Wychodząc z rachunku zakładanego prawdopodobieństwa zniszczenia celu, 

oblicza się skład liczbowy statków powietrznych z uwzględnieniem ich 

możliwości wynikających z własności (prędkość, masa, zasięg itp.). 

2) Mając do dyspozycji liczbę statków powietrznych o takich, a nie innych 

własnościach, oblicza się wynikowe (możliwe) prawdopodobieństwo sukcesu. 

W obu wariantach metodologia obliczeń jest podobna. 

Główną część zadania obliczenia liczby statków powietrznych niezbędnych 

do wykonania zadania oblicza się z procesu ataku z uwzględnieniem strat 

wynikłych z przeżywalności SP w działaniach bojowych. 

Prawdopodobieństwo zniszczenia celu (Pznisz) przy zrealizowaniu jednego ataku na 

cel i użyciu jednej porcji środków bojowych (np. rakiet) wynosi: 

nPP )1(1 1znisz                                         (7) 

gdzie: P1  –  prawdopodobieństwo trafienia w cel jednym (pojedynczym) 

środkiem bojowym, wartość P1 najczęściej szacuje się 

eksperymentalnie; 

       n  –   liczba środków bojowych. 
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Rys. 3. Schemat warunków realizacji misji lotniczej (bojowej) 
 

Ze wzoru (7) oblicza się wymaganą liczbę środków bojowych: 

)1( log

)1( log

1
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P

P
n




                                        (8) 

Jeden statek powietrzny posiada możliwość zabrania masy ładunku użytecznego 

m1ŁU. Wartość tej masy wyznacza dopuszczalna masa startowa mstart pomniejszona 

o masę paliwa niezbędną do zrealizowania misji mpal : 

palstartŁU1 mmm                                         (9) 

Liczba środków bojowych (n1SP) zabieranych przez jeden SP wynosi: 

ŚB1

ŁU1
SP1

m

m
n                                               (10) 

Zatem liczbę statków powietrznych niezbędnych do zrealizowania misji 

wyznaczyć można ze wzoru (bez uwzględnienia strat): 
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SP1

SP
n

n
N                                               (11) 

W trakcie realizacji ataku trwającego przez czas Tatak może ubywać użytych do 

S. Ubywanie SP zapisać 

można wzorem: 
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S                         ( 12) 

Rozwiązanie równania (12) pozwala obliczyć straty SP (
)(

SP
SN ) – przy 

intensywności strat S: 

)()( atak0SP0SP
)(

SP TtNtNN S                         (13) 

gdzie:  t0  –  moment rozpoczęcia ataku; 

 Tatak  –  czas trwania ataku; 

 NSP(t0)  –  pierwotna liczba statków powietrznych obliczona ze wzoru (11); 

 NSP(t0+Tatak) –  końcowa liczba statków powietrznych obliczona ze wzoru: 

 

)λexp()()( atak0SPatak0SP TtNTtN S                      (14) 

 

Obliczoną liczbę NSP(t0) należy powiększyć o straty 
)(

SP
SN , wynikłe w czasie 

przelotu przez rejony obrony przeciwlotniczej (OPL) [2]: 
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gdzie:  NSP,i  –  liczba statków powietrznych w grupie w kolejnym i kontakcie ze 

środkami OPL; 

 P1OPL –  prawdopodobieństwo zestrzelenia pojedynczego statku 

powietrznego, pojedynczym środkiem OPL; 

 nOPL,i –  liczba ataków OPL w i-tym kontakcie grupy z OPL; 

 M  –  liczba kontaktów grupy ze środkami OPL na trasie dolotu do celu 

i drodze powrotnej. 

Zatem całkowita liczba statków powietrznych wymagana do wykonania misji 

i zrealizowania zadania z prawdopodobieństwem Pznisz wynosi: 
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5. Podsumowanie 

Każdą misję lotniczą planuje się stosownie do zadania jakie należy wykonać. 

Warunkiem powodzenia misji jest zapewnienie statkowi powietrznemu 

realizującemu misję odpowiedniej niezawodności, gotowości i odpowiedniości.  

