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АНОТАЦІЯ 

 

Кузьменко В. В Автоматизоване діагностування пострілів артилерійської 

гармати на основі імітаційного моделювання станів ланцюгами Маркова. – 

Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. – Національний 

університет «Одеська політехніка» МОН України, Одеса, 2023.  

Дисертаційна робота присвячена оцінці ефективності артилерійського 

підрозділу, скороченню мінімального часу перебування артилерійських установок на 

вогневій позиції та оптимізації витрати снарядів для ураження за наявності 

випадкових збурень при пострілах. Це стає можливим при розгляді системи 

автоматизації гармати як набору станів, що сприяють утворенню вільного вуглецю 

під час вибуху та горінні заряду при артилерійському пострілі. Пошук ефективного 

стану здійснено за рахунок застосування моделі Маркова і автоматизованої 

структурної ідентифікації пострілу, які є результатом різної фізичної природи ознак 

станів. 

У першому розділі «Автоматизовані системи бойового застосування польової 

артилерії для діагностики стану» одержано такі результати. 

– Було розглянуто системи автоматизації управління артилерійськими 

підрозділами. Мінімізація часу на прийняття рішень і подальша їх реалізація є 

основним критерієм виконання бойового завдання артилерією. Важливість вирішення 

завдання діагностування визначається тим, що використання наявних сьогодні 

операторів селекції діагностування станів ствольної системи дає можливість 

розв’язати суперечність між високими вимогами до достовірності, оперативності та 

ефективності бойової роботи в якості складової системи управління та обмеженим 

проміжком часу виконання бойового завдання за умови максимізації часу 

знаходження ствольної системи в бойовому стані.  
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– Показано, що стани системи «зарядна камора – ствол – заряд – снаряд» можна 

представити орієнтованим графом. Такі стани мають ймовірносне походження і їх 

можна структурно ідентифікувати через врахування особливих ознак пострілу, які 

мають різну фізичну природу виникнення. В їх якості може бути використаний 

візуальний прояв пострілу, по-перше, у вигляді дульного вибуху та, по-друге, 

звуковий прояв пострілу у вигляді акустичного поля дульної і балістичної хвиль. 

Проаналізовано інформаційні моделі особливих ознак пострілу за допомогою 

операторів селекції. 

– Обґрунтовано структуру дослідження і зроблено постановку завдання, яке 

полягає в оцінці ефективності артилерійського пострілу, скороченні часу 

перебування артилерійських установок на вогневій позиції та оптимальній витраті 

снарядів для ураження за наявності випадкових збурень пострілів. Для цього 

застосовуються оператори селекції для станів, що сприяють утворенню вільного 

вуглецю під час пострілу. Марківська модель визначає параметри станів різної 

фізичної природи виникнення і змінюються в життєвому циклі артилерійського 

пострілу. 

У другому розділі «Модель утворення вільного вуглецю при пострілі 

артилерійської гармати» одержано такі результати:  

– На основі аналізу умов, за яких відбувається розширення порохових газів при 

артилерійському пострілі, визначено хімічну реакцію, яка дозволяє пояснити 

утворення вільного вуглецю в процесі вибуху і горіння заряду. Її особливістю є 

зміщення стану рівноваги у бік утворення вільного вуглецю при зменшенні 

температурного поля. Моделювання параметрів процесу розширення порохових газів 

проведено на основі рівнянь першого закону термодинаміки для адіабатного процесу 

та другого закону Ньютона у диференціальній формі. Питома ентальпія горіння та 

вибуху визначається силою пороху. Молярна маса порохових газів визначається з 

урахуванням результатів розв'язання задачі хімічної кінетики горіння та вибуху. 

Інформаційна модель дозволила виявити зміну температурного поля за довжиною 

ствола. Це дало змогу визначити стан утворення конденсованої фази вільного 

вуглецю. 
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– Розроблено метод визначення температурного поля та енергії порохових газів 

по довжині ствола при артилерійському пострілі на основі запропонованої 

інформаційної моделі. Особливістю методу є використання сталої частини маси 

пороху, що горить як характерної величини кінцевого елементу. Ще однією 

особливістю є розгляд напрямленої кількості кінцевих елементів у процесі 

розв'язання у вигляді орієнтованого графу станів.  

– Знайдено межі процесу утворення конденсованої фази вільного вуглецю по 

довжині ствола. Визначено розподіл температурного поля у просторі ствола між 

зарядною коморою і снарядом, що є передумовою утворення орієнтованого графу 

станів. На основі цих даних визначено зміну довжини зони виникнення хімічної 

реакції. Результати отримані для різних випадків повного і зменшеного зарядів. 

Таким чином, визначено орієнтований граф , що описує вплив станів горіння зарядів 

та стану стволу на зовнішній прояв стану вибуху. Аналіз результатів моделювання 

довів причину ініціювання дульного вибуху. Проведена оцінка загальної кількості 

вільного вуглецю довела істотний вплив реакції диспропорціонування монооксиду 

вуглецю. Це дозволило розглянути утворення вільного вуглецю як діагностичну 

ознаку стану ствольної системи. 

В третьому розділі «Метод підвищення ефективності автоматизованої системи 

управління артилерійської стрільби на основі Марківської моделі» виконано 

наступне:  

– Вдосконалено методику класифікації ефективності артилерійського пострілу 

на основі бінарної класифікації оцінки ефективності пострілу за параметрами 

створюваного ним акустичного поля. Розраховано кількісні показники якості 

класифікації ефективності пострілу. Показано, що оператор селекції  у формі F-міри 

становить 0,95, при цьому ймовірність помилки 2-го роду дорівнює 0,04. 

– Розроблено Марківську модель ефективності стрільби. Інформаційна модель 

дозволяє врахувати випадкові збурення, присутність яких можлива у кожному 

пострілі окремих гармат. Ці збурення зумовлені невиявленими зношеннями зарядної 

камори і ствола гармати та неповною інформацією про стан значень геронтології 

порохів заряду. Показано, що наявність випадкових збурень знижує ймовірність 
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ефективного пострілу до 0,25 при стрільбі артилерійського підрозділу трьома 

гарматами уже після трьох серій пострілів. 

– Розроблено метод управління стрільбою артилерійського підрозділу 

підвищеної ефективності на основі запропонованої Марківської моделі. Метод у 

вигляді орієнтованого графа дозволяє керувати вогнем артилерійського підрозділу 

шляхом виявлення гармат зі зношеністю зарядної камори або зношеністю ствола та 

виключення їх із подальшої стрільби. Основа методу – ймовірносний стан системи 

«зарядна камора – ствол – заряд – снаряд» у вигляді орієнтованого графа. Метод 

управління скорочує час виконання вогневої задачі за рахунок виключення 

зворотного зв'язку між послідовними пострілами з 11 до 5 хвилин для 

артилерійського підрозділу з шістьома гарматами. Показано, що при оптимізації 

керування, в разі вилучення зі стрільби артилерійського підрозділу двох виявлених 

дефектних гармат дозволяє виконати завдання ураження цілі з економією 18 

пострілів. 

– Сформовано узагальнений оператор селекції ефективності стрільби 

артилерійського підрозділу за наявності випадкових збурень системи «зарядна 

камора – ствол – заряд – снаряд». Оператор селекції побудований на основі 

багатокритеріальної згортки частинних критеріїв за методом ідеальної структурної 

ідентифікації. Для отриманої експериментальної вибірки з аналізу відеозаписів 

динаміки розвитку дульного вибуху виявлено помилки структурної ідентифікації. 

Показано, що при стрільбі з управлінням значення узагальненого критерію 

ефективності майже в 5 разів перевищує його значення при стрільбі із 

пристрілюванням. 

В четвертому розділі «Система автоматизованої діагностики параметрів стану 

пострілу за ознаками різної фізичної природи» досягнута мета дисертаційного 

дослідження, а саме:  

– Проведено натурний експеримент з відео реєстрацією дульного викиду 

порохових газів, що супроводжує постріл з гармати, високошвидкісними 

відеокамерами у видимому та інфрачервоному діапазонах з різними ракурсами 

спостереження, який показав суттєві відмінності динаміки розвитку дульного вибуху 
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при стрільбі з урахуванням стану системи «зарядна камора – ствол – заряд – снаряд». 

Це дало підстави для розробки класифікатора стану пострілу за відеореєстрацією 

дульного вибуху.  

– Встановлено інформативні ознаки, які відрізняють стани пострілів. Це 

дозволило розробити бінарний класифікатор на базі машини опорних векторів із 

найменшими квадратами. Для оцінки якості структурної ідентифікації запропоновано 

оператори селекції у вигляді помилок 1-го та 2-го роду і інтегрального показника 

якості. Проведено оцінку ефективності, яка становить як помилка 1-го роду F1=0,33, 

як помилка 2-го роду F2=0,15, як ймовірність безпомилкової класифікації P0=0,52.  

– Запропоновано концепцію універсального класифікатора стану стволів. 

Концепція передбачає структурну ідентифікацію на основі відеозапису дульного 

вибуху та акустичних полів пострілу – балістичної та дульної хвиль. Показано, що в 

цьому випадку можливість безпомилкової класифікації збільшується до оцінки 

ефективності 0,77. Інформаційна модель зробила можливим розробку та полігонне 

дослідження системи автоматизованої діагностики параметрів стану артилерійського 

пострілу. 

Ключові слова: артилерійський постріл, балістична хвиля, вибух, горіння, 

дульна хвиля, життєвий цикл, інформаційна модель, система автоматизації, 

Марківська модель, оптимізація, оцінка ефективності, орієнтований граф, оператор 

селекції, структурна ідентифікація, температурне поле. 
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ABSTRACT 

 

Kuzmenko V. V. Automated diagnosis of artillery gun shots based on simulated 

modeling of states by Markov chains. – Qualifying scientific work on manuscript rights. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 

151 – automation and computer-integrated technologies. – National University "Odesa 

Polytechnic" of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Odesa, 2023. 

The dissertation work is devoted to the evaluation of the effectiveness of the artillery 

unit, the reduction of the minimum time spent by artillery units at the firing position, and 

the optimization of the consumption of projectiles for damage in the presence of random 

disturbances during firing. This becomes possible when considering the gun automation 

system as a set of conditions that contribute to the formation of free carbon during the 

explosion and the burning of the charge during an artillery shot. The search for an effective 

state is carried out through the application of the Markov model and automated structural 

shot identification, which are the result of different physical nature of the signs of the states. 

The following results were obtained in the first chapter "Automated field artillery 

combat application systems for state diagnostics". 

– Automation systems for controlling artillery units were considered. Minimizing the 

time for decision-making and their subsequent implementation is the main criterion for the 

execution of a combat mission by artillery. The importance of solving the diagnosis task is 
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determined by the fact that the use of currently available selection operators for diagnosing 

the states of the trunk system makes it possible to resolve the contradiction between the high 

requirements for reliability, operational efficiency and effectiveness of combat work as a 

component of the control system and the limited period of time for the execution of the 

combat task under the condition of maximizing time finding the barrel system in combat 

condition. 

– It is shown that the states of the "chamber - barrel - charge - projectile" system can 

be represented by an oriented graph. Such conditions have a probable origin and can be 

structurally identified by considering the special features of the shot, which have a different 

physical nature of occurrence. In their quality, the visual manifestation of the shot can be 

used, firstly, in the form of a muzzle blast and, secondly, the sound manifestation of the shot 

in the form of the acoustic field of the muzzle and ballistic waves. The information models 

of special features of the shot were analyzed using selection operators. 

– The structure of the research is substantiated and the task is set, which consists in 

evaluating the effectiveness of artillery fire, reducing the time spent by artillery installations 

at the firing position, and optimal consumption of projectiles for damage in the presence of 

random disturbances of the fire. For this, selection operators are used for states that 

contribute to the formation of free carbon during the shot. The Markov model determines 

the parameters of states of different physical nature of occurrence and changes in the life 

cycle of an artillery shot. 

The following results were obtained in the second chapter, "The model of free carbon 

formation during the firing of an artillery gun": 

– On the basis of the analysis of the conditions under which the expansion of powder 

gases occurs during an artillery shot, a chemical reaction was determined, which allows to 

explain the formation of free carbon during the explosion and combustion of the charge. Its 

feature is a shift in the equilibrium state towards the formation of free carbon when the 

temperature field decreases. Modeling of the parameters of the powder gas expansion 

process is based on the equations of the first law of thermodynamics for the adiabatic process 

and Newton's second law in differential form. The specific enthalpy of combustion and 

explosion is determined by the strength of the gunpowder. The molar mass of powder gases 
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is determined considering the results of solving the problem of chemical kinetics of 

combustion and explosion. The information model made it possible to detect changes in the 

temperature field along the length of the barrel. This made it possible to determine the state 

of formation of the condensed phase of free carbon. 