W pracy omówiono szerzej problematykę warunku odpowiedniości. Model misji 

statku powietrznego realizującego zadanie bojowe typu p-p czy p-z oparto  

o rachunek prawdopodobieństwa uzyskania sukcesu.  Zaprezentowany model misji 

lotniczej i jej planowanie łatwo daje się modelować i optymalizować za pomocą 

współczesnych systemów komputerowych. 

6. Literatura 

[1] Borgoń J., Jaźwiński J., Sikorski M., Ważyńska-Fiok K.: Niezawodność 

statków powietrznych. Wyd. ITWL, Warszawa 1972. 

[2] Brusow W. S., Pietruczyk B. P.: Opracowanie metod optymalizacji 

podstawowych parametrów samolotu bojowego przy zadanym zbiorze zadań 

operacyjnych. Raport Instytutu Lotnictwa BP0406/S6/93/05, Warszawa 1994. 

[3] Dhillon B. S.: Mechanical reliability: Theory, models and application. 

Education Series AIAA. Washinton, DC. 1988. 

[4] Grenda B.: Planowanie działań w baize lotnictwa taktycznego. Przegląd Sił 

Powietrznych Nr 3 (060), 2012. 

[5] Koruba M.; Siły powietrzne w operacjach połączonych. PWLiOP Nr 3 i 4, 

2006. 

[6] Lewitowicz j., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T.2. 

Wydawnictwo ITW, Warszawa 2003. 

[7] Przemieniecki J. S.: Mathematical methods in defense analyses.  AIAA. 

Reston 2000. 

 
gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński - wychowanek Aeroklubu 
Poznańskiego, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej  
w Dęblinie, studia ukończył z wyróżnieniem w 1979 r. W 1983 r. 
uzyskał tytuł magistra pedagogiki na UMCS w Lublinie. Pilot 
instruktor. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Lotniczą Sił 
Powietrznych im. Jurija Gagarina w Monino (Rosja). Pracę 
doktorską z teledetekcji - rozpoznania obrazowego obronił  
w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył kurs oficerów 

flagowych w NATO Defense College w Rzymie. Autor licznych prac naukowych 
dotyczących techniki lotniczej, użycia bojowego statków powietrznych i szkolenia 
lotniczego. Pełni funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Posiada 
nalot 2400 godzin na samolotach odrzutowych i tytuł pilota wojskowego klasy 
mistrzowskiej.  
 



Models of air missions 

Modele misji lotniczych 

 

 
44 

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz. Absolwent Wojskowej 
Akademii Technicznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Główne 
zainteresowania: rozwój najnowszej techniki wojskowej, w tym  
w szczególności lotniczej, budowa i eksploatacja samolotów  
i śmigłowców ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki. 
Posiada ponad 50. letni staż naukowy i dydaktyczny w Instytucie 
Technicznym Wojsk Lotniczych i na Politechnice Warszawskiej. 
Jest członkiem SIMP, AIAA, ICAS. Wieloletni członek trzech 
komitetów Polskiej Akademii Nauk: Fizyki, Budowy Maszyn, 

Badań Kosmicznych i Satelitarnych. Autor licznych publikacji naukowych (ponad 
400). Autor i współautor 23 książek naukowych z dziedziny eksploatacji statków 
powietrznych, tribologii, diagnostyki, bezpieczeństwa lotów, licznych patentów 
oraz wzorów użytkowych. Posiada stopień wojskowy generała brygady  
(w rez.). Jest pracownikiem naukowym Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. 
 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Żyluk. Absolwent wydziału  

Elektro-mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej  

w 1985roku w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji uzbrojenia 

lotniczego. Jest pracownikiem naukowym w ITWL i pełni 

obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych ITWL.  

W dorobku naukowym posiada ponad 60 publikacji naukowych  

z zakresu badań i eksploatacji statków powietrznych, w tym 

w szczególności systemów uzbrojenia lotniczego, badania 

wypadków lotniczych, modelowanie matematyczne systemów technicznych. 

Posiada stopień wojskowy podpułkownika w rezerwie. 

 

 

 

 

  