– A method of determining the temperature field and energy of powder gases along 

the length of the barrel during an artillery shot based on the proposed information model 

was developed. The peculiarity of the method is the use of a constant part of the mass of the 

burning gunpowder as a characteristic value of the final element. Another feature is 

consideration of the directed number of finite elements in the solution process in the form 

of an oriented graph of states. 

– The limits of the formation process of the condensed phase of free carbon along the 

length of the barrel were found. The distribution of the temperature field in the space of the 

barrel between the charging chamber and the projectile is determined, which is a prerequisite 

for the formation of an oriented graph of states. Based on these data, the change in the length 

of the zone of occurrence of the chemical reaction was determined. The results are obtained 

for different cases of full and reduced charges. Thus, an oriented graph describing the 

influence of the burning states of the charges and the state of the barrel on the external 

manifestation of the state of explosion was determined. Analysis of the simulation results 

proved the reason for the initiation of the muzzle blast. The assessment of the total amount 

of free carbon proved the significant influence of the disproportionation reaction of carbon 

monoxide. This made it possible to consider the formation of free carbon as a diagnostic 

sign of the state of the trunk system. 

In the third section, "Method of increasing the efficiency of the automated artillery 

fire control system based on the Markov model", the following is performed: 

– The technique of classifying the effectiveness of an artillery shot based on the binary 

classification of the assessment of the effectiveness of a shot based on the parameters of the 

acoustic field created by it has been improved. Quantitative indicators of the quality of the 

classification of the effectiveness of the shot were calculated. It is shown that the selection 

operator in the form of the F-measure is 0.95, while the probability of a type 2 error is 0.04. 
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– A Markov model of firing efficiency has been developed. The information model 

allows you to consider random disturbances, the presence of which is possible in each shot 

of individual guns. These disturbances are due to undetected wear and tear of the charging 

chamber and gun barrel and incomplete information about the state of the gerontological 

values of the charge powders. It is shown that the presence of random disturbances reduces 

the probability of an effective shot to 0.25 when firing an artillery unit with three guns 

already after three series of shots. 

– A method of controlling the firing of an artillery unit of increased efficiency was 

developed based on the proposed Markov model. The method in the form of a directed graph 

allows you to control the fire of an artillery unit by detecting guns with a worn magazine or 

a worn barrel and excluding them from further firing. The basis of the method is the probable 

state of the "chamber - barrel - charge - projectile" system in the form of an oriented graph. 

The control method reduces the firing time by eliminating feedback between successive 

shots from 11 to 5 minutes for an artillery unit with six guns. It is shown that with the 

optimization of control, in the case of removing two detected defective guns from the firing 

of the artillery unit, it is possible to perform the task of hitting the target with a saving of 18 

shots. 

– A generalized operator for the selection of the firing efficiency of an artillery unit 

in the presence of random disturbances of the system "chamber - barrel - charge - projectile" 

has been formed. The selection operator is built on the basis of a multicriteria convolution 

of partial criteria by the method of ideal structural identification. Structural identification 

errors were found for the obtained experimental sample from the analysis of video 

recordings of the dynamics of muzzle blast development. It is shown that when shooting 

with control, the value of the generalized efficiency criterion is almost 5 times higher than 

its value when shooting with aiming. 

In the fourth chapter "The system of automated diagnostics of the parameters of the 

state of the shot according to the signs of different physical nature" the goal of the 

dissertation research was achieved, namely: 

– A full-scale experiment was conducted with video recording of the muzzle emission 

of powder gases accompanying a shot from a gun, using high-speed video cameras in the 
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visible and infrared ranges with different observation angles, which showed significant 

differences in the dynamics of the development of the muzzle blast during firing, 

considering the state of the system "charge chamber - barrel - the charge is a projectile". 

This gave rise to the development of a classifier of the state of the shot based on the video 

registration of the muzzle blast. 

– Informative signs have been installed that distinguish the states of the shots. This 

made it possible to develop a binary classifier based on a least-squares support vector 

machine. To assess the quality of structural identification, selection operators in the form of 

errors of the 1st and 2nd kind and an integral quality indicator are proposed. The evaluation 

of the efficiency was carried out, which is as the error of the 1st kind F1=0.33, as the error 

of the 2nd kind F2=0.15, as the probability of error-free classification P0=0.52. 

– The concept of a universal classifier of the state of trunks is proposed. The concept 

involves structural identification based on the video recording of the muzzle blast and the 

acoustic fields of the shot - ballistic and muzzle waves. It is shown that in this case the 

possibility of error-free classification increases to an efficiency rating of 0.77. The 

information model made it possible to develop and test the system of automated diagnostics 

of the state parameters of an artillery shot. 

Key words: artillery shot, ballistic wave, explosion, combustion, muzzle wave, life 

cycle, information model, automation system, Markov model, optimization, efficiency 

evaluation, directed graph, selection operator, structural identification, temperature field. 
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ВСТУП 
 

Артилерійські гармати й тактичні ракетні установки збройних сил держави 

забезпечують її безпеку й суверенітет. Сучасні артилерійські гармати виконують 

бойову роботу, близьку до завдань тактичних ракет, зі зменшеними часом та 

ресурсами [1, 2]. Аналіз військових дій російсько-української війни та останніх 

воєнних конфліктів у світі демонструє використання артилерійських підрозділів як 

головного інструмента виконання тактичних планів, тому що 80 % обсягу виконаних 

завдань з вогневого ураження противника покладалося на ствольну артилерію.  

Швидкість перебігу бойових зіткнень протидіючих сторін та істотне зростання 

інтенсивності застосування військ і, як наслідок, різні масштаби бойових дій, 

використання вогневих засобів власне безмежної потужності та автоматизованих 

систем управління сучасним боєм привели до подолання інформаційних бар’єрів 

першого і другого ступеня [3]. Єдиним способом подолання такої проблеми є широке 

впровадження засобів автоматизації всіх процесів бойової роботи. 

Аналіз впроваджуваних у збройних силах США і країн НАТО систем 

автоматизації показує, що основною галуззю глобальної модернізації артилерії [4] є 

створення автоматизованих систем управління артилерійським вогнем. 

Впровадження АСУ і систем діагностики стану артилерійського обладнання в 

Збройних Силах України охоплює: розвідку цілей, обробку даних і передачу 

відомостей у центри управління вогнем, безперервний збір даних про положення та 

стан вогневих засобів, постановку завдань, виклик, коригування та припинення 

вогню, оцінку результатів [5, 6].  

Успішне ведення бою забезпечується високою виконавчою спроможністю 

артилерійського підрозділу як складової технічного забезпечення. Насамперед це 

своєчасне укомплектування військ озброєнням і технікою, забезпечення 

боєприпасами й військово-технічним майном, підтримка озброєння і техніки 

артилерійських підрозділів в постійній готовності до бойового застосування, 

забезпечення високої ефективності і й безперервності їх роботи в будь-яких умовах 

та повернення в стрій озброєння і техніки у разі пошкоджень. Необхідна ефективність 
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бойового застосування артилерії може бути досягнута тільки за належної діагностики 

матеріальної частини артилерійських систем [7, 8]. Сучасні способи обробки 

вимірювально-діагностичної інформації  можуть надати інформацію особі, яка 

приймає рішення про стан гармати [9] та зношеність її ствола, який задає напрямок 

снаряда та надання йому необхідної швидкості під час пострілу [10]. Зношеність 

буває ерозійною, що виникає внаслідок термомеханічного впливу порохових газів, 

механічною – внаслідок механічного впливу на поверхню каналу провідних елементів 

снаряда, і хімічною, зумовленою хімічною взаємодією порохових газів і металу 

ствола [11]. Зношеність каналу ствола знижує бойові якості й ефективність 

застосування артилерійської гармати за рахунок зменшення початкової швидкості 

снаряда і збільшення їх розсіювання від пострілу до пострілу як випадкової величини 

[12; 13].  

Виконання завдання артилерійськими гарматами при бойових стрільбах з 

технічної точки зору залежить від двох складових: стану заряду для стрільби, що 

споряджається на позиції, та стану ствольної системи. Початкова швидкість снаряда 

й діапазон її відхилення при бойовій стрільбі зарядами, що споряджаються, повинні 

знаходитись в допустимих, контрольованих межах. Це забезпечується збігом року 

збирання та шифру споряджувального заводу. Але навіть за їх збігу якість окремих 

комплектованих зарядів суттєво відрізняється. Крім того, такі дані можуть бути 

відсутніми, особливо в умовах інтенсивного бойового використання. 

На зміни балістичних характеристик пострілу за інших рівних умов впливає і 

розпал ствола. Експлуатація ствола, що досяг нормативної зношеності, заборонена. 

За таких умов діагностичні характеристики можуть бути визначені за допомогою 

балістичних станцій радіолокації. Проте під час експлуатації таких станцій суміжна 

сторона їх відразу визначає, оскільки таке обладнання відноситься до розряду 

активного. Водночас відомі методи оцінки зношеності ствола і стану зарядів 

засновані на акустичних полях, які можуть бути реєстровані на великих відстанях. 

Відомо, що артилерійський постріл створює потужні акустичні поля, які можуть бути 

зареєстровані на досить великих відстанях. Згідно з [14] аналіз акустичних полів, які 
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супроводжують постріли, може бути використаний для оцінки типу гармати, калібру 

снаряда та інших показників, що характеризують артилерійську систему. 

Як критерії оцінки якості отриманої діагностичної інформації на основі 

акустичних способів використовувалися показники достовірності та ймовірності 

помилки другого роду. Були одержані результати 0,94/0,04 відповідно [15]. 

З одного боку, досягнення необхідних показників 0,99/0,01 може бути 

забезпечене врахуванням додаткових діагностичних ознак пострілу, що 

характеризують систему «заряд – зарядна комора – ствол». В їх якості може бути 

використаний візуальний прояв пострілу у вигляді порохових газів дульного викиду 

та дульного спалаху.  

Порівняння різних дульних викидів дозволяє виділити як одну з ознак, що 

діагностують наявність вільного вуглецю. Вільний вуглець займатиме не весь обсяг 

викиду. Це дозволяє зробити висновок про його утворення у стволі на попередньому 

стані пострілу та робить актуальним пошук моделі та методу його утворення. Така 

модель може бути передумовою для створення систем автоматизованої діагностики 

стану «ствольна система – заряд – снаряд» на основі інтегрального значення 

ефективності, заснованого на діагностичних показниках, які мають різну фізичну 

природу виникнення (розширення порохових газів та вільного вуглецю у повітрі 

атмосфери та акустичні поля) при вистрілах.  

З іншого боку, тому що ефективність є поняття комплексне, є різні підходи до 

її визначення при застосування артилерійської зброї. Так, у [16] ефективність 

розглядається як зважена згортка тактико-технічних показників артилерійської зброї. 

Ефективність як максимальна ймовірність поразки цілі у [17], з подальшим розвитком 

в [18]. На сьогодні інтенсивно обговорюється тактика застосування артилерійських 

гармат великого калібру «shoot and scoot» (короткочасний вогонь зі швидким 

ураженням мети) [19]. Тактика «shoot and scoot» пов'язана з інтенсивним розвитком у 

збройних силах високотехнологічних держав точних засобів автоматизованої 

діагностики та технічної розвідки ствольної артилерії. Відповідно до концепції 

контрбатарейної боротьби у разі виявлення та оцінювання координат позиції 

стріляючого артилерійського підрозділу противник у найкоротші терміни відкриває 
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вогонь у відповідь на поразку цієї позиції [20]. Так, згідно з [21], безпечний час 

перебування артилерійської батареї на позиції після першого пострілу становить 

(5...12) хвилин. 

У практичному плані вирішення завдання збільшення ефективності підвищить 

мобільність та живучість артилерійських підрозділів та дасть можливість виконання 

бойового завдання із суттєвою економією боєприпасів. Ефективність послідовної 

стрільби артилерійського підрозділу з її управлінням за наявності у пострілах 

випадкових збурень носить стохастичний характер і може бути представлена у 

вигляді дискретного Марківського ланцюга. Роблячи висновок з представлених 

міркувань, дослідження з підвищення ефективності послідовної стрільби з 

використанням автоматизованих систем діагностики для ланцюга «ствольна система 

– заряд – снаряд» для артилерійської гармати є актуальним науковим завданням 

практичного значення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до Плану наукової і науково-технічної діяльності МОУ, ЗС 

України та Інституту Військово-Морських Сил НУ «Одеська морська академія» на 

2022 рік, затвердженого командувачем ВМС ЗСУ 05.10.21 року, і є складовою 

частиною д/б НДР (реєстр. № 0122U001114), шифр «Ресурс-М». 

Робота  виконана відповідно до планів, затверджених Міністерством освіти і 

науки України, які виконано в  Національному університеті «Одеська політехника» і 

є складовою частиною держбюджетних НДР за темами: «Розробка моделі та методу 

математичного забезпечення автоматизованих систем керування, які використовують 

паливо змінного складу для зменшення енергоємності виробництва» НДР «206-47» 

(№ ДР 0222U004088) і «Підвищення ефективності АСК спеціального призначення за 

рахунок моделювання нелінійних високоенергетичних динамічних процесів» НДР № 

224-47 (№ ДР 0122U200907).  

Мета й завдання дослідження.  

Мета дисертаційної роботи полягає в підвищенні ефективності артилерійського 

підрозділу, зменшенні мінімального часу перебування артилерійських установок на 

вогневій позиції та мінімальній витраті снарядів для ураження за наявності 
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випадкових збурень пострілів шляхом застосування методів автоматизованої 

діагностики гармати на основі станів, які сприяють утворенню вільного вуглецю під 

час пострілу на основі ланцюгів Маркова, і системи автоматизованої діагностики 

параметрів стану пострілу, що мають різну фізичну природу виникнення. 

Для досягнення мети були поставлені і розв’язані завдання наукового 

дослідження: 

– здійснити аналіз взаємодії сучасних АСУ польовою артилерією з 

ефективністю стрільби для пошуку показників, які утворюються під час пострілу для 

створення уніфікованої системи автоматизованої діагностики; 

– розробити імітаційну модель утворення вільного вуглецю в процесі пострілу 

та методу визначення розподілу температури порохових газів по довжині ствола 

гармати для виявлення станів, які сприяють його утворенню, що дасть можливість 

виявити нові показники діагностики пострілу; 

– розробити Марківську модель ефективності послідовної стрільби 

артилерійського підрозділу за наявності у пострілах випадкових збурень та 

визначення методу управління стрільбою підвищеної ефективності на основі 

запропонованої моделі; 

– сформувати узагальнений кількісний критерій оцінки ефективності стрільби 

артилерійського підрозділу за наявності випадкових збурень пострілів; 

– розробити систему автоматизованої діагностики параметрів стану пострілу з 

урахуванням особливостей його ідентифікації. 

Об’єкт дослідження – процеси утворення вільного вуглецю в порохових газах 

і функціонування ствольної системи артилерійської гармати при пострілах. 

Предмет дослідження – система автоматизованої діагностики стану ствольної 

системи артилерійської гармати при пострілах на основі класифікації параметрів, які 

мають різну фізичну природу виникнення (розширення порохових газів та вільного 

вуглецю в повітрі атмосфери та акустичні поля) при пострілах. 

Методи дослідження. Для проведення дисертаційного дослідження були 

використані: рівняння енергетичного балансу для побудови моделі пострілу зі 

ствольної системи; теорія машинного навчання під час розробки методу автоматичної 
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класифікації стволів за рівнем зношеності; методи теорії ймовірностей і математичної 

статистики під час комп’ютерного моделювання та оцінки характеристик системи 

діагностування, Марківський дискретний ланцюг для розробки автоматизованого 

методу керування стрільбою підвищеної ефективності; методи регресивного аналізу 

та обчислювальні методи лінійної алгебри для розробки методу автоматизованої 

діагностики параметрів технічного стану ствольної системи артилерійської гармати.  

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Вперше розроблено імітаційну модель процесу утворення вільного вуглецю 

в порохових газах при їх розширенні в стані пострілу артилерійської гармати до події 

виходу снаряду з каналу стволу, що дало можливість розробити метод визначення 

зміни їх температури по довжині стволу з встановленням граничної кількості вільного 

вуглецю і розглядати це, як ознаку іншої події, який настає в стані виходу снаряду з 

каналу ствола і надходження порохових газів та вільного вуглецю в повітря 

атмосфери, необхідної для створення моделей параметричної діагностики. 

2. Знайшла подальший розвиток стохастична модель послідовної стрільби 

артилерійського підрозділу за наявності у пострілах випадкових зовнішніх і 

внутрішніх збурень, яка забезпечила розробку автоматизованого методу управління 

стрільбою підвищеної ефективності, в основу якого покладено Марківський 

дискретний ланцюг, що дало можливість підвищити точність стрільби 

артилерійських установок на вогневій позиції та мінімізувати витрати снарядів. 

3. Знайшов подальший розвиток метод класифікації ефективності одиничного 

пострілу артилерійської гармати на базі бінарної класифікації за параметрами для 

автоматизованої діагностики, що дозволило запропонувати узагальнений кількісний 

критерій оцінки ефективності стрільби за наявності випадкових збурень пострілів. 

4. Вперше розроблено метод автоматизованої параметричної діагностики 

технічного стану пострілу та артилерійської гармати на основі ідентифікації 

незалежних параметрів, що мають різну фізичну природу виникнення розширення 

порохових газів та вільного вуглецю в повітрі атмосфери та акустичні поля при 

пострілах. 
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Практичне значення одержаних результатів. На підставі розроблених 

моделей і методів сформовано принципи автоматизованої діагностики артилерійської 

гармати на основі ідентифікації незалежних параметрів, що мають різну фізичну 

природу виникнення для артилерійських гармат з достовірністю 0,99. 

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджено: 

– в навчально-бойову діяльність військових частин А 1032 та А 2611 Військово-

Морських Сил Збройних Сил України при  проведені оперативного контролю стану 

гарматних стволів артилерійських установок, визначені втрати початкової швидкості 

снарядів; 

– в навчальний процес Фахового коледжу морського транспорту Національного 

університету «Одеська морська академія» при підготовці фахівців служби ракетно-

артилерійського озброєння. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в дисертації, 

одержані автором самостійно. Автору належать основні ідеї у розробці моделей та 

методів автоматизованої діагностики гармати на основі станів, які сприяють 

утворенню вільного вуглецю під час пострілу на основі ланцюгів Маркова і 

автоматизованої діагностики параметрів стану пострілу, що мають різну фізичну 

природу виникнення. 

У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать: 

в [22, 23 ,24, 25] – модель процесу утворення вільного вуглецю в порохових 

газах при їх розширенні та  метод визначення зміни їх температури по довжині ствола 

з встановленням граничної кількості вільного вуглецю; 

в [25, 26, 27] – стохастична модель послідовної стрільби артилерійського 

підрозділу за наявності у пострілах випадкових збурень та метод управління 

стрільбою, в основу якого покладено Марківський дискретний ланцюг; 

в [25, 28] – метод класифікації ефективності одиничного пострілу 

артилерійської гармати за параметрами для автоматизованої діагностики та 

кількісний критерій оцінки ефективності стрільби; 

в [25, 28, 29] – метод автоматизованої діагностики технічного стану пострілу та 

артилерійської гармати на основі ідентифікації незалежних параметрів, що мають 
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різну фізичну природу виникнення: розширення порохових газів та вільного вуглецю 

в повітрі атмосфери й акустичні поля при пострілах. 

Апробація результатів роботи. 

Результати дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися і 

отримали схвалення на: II Міжнародній науковій конференції «Розвиток наукової 

думки постіндустріального суспільства», 2021 рік м. Дніпро, Україна; International 

scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions”  Madrid, Spain. 2021; 

10th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” 

Barcelona, Spain. 2022; 2nd International scientific and practical conference “Progressive 

research in the modern world”, Boston, USA. 2022. 

Публікації. Результати наукових досягнень викладені в 8 друкованих працях, з 

них з 4 – у спеціалізованих наукових виданнях (2 публікації – у міжнародній науково-

метричній базі SCOPUS), 4 – доповіді і тези доповідей на міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел з 143 найменувань. 

Загальний обсяг дисертації становить 187 сторінок (з них 138 – основного тексту), 23 

рисунки, 16 таблиць та 2 додатки. 
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РОЗДІЛ 1  

 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОЛЬОВОЇ АРТИЛЕРІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ 
 

1.1 Основи інформаційно-управляючих систем для вирішення 

артилерійських завдань. 

У військовій доктрині США велике значення приділяється реалізації концепції 

забезпечення інформаційної переваги в XXI столітті над будь-яким потенційним 

противником [30, 31]. Практична реалізація цієї концепції дозволить військовим 

формуванням різних рівнів шляхом оперативного збору, обробки і передачі 

розвідувальної та іншої оперативно-тактичної інформації значно перевищити 

противника в динамічній оцінці тактичної обстановки і прийнятті ефективних рішень 

для досягнення поставлених цілей, виконуваних вогневих завдань та завдань із 

забезпечення бойових дій. Важлива роль в досягненні такої переваги відводиться 

широкому використанню розвинутих методів і математичним моделям станів та 

процесів [32, 33, 34], технічних засобів інформаційної підтримки та систем штучного 

інтелекту [35, 36], які забезпечують адаптивний розвиток поколінь АСУ різного рівня 

[37, 38]. Інформаційна перевага забезпечується за рахунок інформаційного поля, що 

створено сумісним централізованим та мережевим інформуванням виконавчих станів 

при провідній ролі сервісного супроводу отримання запитуваних даних. Закладені в 

систему мережеві та сервісні принципи отримання інформації перетворює кожен 

силовий виконавчий об'єкт армійського формування в інформаційно-ударний, 

інформаційно-вогневий комплекс [39, 40] або інформаційний розвідувально-ударний 

динамічний об'єкт. 

Так, сухопутні війська США створюють принципово нові, технологічно 

розвинені наземні сили за рахунок розробки та впровадження у війська озброєння і 

військової техніки, які використовують інформаційно-керуючі технології. Даний 

процес, (digitization), представляє собою використання  у створені перспективних 

зразків озброєння і військової техніки цифрової складової, пов'язаної з отриманням, 



 
27 

 

обміном і оптимальним використанням розвідувальних даних у всіх сферах бойового 

простору, що знаходиться в інформаційному полі [41,42,43]. 

Сучасний стан цифрових технологій у військовій галузі на сьогодні може 

розглядатися як автоматизація комп'ютерно-інтегрованих військових технологій, 

завданням яких є створення і застосування автоматичних та автоматизованих систем 

керування різного ступеня складності в єдиному інформаційному полі [44,45,46]. 

Дослідження комп'ютерно-інтегрованих технологій військових дій базується на 

розробці математичних методів аналізу силових дій і визначення критеріїв та правил 

ефективного управління військами і зброєю. У такому випадку головним завданням є 

формування методів і правил оптимізації рішень для застосування їх командиром. 

Теорія обробки інформації для військових застосунків розробляє оптимальні 

методи і моделі отримання, передачі, збору, зберігання і обробки інформації для 

забезпечення її завадостійкості й прихованості в умовах обмежень. 

Теорія алгоритмізації військових завдань і процесів управління військами та 

керування зброєю призначена для розробки методів формування зв’язків та 

відношень при силовій боротьбі, а також створення методів у військових 

організаційно-технічних системах для підтримки прийняття рішень. 

Теорія АСК військового призначення має своєю метою створення принципів 

побудови й аналізу різних видів автоматизованих систем управління військами та 

керування зброєю, їх автоматизацію та оптимізацію експлуатації. У зв'язку з 

необхідністю приймати в бойовій обстановці рішення при наявності неповної або 

частково хибної інформації в військових комп'ютерно-інтегрованих системах 

виникло завдання розробки спеціальних методів формування рішень, достовірність 

яких була би в цих умовах максимальною [41, 44]. Додатково приділяється увага 

завданню оцінки якості, своєчасності й повноти оперативно-тактичної інформації, що 

використовується [47]. 

Інформаційні рішення для комп'ютерно-інтегрованих систем призначені для 

достовірних оцінок обстановки, стану поля бою, зброї та особового складу, розкриття 

задуму з точки зору організаційно-технічних систем протидіючих сторін. 
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Застосування в комп'ютерно-інтегрованих системах математичних моделей і 

методів дозволяє інтегрувати в АСУ розроблені функціональні та інформаційні 

моделі і тим самим забезпечити можливість командному складу приймати рішення в 

сервісах інформаційного поля, пов'язаного з військово-технічними, оперативно-

тактичними та військово-логістичними складовими [48, 32]. 

Успішне застосування математичних методів і моделей тісно пов’язано з 

розвитком технічних засобів автоматизації, обчислювальної математики та 

програмування для автоматизованого керування зброєю. Завданнями керування 

зброєю є розробка основних принципів автоматизації, створення і впровадження 

спеціальних пристроїв для збору, передачі, обробки, зберігання і відображення 

інформації, визначення оптимального розподілення функцій між операторами, АСУ і 

зброєю (об'єктами керування). Реальні досягнення автоматизації і військових 

комп'ютерно-інтегрованих технологій для управління підрозділами артилерії 

тактичної ланки виразились у створенні комплексів автоматизованого керування 

вогнем [49,50,51]. 

Практичний досвід впровадження АСК і КІСК військового призначення в 

збройних силах країн, що не входять до НАТО, виявив цілий комплекс технологічних, 

технічних й організаційно-економічних протиріч [52,53,54, 55,56]. 

По-перше, невідповідності організаційного характеру, які полягають у 

відсутності єдиної технічної політики інформатизації збройних сил і програмно-

інформаційної несумісності існуючих систем і тих, що розробляються. По-друге, 

економічна невідповідність – така, як дублювання розробок, невиправдані поспішні 

закупки імпортної техніки, що потребує проведення спеціальних досліджень. По-

третє, технологічна невідповідність, пов’язана з недостатніми можливостями засобів 

обчислювальної техніки та низьким рівнем доступної елементної бази. 

Для розуміння перерахованих протиріч доцільно далі розглядати, яким чином 

передбачається проведення інформатизації і автоматизації підрозділів артилерії 

країн, що не входять до НАТО. Потрібно сформувати методології цього складного 

багатоетапного процесу, що має охоплювати всі рівні від зразків озброєння та 

військової техніки індивідуальних засобів обчислювальної техніки до 
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автоматизованих систем управління [57,58]. При цьому у практиці розробки великих 

АСУ загальноприйнятим є твердження, що перехід до наступного, вищого рівня 

автоматизованого управління має відбуватися на основі інтеграції всіх засобів 

попереднього рівня у певну систему (стратегія «знизу – вгору»).  

У роботі [46,59] конкретизується застосування наведеного вище підходу до 

процесу автоматизації артилерійських підрозділів та установок. Такий процес 

пропонується здійснювати на базових рівнях, які доповнюють процеси інтеграції та 

диференціації розроблюваних систем керування. 

В основу пропонується покласти поняття «інформаційно-комунікаційна 

інфраструктура», що широко вживається зараз без конкретного визначення [60,61,62]. 

Інформаційно-комунікаційна інфраструктура військового формування – це 

сукупність технічних та програмних засобів, підрозділів та сервісних служб, що 

виконують усі інформаційні, телекомунікаційні та допоміжні процеси, необхідні для 

забезпечення діяльності штабів, служб та підрозділів [63,64,65]. 

Особлива увага приділяється використанню поняття «інформаційні 

технології», що відповідає сучасній тенденції зближення понять «автоматизація» та 

«інформатизація» для артилерії тактичної ланки. Наявність такої тенденції 

пояснюється великим обсягом інформації, яку необхідно зібрати та обробити для 

ефективного вирішення завдань інформатизації керування бойовими діями артилерії 

тактичної ланки. Використовуючи загальні поняття [66], визначимо, що таке 

інформаційно-керуюча технологія спеціального призначення. Це технологія, 

упорядкована сукупністю апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів зв'язку, 

програмних засобів і використовуваних БД. Особливість такої технології: захист 

даних та програм, обмаль часу, робота користувачів у перевантаженому стані. 

На кожному рівні інформатизації та автоматизації артилерії тактичної ланки в 

процесі вирішення відповідних бойових завдань здійснюється взаємодія за умови: 

- розвідки для збору інформації про противника, яка здійснює отримання та 

узагальнення розвідувальних даних про стан військ протиборчої сторони з метою 

вироблення рішень про його вогневе ураження; 
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- прийняття рішень, що мінімізують невизначеність і впливають на ведення 

бойових дій; 

- контроля результатів вогневих уражень. 

Концепція інформаційно-комунікаційної інфраструктури військового 

формування для інформатизації та автоматизації артилерії тактичної ланки базується 

на результатах досліджень та розробок за такими завданнями [41]: 

- отримання інформації про свої війська, стан атмосфери, топогеодезичні 

параметри тощо; 

- вибору засобів обробки інформації для кожного з рівнів управління та 

прийняття рішення; 

- вибору швидкодіючих і захищених засобів передачі інформації; 

- організації надійного зберігання та пошуку інформації у відповідних базах 

даних. 

- розробки методів вилучення інформації за результатами розвідки, що 

включають: своєчасне виявлення противника; визначення координат розвіданих 

об'єктів противника; порядок додаткової розвідки об'єктів та контролю результатів їх 

ураження; 

- розробки рішень щодо оптимального планування з метою застосування 

керованих артилерійських снарядів; 

- розробок АСК різних підрозділів артилерії тактичної ланки; 

- розробок методів та засобів інтеграції з вищими та нижчими інформаційно-

керуючими системами. 

Концепція інформаційно-комунікаційної інфраструктури військового 

формування або інформаційного поля дала можливість переглянути поняття 

«автоматизація» й «комплексна автоматизація», що існували раніше. Тому їх можна 

сформулювати таким чином. 

Автоматизація – процес застосування комплексу технічних, програмних та 

інших засобів та методів з метою повного або часткового вивільнення оператора від 

безпосередньої участі у процесах отримання, передачі та зберігання, обробки та 

використання матеріалів, ресурсів та інформації при виконанні завдань керування. До 
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складу зазначених чинників входять: прилади, установки, комплекси, системи 

[38,56]. Комплексна автоматизація – процес створення та широкого використання 

практичних засобів автоматизації, об'єднаних в інтегровані керуючі системи. На етапі 

бойової роботи в організаційно-технічних системах під комплексною автоматизацією 

будемо розуміти широке та комплексне впровадження методів та засобів 

інформатизації у процес розв’язання задачі управління. 

Досвід локальних війн та збройних конфліктів показав, що реалізувати вимоги 

із забезпечення інформаційної переваги, які висуваються до керування у збройних 

силах сьогодні, не можливо без впровадження сучасних інформаційно-керуючих 

технологій. Тому увага має бути приділена рішенню подвійного завдання – 

створенню інтелектуальних АСУ військами та зброєю та підготовці фахівців, здатних 

експлуатувати такі системи. Для управління такими системами необхідні фахівці, які 

впевнено орієнтуються в питаннях оперативного мистецтва, тактики та бойового 

застосування родів військ, що володіють методами математичного моделювання, 

знають основи теорії автоматичного керування, теорії систем, системного аналізу, 

дослідження операцій та прийняття рішень, які мають глибокі знання в галузі 

інформаційних технологій та здатні використовувати такі компетентності у бойовій 

роботі. 

З представленого матеріалу з основ інформаційно-комунікаційної та 

інформаційно-керуючої інфраструктури випливає, що в основу АСК для вирішення 

артилерійських завдань покладено визначення «операції», що є взаємопов'язаною 

впорядкованою множиною методів, які реалізуються у часі та рознесені в просторі, 

що пов'язані в єдиному технологічному (бойовому) алгоритмі. Послідовність дій 

залежать від наявних ресурсів та спрямована на досягнення уражень виявлених цілей 

в залежності від їх призначення. АСУ будь-якого типу, у тому числі військами та 

зброєю зумовлює, що досягнення мети операції здійснюється за допомогою 

комплексу технічних засобів, що складаються з об'єктів керування, систем керування 

та обслуговуючого персоналу (операторів та сервісних фахівців), об'єднаних у єдину 

організаційно-технічну систему. Надалі розумітимемо таке, що організація операції 

передбачає вибір із розглянутої множини таких значень параметрів та елементів 
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організаційно-технічної системи, від яких залежить результат. Під організаційно-

технічною системою розумітимемо ієрархічний людино-машинний комплекс, що 

цілеспрямовано функціонує з метою реалізації його властивостей відповідно до його 

цільового призначення. 
 

1.2 АСУ спеціального призначення для артилерії тактичного рівня. 

 

Основними завданнями досліджень АСУ є аналіз та синтез засобів 

автоматизації всіх ієрархічних рівнів, пов'язаних із плануванням, забезпеченням та 

керуванням вогнем артилерії. Доцільність розв'язання таких завдань пов'язана з тим, 

що бойові дії артилерії характеризуються винятковою складністю умов, у яких 

здійснюється керування вогневим ураженням протиборчих сторін [50,67,68]. Система 

керування вогнем є упорядкованою сукупністю функціонально пов'язаних пунктів 

управління, систем зв'язку, автоматизації, а також систем спеціального призначення, 

що забезпечують збирання, обробку, зберігання та передачу інформації. У низці 

систем керування вогнем виявлено суттєві недоліки: надмірна централізація 

управління, низька оперативність прийняття обґрунтованих рекомендацій 

оперативних рішень щодо виконання вогневих завдань у комплексах 

автоматизованого управління вогнем. 

Слід зазначити, що комплекси автоматизованого управління керування вогнем 

країн, які не входять до НАТО, не відповідають вимогам стандартів НАТО. Вогневий 

потенціал таких підрозділів забезпечений комплексами автоматизованого управління 

вогнем лише на 60% [31,56] від їх можливостей і лише за умови надійного 

функціонування засобів розвідки та радіоелектронної боротьби, а також всебічного 

забезпечення бойових дій [50,53,56]. 

З вдосконалення засобів автоматизації керування вогневою поразкою 

необхідним є розширення можливостей спеціального математичного та програмного 

забезпечення в комплекс автоматизованого управління вогнем, як у вирішенні 

завдань планування і забезпечення, так і керування вогневим ураженням в ході бою 

[31,52,56,67]. За орієнтир можна взяти ступінь автоматизації АСУ AFATDS (США), 
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яка становить 90…95% [56]. Наразі можна виділити такі напрями подальшого 

розвитку та вдосконалення АСУ: 

- застосування у всіх ланках управління комп'ютерної техніки, що забезпечує 

вирішення більшості завдань у реальному масштабі часу; 

- розміщення на самохідних артилерійських установках індивідуальних 

автоматизованих систем топогеодезичного прив'язування, орієнтування, відновлення 

горизонтального наведення та автоматизації процесів ведення вогню; 

- розширення можливостей артилерійської розвідки за рахунок застосування 

оптичних дронів-коригувальників та радіолокаційних пристроїв міліметрового 

діапазону; 

- забезпечення взаємодії із засобами розвідки реального часу каналами, які 

мають різну фізичну природу передачі сигналу. 

Питання оптимальної побудови комплексів керування, що забезпечують їх 

максимальну ефективність застосування, актуальні та вимагають продовження 

досліджень на новому рівні у цьому напрямі. Одним із завдань побудови комплексів 

є вирішення завдань забезпечення необхідної швидкості обміну повідомленнями та 

заданої достовірності передачі в умовах протидії противника [69-72]. Моделювання 

виконання вогневих завдань висуває перелік вимог до організаційно-технічних 

засобів розвідки та АСУ керування вогнем: 

- виконання вогневих завдань на всій дальності стрільби артилерійських 

комплексів; 

- коригування вогню артилерії здійснюється в автоматизованому режимі з 

пункту керування вогнем дивізіону за даними, отриманими не тільки від технічних 

засобів розвідки, а й від інших засобів; 

- передача до споживачів оброблених даних в автоматизованому режимі, що 

надійшли в систему керування управління вогнем, які було отримано від засобів 

розвідки; 

- фіксація АСУ вогнем в автоматизованому режимі даних по результатах 

ідентифікації розривів снарядів від вогню артилерійських установок по цілях; 
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- забезпечення при веденні одночасної стрільби артилерійськими установками 

співвідношення засічок розривів снарядів, яке б мало дорівнювати кількості гармат. 

Зазначені вимоги можуть одночасно реалізуватися в наступній комп'ютерно-

інтегрованій технології: технічний засіб розвідки – АСУ керування вогнем – 

автоматизована артилерійська установка [73]. Основою такої системи має стати 

спеціальне математичне та програмне забезпечення, яке має охопити всі можливі 

способи підготовки даних та особливості управління вогнем. Такий набір операцій 

потребує розробки нових інформаційно-управляючих технологій для забезпечення 

діяльності артилерійських підрозділів тактичної ланки. 

За визначенням АСУ являють собою систему, що складається з персоналу та 

комплексу засобів автоматизації їх діяльності, що реалізують інформаційно-

управляючу технологію виконання встановлених для неї функцій [41,47,74]. Четверта 

індустріальна революція розширила сферу автоматизації різних аспектів людської 

діяльності, змінила склад і властивості та елементну базу програмно-технічного 

комплексу засобів автоматизації, а також методи їх використання при вирішенні 

прикладних завдань. АСУ, що розробляються і впроваджуються в епоху четвертої 

індустріальної революції, це ієрархічні, територіально розподілені комп'ютерні 

системи, що включають комплекси програмно-технічних засобів, 

телекомунікаційного обладнання, інформаційних ресурсів і взаємодіючих з ними і 

між собою великої кількості користувачів для забезпечення керованості 

технологічними установками та об'єктами. На початку Четвертої промислової 

революції особливу роль відіграють АСУ спеціального призначення (що 

забезпечують різні види безпеки, що впливають на забезпечення життєдіяльності 

держави). До таких АСУ насамперед необхідно віднести системи військового 

призначення [41, 56, 65, 69-72]. До цього ж класу АСУ входять системи державного 

управління в критичних ситуаціях, системи управління екологічно небезпечними 

об'єктами, системи забезпечення ліквідації наслідків масштабних надзвичайних 

ситуацій різного характеру та ін. Системи спеціального призначення в загальному 

випадку застосовуються для вирішення завдань управління різноманітними 
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ресурсами й керування обладнанням, як правило, в непроєктних і критичних умовах 

з погляду нанесених зовнішніх і внутрішніх збурень. 

Специфіка роботи АСУ спеціального призначення полягає в тому, що постійно 

або на певних інтервалах часу на основі систем одного або різних рівнів можуть 

створюватись різні інформаційно-керуючі системи для вирішення різних завдань для 

забезпечення безпеки. 

Як правило, для АСУ спеціального призначення представлено виділені 

інформаційно- керуючі канали, які утворюють контури, що є сукупністю програмно-

технічних засобів, які автоматизують процеси та завдання, в основу яких покладено 

моделі та методи для вирішення завдання керування. Інформаційно-обчислювальний 

канал здійснює збір та первинну обробку всієї необхідної для вирішення завдання 

керування інформації, включаючи синтаксичний аналіз, агрегування та розрахунки 

показників. Аналітичний канал на основі отриманих даних здійснює смисловий 

аналіз поточної обстановки, формує цілі керування та виробляє варіанти прийняття 

рішень щодо їх досягнення. Керуючий канал здійснює узгодження та реалізацію 

прийнятого рішення у тому числі і при оперативному управлінні ресурсами та 

керуванні обладнанням. У деяких АСУ спеціального призначення можуть бути 

утворені інформаційно-аналітичні канали. 

Основною метою будь-якої АСУ спеціального призначення є ефективне 

керування об'єктами, що можливе за наявності відповідних методів та моделей для 

прийняття оптимальних рішень щодо керування відповідними об'єктами. Ці методи 

та моделі формуються та приймаються для забезпечення базових принципів АСУ, які 

можуть бути економічно реалізовані [40,42]. 

Максимальна об'єктивність управління досягається максимальною 

формалізацією функцій (завдань), виконуваних (розв'язуваних) посадовими особами, 

а також повнотою та несуперечністю інформації, що використовується при прийнятті 

рішень. 

Максимальна надійність визначається вимогами до показників надійності, 

зокрема коефіцієнтів готовності виконання поставлених завдань [58], які 

забезпечуються «холодним» та «гарячим» резервуванням елементів та обладнання, 
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системи збереження та відновлення інформаційно-керуючих ресурсів. Важливо, щоб 

при взаємодії з інтегрованими системами коефіцієнти готовності АСУ були 

більшими, ніж у об'єктів керування на кожному циклі розв'язання завдання. 

Реальний масштаб часу при взаємодії АСУ з об'єктом управління, необхідний 

для прийняття та реалізації ефективних рішень здійснюється шляхом вибору 

високопродуктивних обчислювальних та високошвидкісних комунікаційних систем 

та організації інформаційних процесів з використанням швидкодіючих програмних 

засобів. 

Максимальна живучість АСУ, під яким розуміється здатність виконувати 

покладені функції при навмисному виведенні з ладу елементів системи, 

забезпечується надмірністю засобів, що дозволяють оперативно реалізовувати окремі 

частини інформаційно-керуючої технології на діючих компонентах системи [57] при 

погіршенні деяких характеристик точності та несуперечності інформації. 

Під максимальною стійкістю функціонування АСУ розуміється здатність 

узгоджено і достовірно за часом передавати обсяги даних функціонування 

інформаційно-обчислювальним, аналітичним і управляючим каналам при нанесених 

зовнішніх і внутрішніх збуреннях. 

Максимальний рівень інформаційної безпеки АСУ забезпечується 

збалансованим захистом конфіденційності, цілісності та доступності даних, з 

урахуванням доцільності застосування та без будь-яких збитків мети організації. 

Окрім цих принципів, при створенні та експлуатації АСУ спеціального 

призначення мають знайти застосування загальноприйняті принципи розробки 

складних інформаційних систем: відкритість, модульність, незалежність функцій 

системи від апаратно-програмних платформ, оптимальність вартості розробки та 

експлуатації системи. 

Аналіз існуючих зарубіжних АСУ артилерії тактичної ланки показав їхню 

відповідність викладеної вище структурі та принципам побудови АСУ спеціального 

призначення. Для стрільби та управління вогнем артилерії розроблені та знаходяться 

на стадії створення АСУ, які забезпечують вирішення завдань планування 

артилерійського вогню, розвідки та аналізу цілей, підготовки даних для стрільби, 
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збору та аналізу відомостей про становище, стан та укомплектованість своїх 

підрозділів [31,52, 56]. Такими системами є АСУ «Такфайр» (США), «Адлер» (ФРН) 

та «Бейтс» (Англія). Основою цих систем є мобільні обчислювальні комплекси, що 

розгортаються при органах управління об'єднань та з'єднань, а також підрозділи 

артилерійської розвідки, оснащені спеціальним обладнанням. Безпосереднє 

управління системами зброї покладається на спеціалізовані АСУ, такі як «BCS» 

(США), «IFAB» (ФРН) та «FACE» (Велика Британия). 

АСУ польової артилерієї «Такфайр», «Адлер» та «Бейтс» прийняті на 

озброєння та розгорнута у з'єднаннях НАТО, що дислокуються в Європі. Подальший 

розвиток АСУ польовою артилерією визначається їх інтеграцією із системами 

артилерійської розвідки. Ці роботи виконувались у рамках програм «АФАТДС» 

(США) та «АФФС» (ФРН). 

На сьогодні АСУ польовою артилерією набули широкого поширення в блоці 

НАТО [55,56]. До їх складу додатково було включено завдання, пов'язані з 

керівництвом логістичного забезпечення та відновлення техніки. Для оцінки 

ефективності засобів введення-виведення, зв'язку та обчислювальних можливостей 

таких АСУ був введений у розгляд критерій часу реакції системи, який визначає 

витрати часу від моменту введення в термінал передового артилерійського 

спостерігача або вищої ланки АСУ даних про ціль до відображення установок на 

дисплеях гармат. Сформувалася класифікація АСУ польовою артилерією, що 

враховує ієрархічну структуру та коло вирішуваних завдань управління 

артилерійськими підрозділами. 

Обчислювальна система БКС, що перебуває на озброєнні в польовій артилерії 

США, призначена керувати вогнем батареї у складі 12 гармат, яку можна 

використовувати як самостійно, так і разом із АСУ всіх рівнів. АСУ «Комбат» є 

базовим елементом АСУ ланки «батарея-дивізіон» польової артилерії Ізраїлю. За 

складом та характеристиками вона близька до системи БКС, але забезпечує керування 

вогнем 8 гармат. Приблизно такі ж характеристики як у систем БКС та «Комбат» 

мають АСУ «ІФАБ», «АРЕС», «АБАКУС» (ФРН), «АТІБА» (Франція) та «СЕДАБ» 

(Італія). 
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АСУ ланки «батарея-дивізіон» дозволяє поряд з управлінням вогнем 

здійснювати планування матеріально-технічного забезпечення, а також постачання 

боєприпасів. Типовим представником цього класу є АСУ  «Квікфайр» (Велика 

Британия). Ця система призначена для управління вогнем дивізіону ствольної 

артилерії з 24 гармат, а також всіх інших видів вогневих засобів, включаючи РСЗВ. Її 

характерною особливістю є використання переліку команд, які можуть 

використовуватися при вирішенні завдань на ЕОМ, чого немає навіть у деяких АСУ 

вищого рівня, наприклад АСУ «Такфайр». Використовувана ЕОМ одночасно вирішує 

два завдання. Підвищена точність розрахунку даних для стрільби досягається за 

рахунок застосування методу обчислень, що враховує чотири ступеня свободи 

снаряда. Елементи АСУ рівня армійського корпусу забезпечують планування та 

управління діями інших засобів підтримки, включаючи авіацію та корабельну 

артилерію, здійснюють оцінку результатів застосування хімічної та ядерної зброї, 

вирішують завдання планування та всіх видів логістичного забезпечення. 

АСУ «Такфайр», що використовується в польовій артилерії важких піхотних 

дивізій, є типовим представником таких систем. Основною структурною ланкою АСУ 

є центри управління вогнем дивізіонів, які являють собою мобільні обчислювальні 

комплекси, що включають ЕОМ AN/GYK-12, апаратуру введення-виведення даних і 

пристрої відображення інформації. Центр управління вогнем дивізії забезпечує 

планування та управління вогнем 100 артилерійських підрозділів, а також управління 

додатковими силами авіації, зберігання в пам'яті даних про майже 1500 цілей та 

виконання 60 заявок на годину на відкриття вогню за виявленими цілями. 

На базі АСУ ПА «Такфайр» реалізуються такі завдання: аналіз цілей, вибір 

обладнання на їх ураження; розрахунок вихідних даних ураження цілей. Результати 

їх вирішення передаються на АСУ дивізіону вогневих комплексів та гелікоптерам 

вогневої підтримки. Французька АСУ «АТІЛА» на рівні частини забезпечує 

зберігання в пам'яті ЕОМ «Ірис-35М» координат до 36 передових авіаційних 

навідників, 500 цілей, 40 заборонених до обстрілу зон, 20 опорних точок на 

місцевості, а також дані за 4 планами артилерійського забезпечення. 
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АСУ «Лтакфайр» використовується у польовій артилерії легких піхотних 

дивізій США. На рівні батареї застосовується система БКС, а основу становить центр 

керування вогнем дивізіону. Таке ж компонування застосовується у вищих ланках 

АСУ, а також у секціях вогневої підтримки при частинах та з'єднаннях. Обладнання 

АСУ «Лтакфайр» має у 10 разів меншу масу порівняно з АСУ «Такфайр. Зокрема, 

передбачено керування мінометними підрозділами та керування вогнем гармат із 

центрів управління вогнем без участі систем БКС. Досвід застосування різних АСУ 

польовою артилерією дозволив розробити наступне покоління систем. 

Нове покоління систем передбачає наявність на гарматах ЕОМ, здатних 

виконувати всі необхідні розрахунки, і навіть використання мобільних протоколів 

передачі у системі закритих повідомлень. Підвищення автономності засобів 

керування вогнем скоротить час реакції АСК та збільшить їхню живучість. Крім того, 

з'явиться можливість оснащувати всі ланки систем однотипним та менш складним 

обладнанням. До систем нового покоління належать АСУ польової артилерією 

«Афатдс» (США), «Бейтс» (Велика Британия), «Атлас» (Франція) та «Адлер» (ФРН). 

Загальні питання автоматизації управління артилерійськими підрозділами розглянуті 

в роботах [54, 56, 68].  

В основу перспективних АСУ армії США покладаються такі правила, які також 

покладено в основу розробки базових АСУ країн НАТО. Дотримання 

підпорядкованості різних рівнів підсистем керування. Організаційно-технічний та 

функціональний зв'язок найважливіших компонентів системи. Використання 

найпоширеніших комерційних компонентів. Єдність програмного забезпечення 

[41,47,44,31]. До таких АСУ спеціального призначення можна віднести: АСУ 

бойовими діями тактичної ланки ATCCS-Army Tactical Commandant Control System 

та АСУ планування та забезпечення прийняття рішень SPADSS-Staff Planning and 

Decision Support System. 

З викладеного матеріалу можна дійти до висновку, що тільки АСУ нового 

покоління здатні підвищити оперативність управління в рази для ефективного 

проведення бойових дій у сучасних умовах. Зазначається, що базовим компонентом 

комплексної АСУ «ATCCS» буде АСУ маневром військ, а первинним рівнем 
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отримання автоматизованої інформації буде батарейний рівень. Думка німецьких 

фахівців щодо розвитку АСУ військами відрізняється від прийнятого в армії США. У 

ФРН вважають, що прийняті на озброєння «HEROS» та «ACCS» орієнтовані на 

використання лише у штабах з'єднань та об'єднань. Звідси виходить головний 

напрямок у розробці перспективних АСУ – децентралізація керування бойовими 

діями. Вона передбачає, що, не чекаючи інформації від старшого начальника, 

командир підрозділу повинен отримувати її безпосередньо від первинних джерел, що 

діють у його зоні відповідальності (дані про противника, місцевість, погоду, склад і 

способи дії своїх військ, засоби керування). 

Зазначається, що керування боєм на основі особистого спостереження та 

відданих розпоряджень застаріло. Для докорінного вдосконалення автоматизації 

управління підрозділах армії ФРН розробляється інтегрована інформаційно-

управлінська система IFIS. Ця система призначається для мотопіхотних, танкових та 

винищувально-протитанкових військ. Система дозволяє за допомогою навігаційної 

апаратури на лазерних гіроскопах точно визначати місце розташування бойової 

машини (БМП, танка, ПТРК), напрямок її руху, сектор спостереження та стрільби. На 

дисплеї відображається тактична обстановка, місцевість, координати цілей, текстові 

та графічні повідомлення. 

З представленого матеріалу випливає, що в межах проведеного дослідження 

відкритих джерел виявлено два типи АСУ. Перший тип АСУ ракетними військами та 

артилерією – система, що забезпечує автоматизований збір та обробку інформації, 

необхідної для оптимізації управління з метою найбільш ефективного застосування 

підрозділів, частин та з'єднань ракетних військ та артилерії. Другий тип АСК 

артилерійським вогнем – автоматизована система, що поєднує комплекс датчиків та 

технічних засобів, що забезпечує пошук, виявлення та розпізнання цілей, підготовку 

артилерійської установки до стрільби, її наведення та вирішення завдання ураження 

цілі. Деякі АСК артилерійським вогнем забезпечують режим стрільби Multiple Round 

Simultaneous Impact (MRSI), такий режим дозволяє атакувати ціль кількома 

снарядами (від трьох до п'яти снарядів) таким чином, що всі вони досягають цілі 

одночасно. Ефект досягається за рахунок автоматичної зміни піднесення з 
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попереднім підбором вишибних набоїв, що є розвитком методу ведення вогню Time 

on target. Далі доцільно розглянути прикладні характеристики лише АСК 

артилерійським вогнем для можливості постановки завдання дослідження. 
 

1.3 АСК артилерійським вогнем 

 
 

У наш час засоби розвідки топогеодезичного, метеорологічного та балістичного 

забезпечення, що знаходяться в частинах і підрозділах артилерії тактичної ланки, 

поставляються різними виробниками, відповідають сучасним вимогам і забезпечують 

необхідні умови застосування. При ухваленні рішення про перспективну АСК 

артилерійським вогнем тактичної ланки основне зусилля слід зосередити на її зв'язку, 

що забезпечує автоматизацію процесів взаємодії сил та засобів, які застосовуються за 

задумом вищого командира. 

На сьогодні випускається широкий спектр різних технічних засобів із 

вбудованим та універсальним програмним забезпеченням, з яких шляхом 

застосування підходів комп'ютерно-інтегрованих технологій можуть бути створені 

АСК артилерійським вогнем. Різноманітність таких компонентів, необхідність обліку 

різних їх характеристик, значне число і об'єктивна суперечливість вимог, що 

висуваються до створюваних комплексів, диктують необхідність застосування, а в 

деяких випадках і розробки спеціальних математичних моделей і методів, які 

дозволяють вести пошук оптимальних характеристик синтезу АСК з готових 

компонентів. 

Особливістю проведеного аналізу є результат пошуку характеристик, який 

дозволить порівняти між собою різні системні рішення розглянутих завдань. Слід 

зауважити, що кожен комплекс загалом має власну схему з'єднання, що містить кілька 

паралельно і послідовно з'єднаних засобів і, як наслідок, свої показники, що 

характеризують його властивості при застосуванні. На першому етапі проводити 

аналіз таких показників недоцільно. Крім того, для кожного рішення щодо 

застосування обладнання є особливості математичного, програмного, 
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інформаційного, організаційного та методичного забезпечення АСК польової 

артилерії для можливості її інтегрування до АСУ найвищого рівня. 

Для аналізованих АСК польовою артилерією різних ступенів автоматизації 

необхідно враховувати особливість її застосування. Спільним є те, що кожне технічне 

рішення у своєму складі має базовий комп'ютер і переносний комп'ютер, 

розташований біля гарматного розрахунку, але можливості і завдання, які ставляться, 

можуть бути різними. 

З відкритих літературних джерел виробників обладнання [31,41,44,47,75,76] 

були зібрані дані щодо різних інформаційно-керуючих систем, що являють собою 

часові інтервали виконання низки типових завдань артилерійського підрозділу рівня 

батареї, дивізіону різними компонованими рішеннями АСК польової артилерії. У 

Таблиці 1.1 наведено середній час виконання завдань керування артилерійським 

вогнем залежно від режиму автоматизації процесу. При цьому дані були відсортовані 

та представлені для виконання однієї й тієї ж групи завдань для неавтоматизованого 

режиму, із застосуванням автоматизованого коригувальника, повністю 

автоматизований та автоматизований з діагностикою та сервісом. 

Завдання розглядалися лише як інформаційно-аналітичні можливості 

підтримки, без можливості керування механізмами наведення гарматних розрахунків. 
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Таблиця 1.1 

Середній час виконання завдань керування артилерійським вогнем 
 
 

№ 

з/п 

 
 

Назва алгоритму задачі, що розв'язується 

Середній час виконання завдань керування артилерійським вогнем (с) в залежності 

від режиму автоматизації процесу керування вогнем 
 

невтоматизований 
автоматизований 

коригувальник 
 

автоматизований 
автоматизований з 

діагностикою та 

сервісом 
1 Повна підготовка з визначення даних стрільби. 80 25 15 10 
2 Пристрілювання цілі за допомогою далекоміра та 

сполученого спостереження в горах з 

використанням рівнинно-гірських таблиць 

стрільби. 

115 50 16 11 

3 Визначення даних стрільби керованим 

артилерійським снарядом. 
160 75 40 20 

4 Визначення даних стрільби та освітлення 

місцевості для забезпечення необхідної дальності 

дії приладів нічного бачення та нічних прицілів. 

220 110 50 25 

5 Визначення даних для створення світлових 

орієнтирів та створів. 
260 140 60 30 

6 Визначенням координат методом зворотного 

засічення за виміряними відстанями, висотами та 

дирекційними кутами орієнтирних напрямків у 

горах. 

270 150 75 40 

7 Визначенням координат методом зворотного 

засічення за виміряними кутами неорієнтованим 

приладом, висотами та дирекційними кутами 

орієнтирних напрямків у горах. 

280 160 100 50 
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Аналіз результатів табл. 1.1 показує, що помилки обчислення установок для 

стрільби, визначення коректур у ході пристрілки та стрільби на ураження для всіх 

режимів, за винятком неавтоматизованого, приблизно рівні і невеликі за своїми 

значеннями. Режим повної автоматизації з сервісним супроводом дозволяє скоротити 

майже на порядок час виконання окремих елементів вогневого завдання. 

Отримані висновки аналізу табл. 1.1  підтвердили правильність прийнятого 

методу аналізу по прикладних завданнях артилерійського підрозділу рівня батарея 

дивізіон. Для подальшого аналізу необхідно було отримати дані, що забезпечують 

роботу аналізованих раніше способів автоматизації процесу керування за допомогою 

різних інформаційно-керуючих систем, інтегрованих з об'єктами керування 

(артилерійськими установками), що розглядаються за умови впливу на приводи 

виконавчих механізмів. У таблиці 1.2 [31,41,44,47,75-77] наведено середній час 

виконання вогневих завдань при проведенні польових стрільб артилерійськими 

порядками. 

Обробка даних, отриманих при виконанні артилерійських вправ, показала, що 

варіант автоматизованої системи керування з діагностикою та сервісними 

аналітичними розрахунками дозволяє скоротити час виконання завдання майже 

втричі в порівнянні з часом проведення заходів підготовки та виконання вогневих 

завдань при неавтоматизованому режимі. 

Скорочення часу роботи у порівнянні з автоматизованим коригувальником 

становить півтора рази, а в порівнянні з автоматизованим режимом лише з 20 %. Слід 

зазначити, що у всіх режимах, де було інтегровано автоматизований коригувальник, 

було підвищено точність визначення координат. Усе інтегроване обладнання 

інформаційно-керуючого комплексу в АСК польової артилерії для будь-яких 

автоматизованих режимів має однакову точність визначення дирекційних кутів 

орієнтирних напрямків. 

Методи визначення обчислювальних даних, покладені в основу прикладного 

програмного забезпечення, дозволяють підвищити точність визначення в 3 рази. 
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Таблиця 1.2.  
Середній час виконання вогневих завдань 

№ 

з/п 
 

Назва виду виконуваної 

задачі при керуванні 

пострілами 

Середній час виконання завдань керування 

артилерійським вогнем (с) при ураженні цілі в 

залежності від режиму автоматизації процесу 
 

невтомати-
зований 

автоматизо-
ваний 

коригу -
вальник 

 
автомати

-зований 

автоматизо-
ваний з 

діагностикою 

та сервісом 
1 Розвідка та визначення 

координат цілей 
750 400 200 150 

2 Топогеодезична 

підготовка 
1100 500 300 250 

3 Метеорологічна 

підготовка 
1200 500 300 250 

4 Балістична підготовка 1250 500 300 250 
5 Повна та скорочена 

підготовки 
1260 500 300 250 

6 Глазомірне 

перенесення вогню 
1270 500 300 250 

7 Пристрілювання цілі 1400 600 400 380 
8 Ураження цілей вночі 1480 700 500 400 
9 Ураження цілей в горах 1500 750 550 450 

10 Завдання 

коригувальника 

артилерійського вогню 

1510 800 600 500 

11 Ураження цілей 

керованим 

артилерійським 

снарядом 

1520 800 600 500 

12 Ураження цілей 

реактивною системою 

залпового вогню 

1750 950 750 700 

13 Перенесення вогню від 

репера (цілі), за даними 

пристрілювальної зброї 

1760 950 750 700 

14 Підготовка 

загороджувального та 

супровідного вогнів, 

ураження цілей, що 

рухаються 

3200 1600 1200 1100 
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Точність визначення обчислених даних поточного рівня може бути підвищена 

за рахунок розробки додаткових методів визначення висот розташування бойових 

порядків артилерії. Точність визначення обчисленого довороту від основного 

напрямку стрільби приблизно однакова для всіх місць розташування артилерійських 

установок. 

Незалежно від застосовуваних компонентів технічних засобів, всі 

автоматизовані корегувальники забезпечують приблизно однакову точність 

визначення коректур у ході пристрілки та стрільби на ураження, де визначальними 

характеристиками є властивості стану атмосфери та реальна початкова швидкість 

снаряду в момент його виходу з каналу стволу. 

Проте детальніший аналіз табл. 1.2 показав, що будь-які завдання, що 

виконуються при керуванні стрільбою, в основу яких покладено час очікування 

переміщення снаряда з каналу стволу до цілі і час визначення координат зустрічі 

снаряда з поверхнею, не дозволяють скоротити час. Цей висновок обґрунтований не 

на аналізі абсолютного часу, а на нарощені часу виконання вогневого завдання. 

Одним із напрямів скорочення часу виконання вогневих завдань є інтегрування до 

АСК математичних моделей двох типів. Перший тип математичної моделі за 

розподіленими параметрами стану атмосфери, траєкторії руху снаряда визначав всі 

виправлення, пов'язані з впливом стану атмосфери на рух снаряда. Другий тип 

математичної моделі за поточним станом ствольної системи та поточними 

характеристиками заряду, який визначає початкову швидкість снаряда на виході з 

каналу стволу. 

Таким чином, інтегрування в АСК польової артилерії додаткових математичних 

моделей скоротить час визначення координат місця зустрічі снаряда з поверхнею та 

на новому рівні дасть можливість обчислення даних для стрільби, що дозволить 

суттєво скоротити час підготовки до стрільби та виконання вогневих завдань. Крім 

цього, буде можливість забезпечити різні режими стрільби. Перший, Multiple Round 

Simultaneous Impact, який дозволить уразити ціль декількома снарядами, випущеними 

послідовно з однієї зброї за умови одночасного досягнення цілі. Другий, "shoot and 

scoot" (короткочасний вогонь зі швидким ураженням мети). Тактика "shoot and scoot" 
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пов'язана з інтенсивним розвитком у збройних силах високотехнологічних держав 

точних засобів автоматизованої діагностики та технічної розвідки ствольної 

артилерії. Два сучасні підходи дають можливість обґрунтувати необхідність 

проведення аналізу математичних моделей завдань внутрішньої та зовнішньої 

балістики для визначення швидкості снаряда в момент виходу його з каналу ствола 

для його діагностування. 

 

1.4. Математичні моделі, що визначають швидкість артилерійського 

снаряда. 

 

Математична модель дульної енергії є рішенням зворотної задачі піростатики 

враховує деградацію нітроцелюлози як характерної бризантної вибухової речовини. 

В основу математичної моделі дульної енергії покладено дослідження з [78], і 

чисельно реалізовані [79] як метод визначення характеристик процесу горіння суміші 

компонентів довільного складу. Особливістю даного випадку [80] є розробка моделі 

горіння нітроцелюлозного пороху за можливості зміни складу через деградацію. 

Модель початкової стадії деградації нітроцелюлози [81]: 

 

6 7,7 2,3 9,6 5,95 7,99 1,9 8,76

2 2 20,001 0,024 0,012 0,012 ,
C H N O C H N O нітрогрупиДФА

N N O CO H O
  

   
      (1.1) 

де ДФА – дифеніламін. 

Для визначеності метального заряду [82] було прийнято склад пороху, на основі 

якого було записано брутто-формулу. Склад нітроцелюлози включає елементи C, H, 

N, O з атомарними масами хімічних елементів: μC=12, μH=1, μN=14, μO=16. Кількість 

елементів визначається з їх масових часток: 

 

k i ki
i

b q b 
                                  (1.2) 
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де bk - масова частка k-го елемента; qi - масова частка i-ї речовини в суміші; bki - 

масова частка k-го елемента в i-му речовині. 

Брутто-формула в наведеному вигляді має вигляд: 

 

 1 1,44 0,37 1,57C H N O                  (1.3) 

 

Газоподібні продукти горіння нітроцелюлози: 

 

2 2 2 2 2[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]CO CO H O H O OH N NO C H O N  (1.4) 

 

Рівняння хімічної рівноваги речовин продуктів горіння нітроцелюлози (1.4) 

мають вигляд: 

CO C O  ; 2 2CO C O  ; 2 2H O H O  ; OН H O  ; 2 2H H ; 

2 2O O ; 2 2N N ; NO N O   

Для співвідношень продуктів горіння запишемо закон діючих мас як 

співвідношення парціальних тисків, які входять у відповідні реакції. Це справедливо 

для речовини, що знаходиться в газоподібному стані, тому що парціальним тиском 

пропорційні їх концентраціям. 

Кількість молей вихідної речовини (МТ) береться не довільним чином, а 

розраховується, виходячи з рівності парціальних тисків відповідних речовин. 

Перші 8 рівнянь математичної моделі є відносинами парціальних тисків 

продуктів згоряння, отримані з рівнянь реакцій для хімічної рівноваги закону діючих 

мас: 

 

 C O
CO

CO

P P K T
P



        (1.5) 

 
2

2

2
C O

CO
CO

P P K T
P




         (1.6) 
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 N O
NO

NO

P P K T
P



         (1.7) 

 
2

2

2
H O

H O
H O

P P K T
P




         (1.8) 

 H O
OH

OH

P P K T
P



            (1.9) 

 
2

2

2
H

H
H

P K T
P



      (1.10) 

 
2

2

2
O

O
O

P K T
P



      (1.11)  

 
2

2

2
N

N
N

P K T
P



      (1.12) 

 

Константи хімічної рівноваги табульовані в залежності від температури, крім 

того, вони можуть бути розраховані на основі ентальпій освіти та ентропій речовин, 

на основі апроксимаційних поліномів [78]. 

Дев'яте рівняння математичної моделі в загальному вигляді є законом 

збереження речовини для кожного хімічного елемента, що входить до брутто-

формули (1.3) нітроцелюлози: 

  

 C H N Ob b b bC H N O
     (1.13) 

 

Для елементів C, H, N, O запишемо ще чотири рівняння математичної моделі. 

У лівій частині рівняння буде кількість атомів (bC, bH, bN, bO) елемента в брутто-

формулі нітроцелюлози та його кількість молів (МТ) для забезпечення рівності 

концентрації компонентів продуктів згоряння їх парціальним тискам. У правій 

частині рівняння буде сума парціальних тисків компонентів продуктів згоряння, в які 
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входить елемент, що розглядається. Числа перед відповідними парціальними тисками 

характеризують кількість атомів елемента в продукті, де він присутній. 

 

для [C]  𝑏𝐶 ⋅ 𝑀𝑇 = 𝑃𝐶𝑂 + 𝑃𝐶𝑂2
+ 𝑃𝐶      (1.14) 

для [H]  2 2
2 2H T H O OH H Hb M P P P P           (1.15) 

для [N]  2
2N T N NO Nb M P P P          (1.16) 

для [O]  2 2 2
2 2O T CO CO H O OH O NO Ob M P P P P P P P           (1.17) 

 

У цьому випадку з порівняння (1.3) і (1.13)) слід: 

 

 1;Cb  1,44;Hb  0,37;Nb  1,57;Ob      (3.19) 

 

Тринадцяте рівняння математичної моделі є рівняння Дальтона – тиск у суміші 

дорівнює сумі парціальних тисків її компонентів: 

 

 

2 2 2 2

2

CO CO H O OH H O

N NO C H O N

P P P P P P P

P P P P P P
       

      .   (3.20) 

 

У математичній моделі 13 невідомих та 13 рівнянь система замкнута. Отримана 

система рівнянь є нелінійною. Ще однією її особливістю є велика відмінність у 

значеннях між величинами, що визначаються (парціальний тиск). Вони можуть бути 

різними на 10-15 порядків. Це потребує застосування спеціальних підходів до 

вирішення вихідної системи. 

Для запису рівнянь хімічної рівноваги в [83] запропоновано і в [78]  

використаний варіант запису рівнянь збереження речовини у вигляд 

( )iq q T iTa P M b  
,     (1.20) 

Рівняння збереження речовини записується як 
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( )iq q iT

q
a n b 

       (1.21) 

де q  – кількість речовин у продуктах згоряння; iTb  – кількість атомів і-го виду 

в умовній молекулі нітроцелюлози; iqa  – кількість атомів цієї ж речовини в q-й 

речовині продукту згоряння; qn  – кількість молей q-ї речовини в продуктах згоряння 

нітроцелюлози. 

Дульна енергії залежить від молекулярної маси елементів C, H, N, O і може бути 

визначена із співвідношення  

 

 1
( )

n

г i iг

i
b



   
,         (1.22) 

 

де i  – атомні маси елементів, що входять до умовної формули. 

З урахуванням значення Т
M , враховується в рівнянні (1.20), маса 

нітроцелюлози, що бере участь у реакції визначається співвідношенням 

 

                                                T T Tm M  ,                                                      (1.23) 

а маса продуктів у цій же реакції 

    1
( )

q
ПС

ПС j j

j
m P



  
.      (1.24) 

тут 
ПС

j  – молекулярні маси речовин, що входять до складу продуктів детонації. 

Для нітроцелюлози  

   
( ) ( ) ( ) ( ) ,Г Г Г Г

Г Н Н С С O O N Nв в в в              (1.25) 
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де Н
 = 1,00795 – атомна маса водню; С

 = 12,0108 – атомна маса вуглецю; O  

= 16,00 – атомна маса кисню; N  = 12,00 – атомна маса азоту;
)( Г

Н
в , 

)( Г

С
в , 

( )Г

Oв , 
( )Г

Nв  

– кількість атомів водню, вуглецю, кисню та азоту в умовній формулі пального. 

Рівняння, яке визначає дульну енергію qI
, визначимо з рівняння збереження 

енергії, яке зв’язує ентальпії складових нітроцелюлози з урахуванням їх парціального 

тиску: 

H C O N T q q
q

(I I I I ) M P I     
 

Швидкість снаряда на виході з каналу стволу будемо визначати непрямим 

шляхом за швидкістю балістичної хвилі, яка утворюється на носику снаряда при його 

взаємодії з атмосферою в результаті ефекту «косого стрибка ущільнення», що 

виникає. Тому розглянемо модель параметрів балістичної хвилі (рис.1.1). 

Математична модель параметрів балістичної хвилі  

,1
)cos(

sin
2

1sinsin 2
1M




















     (1.26) 

 

де: кут   – половина кута розчину клина та «носика» снаряда,  

111 / auM   – число маха (M1>1), 1a  – швидкість звуку в стиснутому хвилею 

повітрі, 1u  – швидкість потоку повітря, що набігає на снаряд (або швидкість руху 

снаряда у повітрі),   – показник політропи повітря ( 4,1 ). 

Тиск 2p  і густина 2  за фронтом косого стрибка визначаються із співвідношень 

за формулами розрахунку параметрів косого стрибка ущільнення. 

1
1sin

1
2 22

1
1
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p
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M M  
 



 
 

 (1.27) 
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де  – кут нахилу косого стрибка по відношенню до напрямку потоку, що 

набігає. 

Зазначимо, що наведена вище модель розрахунку параметрів балістичної хвилі 

не може застосовуватись у тих випадках, коли θ>θmax, де θmax є деякий кут, величина 

якого залежить від M1. Чим менша величина M1, тим менша зона допустимих кутів 2θ 

розкриття клина, за яких виникає косий стрибок ущільнення, що спирається на вістря 

цього клина. Однак у ситуації польоту снарядів величини M1 досить великі, оскільки 

снаряди навмисно виготовляються таким чином, щоб практично для всіх режимів 

стрілянини дотримувалася умова θ≤θmax. Якщо ж ця умова з якихось причин 

порушується або головна частина снаряда затуплена (округлена), то ударна хвиля 

відходить від снаряда, створюючи сильний опір його руху. Розрахунок параметрів 

такої ударної хвилі є набагато складнішим завданням, яке може бути вирішене лише 

чисельно і при ряді додаткових припущень. [84,85]. 

    

ударно-
стиснений газ

 1  
початковий газ

θ

 2θ 
β 

β 

 21 uu 

φ 
n

u
1 2u

2u

1u
1u

 
Рис. 1.1. Обтікання клина та косий стрибок ущільнення [85]. 

 

Модель тиску порохових газів у дульному зрізі ствола в момент 

відокремлення снаряда. 

 Дульна хвиля утворюється в момент відокремлення снаряда від ствола зброї. 

Модель обчислення значення dp  тиску порохових газів p  у дульному зрізі в момент 



 
54 

 

виходу снаряда зі ствола зброї та величина, що відповідає цьому тиску щільності dp

. 

)(2
))(1(

)(
)1( 2

**

lLS
uSLm

lLS
lF

lL
Lpp dfr

d















   (1.28) 

де S – площадь перерізу канала ствола; L – довжина ділянки каналу ствола, 

заповненого зжатими пороховими газами з тиском *p  і температурою *T ; l – довжина 

каналу ствола; m – маса снаряда; du – швидкість снаряда при виході зі ствола. 
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*
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p
pd

d
     (1.29) 

Щільність d  визначається за умови ізоентропічності течії. 

Закон руху фронту дульної ударної хвилі має вигляд 

,5
25

1

2

tEr d










               (1.30) 

а її швидкість D визначається виразом 

,
5
2 5

35
1

2

tED d










                (1.31) 

де r  – відстань фронту дульної ударної хвилі від дульного зрізу, а постійна 

величина   за умови адіабатичності течії за ударною хвилею розраховується як 

)1(117351,0409,1()1(31245,0   g , 22,1   (1.32) 

Тиск p  на фронті дульної ударної хвилі змінюється згідно із законом   

,
1

2 2
2






 Dp
                                        (1.33) 

так як 5
6

~


tD . 
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За відсутності взаємодії дульної та балістичної хвиль промоделюємо 

поширення дульної хвилі таким чином: 

- до моменту часу stt , коли формально досягається значення тиску p  на фронті 

дульної хвилі таке, що dpp   (критерії виконання цієї нерівності можуть бути 

різними), розрахунок дульної хвилі проводиться за формулами (1.31) - (1.33); 

- починаючи з моменту часу stt  (при радіусі фронту хвилі str ) ударна дульна 

хвиля вважається слабкою і згасає по 
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 , u  – розподілу швидкості та щільності у дульній хвилі; 

– починаючи з моменту часу act , коли )( 11 pppp  , дульну хвилю можна 

вважати лінійною акустичною (але ця акустична хвиля має досить високу амплітуду). 

Результати розрахунків радіусу поширення дульної хвилі та її швидкості 

розповсюдження D  в залежності від часу t . 

Якщо прийняти, що теплова енергія порохових газів при згоранні в каморі зброї 

становить (3…4) МДж, то енергія точкового вибуху становить dE  (1,5…2,0) МДж. 

При цьому час перетворення ударної дульної хвилі в акустичну становить 

(0,001…0,1), і це відбувається на відстані (10…50) м від дульного зрізу гармати [85]. 
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1.5. Постановка завдання дослідження 

 

Узагальнюючи і структуруючи матеріали, викладені в п.п. 1.1‒1.4, можна 

сформулювати мету дисертаційної роботи, що полягає в підвищенні ефективності 

артилерійського підрозділу, зменшенні мінімального часу перебування 

артилерійських установок на вогневій позиції та мінімальній витраті снарядів для 

ураження за наявності випадкових збурень пострілів шляхом застосування методів 

автоматизованої діагностики гармати на основі станів, які сприяють утворенню 

вільного вуглецю під час пострілу на основі ланцюгів Маркова і автоматизованої 

діагностики параметрів стану пострілу, що мають різну фізичну природу виникнення. 

 На першому етапі дослідження потрібно здійснити розробку математичної 

моделі, яка буде враховувати можливість створення вільного вуглецю в процесі 

пострілу, та методу визначення розподілу температури ПГ по довжині ствола для 

виявлення режимів, що сприяють утворенню вільного вуглецю при пострілі. Це дасть 

можливість визначення нових властивостей об'єкта керування – артилерійської 

установки. 

В цьому напрямку потрібно буде вирішити такий комплекс завдань: 

– визначити процес, здатний забезпечити утворення вільного вуглецю в 

порохових газах у процесі їх розширення під час пострілу; 

– розробити метод визначення зміни температури порохових газів по довжині 

ствола у процесі пострілу; 

- провести моделювання розподілу температури в просторі ствола між 

зарядною коморою і снарядом, що рухається, з визначенням верхньої оцінки кількості 

вільного вуглецю, що виділяється. 

Далі на цьому самому етапі необхідно буде розглянути особливість більшості 

фізичних моделей. 

Якщо в дульному викиді фіксується наявність вільного вуглецю, а відомі моделі 

це не відображають, метою постановки завдання дослідження є пошук підстав для 
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створення подібної моделі. Утворення вільного вуглецю сприймається як факт, що 

підтверджує необхідність удосконалення існуючих моделей. 

Математичні моделі (ММ), використовувані для визначення параметрів 

пострілу, переважно розрізняються за ступенем деталізації опису цих процесів. Так, 

у найпростішому вигляді це може бути модель у зосередженій постановці та класичне 

аналітичне [86] рішення. Незважаючи на розвиток обчислювальної техніки через 

свою відносну простоту, наочність і задовільні результати, аналітичне рішення 

залишається затребуваним і на сьогодні [87]. Бажання отримати точніші результати 

при меншій кількості припущень призвело до вдосконалення методів вирішення 

систем звичайних диференціальних рівнянь на основі чисельних методів [88]. З 

розвитком чисельних методів та доступності обчислювальних ресурсів з'явилися 

розподілені моделі [89], а також моделі, що враховують можливість двофазного 

перебігу порохових газів (ПГ) [90]. В останньому випадку, як конденсована фаза, 

розглядаються частинки палаючого пороху. Наслідком складності процесів, що 

супроводжують постріл, є обмеженість точності їхнього математичного опису. В 

результаті в моделях присутні емпіричні коефіцієнти, що дозволяють узгодити 

розраховані параметри процесів з відповідними величинами експериментальних 

досліджень і практичних стрільбах. Наведені вище приклади удосконалення ММ та 

методів їх вирішення [88–90] дозволили зменшити вплив емпіричних коефіцієнтів, 

але не усунули їх. 

В багатьох роботах не розглядається питання розподілу температури ПГ по 

довжині ствола. Тим самим унеможливлюється врахування її впливу на процеси 

внутрішньої балістики. У перерахованих роботах лише в [90] порушено це питання і 

відразу ж помічено виявлення ефекту, що не вкладається в класичне уявлення про 

розподіл температури продуктів горіння. Він проявляється у суттєвому зростанні 

температури біля дна каналу та дна снаряда. У [90] це явище пояснено як Махе-ефект. 

Він полягає у збільшенні температури в перших порціях газів, що утворилися за 

рахунок стиснення наступними газами, що утворюються. Такий підхід можна 

прийняти до розгляду для ПГ біля дна снаряда. Але біля дна каналу ПГ в основній 

своїй масі утворюються в останні моменти перетворення пороху, при нижчому і 
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дедалі меншому тиску. Це не дозволяє пояснити підвищення температури біля дна 

каналу ствола. 

Процеси внутрішньої балістики важко піддаються інструментальному 

вивченню. Але їх наслідки мають відображатися у зовнішніх проявах, зокрема у 

характері утворення та перебігу дульного спалаху (MuzzleFlash). Спроба 

використання такого взаємозв'язку реалізується у низці робіт. Наприклад, у [91] 

основним завданням є дослідження течії ПГ за наявності дульного гальма 

(muzzlebrakecompensator). Як вихідні дані для її вирішення використовуються 

результати чисельного розв'язання задачі внутрішньої балістики з урахуванням 

хімічної кінетики реакцій горіння пороху в стволі та ПГ у дульному спалаху. 

Зазначено явище вторинного спалаху ПГ. Як основна горюча складова вказані гази 

CO і Н2. Але покадрове вивчення відеоряду процесу розвитку дульного спалаху 

деяких знарядь і навіть дані низки робіт свідчать про необхідність внесення коректив 

до моделі аналізованих процесів. Приміром, на фотографіях рис. 1.2, 1.3, виконаних 

з різних ракурсів, пострілу 152 мм гармати 2А36 у початковий момент дульного 

викиду видно деякі обсяги чорної речовини.  
 

 
                  а              б в 

Рис. 1.2 Стадії розвитку дульного викиду пострілу 152 мм гармати 2А36, 

знятого з рівня землі: а – ініціація спалаху; б – розвиток дульного викиду; в – спалах 

дульного викиду 
 

Вони можуть бути ідентифіковані як викиди вільного вуглецю. Його наявність 

у дульному викиді відзначається й у [92]. Фотографії пострілу 155 мм САУ М109 

(Paladin, США) (рис. 1.4) також підтверджують наявність чорної речовини у дульному 

викиді. 
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Рис. 1.3. Стадії розвитку дульного викиду пострілу 152 мм гармати 2А36, 

знятого з точки підвищення: а – ініціація дульного спалаху; б – розвиток дульного 

спалаху; в – закінчення дульного спалаху (авторські фотографії) 

 
У складі НЦ пороху недостатньо кисню для окислення за максимальною 

валентністю всіх хімічних елементів, що до нього входять. Дефіцит може становити 

~20%. У такому разі при вирішенні завдань внутрішньої балістики з урахуванням 

хімічної кінетики процесів горіння пороху не виділяються умови можливого 

утворення фази конденсованої у вигляді вільного вуглецю. 
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Рис. 1.4. Стадії розвитку дульного викиду пострілу 155 мм САУ М109 (Paladin). 

Дульний спалах не відбувся. Полігон YUMA. Офіційний Twitter армії США: а – 

момент максимального викиду вільного вуглецю; б – розсіювання дульного викиду 

без його вторинного спалаху. 

 
На наявність вільного вуглецю в дульному викиді звертають увагу фахівці, що 

досліджують проблеми визначення типу та локації зброї за дульним спалахом [93]. З 

іншого боку, розглядається можливість визначення типу снаряда з урахуванням 

реєстрації ефектів зовнішнього прояву пострілу [94]. Спроба використання 

феноменологічних даних про склад, температуру, енергію дульного спалаху 

підкреслює розуміння важливості таких параметрів. Але суттєві відхилення при 

порівнянні експериментальних даних та результатів розрахунків свідчать про 

відсутність відповідних адекватних моделей для їх визначення. 

Відсутні пояснення й у описі деяких процесів у дульному спалаху. Так, у [91] 

вторинний спалах пояснюється запаленням у повітрі складових ПГ у вигляді СО та 

Н2. Як причина додаткового розігріву суміші розглядається дульна ударна хвиля 

(Muzzle blast). Через деяку площу її кордону можна було очікувати запалення суміші 

на деякій поверхні. У той же час фото на (рис. 1.2 (а)) та (рис. 1.3 (а)) дозволяють 

побачити точкове місце запалення на передньому фронті в центрі (виділено червоним 

колом). Цей ефект відомий і відзначається навіть у навчальній літературі як результат 

полігонних випробувань, але пояснення і в ній не наводиться. 

Цікавим є дослідження впливу зношення ствола і деградації пороху на 

параметри процесу пострілу для можливості автоматизованого управління. 
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У роботах [12, 95] досліджується вплив зношення ствола та деградації пороху 

на параметри процесу пострілу. Результати одержані шляхом чисельних досліджень 

на основі відомих моделей. При цьому практично в моделях, що використовуються, 

не враховуються фізико-хімічні явища пострілу, що визначають утворення вільного 

вуглецю. 

Не проводиться порівняння отриманих результатів з ефектами зовнішнього 

прояву пострілу. Так, у [12] розглядається лише форма пробоїни у мішені. Її еліптична 

форма пояснюється збільшенням кута атаки снаряда внаслідок зменшення швидкості 

обертання при зношенні ствола. Але в практичних випадках швидкість обертання 

снаряда може бути зменшеною і за більш низької швидкості снаряда на виході зі 

ствола внаслідок деградації пороху. У [95] розраховані з урахуванням зношення 

ствола та деградації пороху параметри процесу не пов'язуються з ефектами 

зовнішнього прояву пострілу, які можуть бути проконтрольовані. 

На достовірність результатів розрахунків більшою мірою може впливати навіть 

не точність вихідних даних, а повнота обліку ефектів у ММ досліджуваного процесу. 

Особливо, якщо результат прояву цих ефектів може бути проконтрольований 

доступними засобами. Наявність вільного вуглецю в дульному викиді свідчить про 

хімічну реакцію, що сприяє його утворенню. Швидкість реакції, положення її 

рівноваги залежить від величини температури реакційної зони. Різна локалізація 

вільного вуглецю за довжиною викиду свідчить про змінність умов його утворення, 

насамперед – температури. Але більшість існуючих моделей, що описують фізико-

хімічні явища у процесі пострілу, не враховують можливість тривання будь-якої 

хімічної реакції, крім перетворення пороху. Відповідно не аналізуються і умови, що 

їй сприяють. 

Виявлення та опис ефекту, що призводить до утворення вільного вуглецю, 

сприятиме вирішенню прикладної проблеми. Вона полягає в необхідності, при 

кожному пострілі, визначення ефективності стану системи заряду – зарядної камери 

– ствола у разі проведення практичних стрільб за обмеженого часу та неможливості 

використання інструментальних засобів діагностування або організації 
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вимірювального каналу в АСК артилерійською установкою для забезпечення 

ефективного вирішення завдання керування. 

Найкращим способом отримання необхідних оперативних даних для 

формування поточного пострілу є отримана інформація від попереднього пострілу. У 

польових умовах це можна зробити лише шляхом аналізу відповідних збурень, що 

завдаються існуючим фізичним полям. Відповідні дані можна отримати на основі 

непрямих вимірів акустичних полів та візуальних зовнішніх проявів пострілу. 

Розв'язання такого прикладного завдання дозволить у сфері практичних стрільб 

із деякими організаційно-технічними обмеженнями вдосконалювати як оперативну 

діагностику артилерійських пострілів, так і вести автоматизоване управління 

стрільбою у реальному часовому діапазоні. Отримати бажаний результат можна 

тільки в результаті пошуку науково обґрунтованих моделей та методів для 

забезпечення автоматизованого управління ефективністю практичних стрільб у разі 

багатьох обмежень, які є в реальних умовах. 

Другий етап передбачає роботи щодо дослідження можливостей підвищення 

ефективності стрільби артилерійського підрозділу з автоматизованим управлінням 

пострілів за наявності випадкових збурень пострілів, що дасть можливість підвищити 

точність стрільби, зменшити мінімальний час перебування артилерійської установки 

на вогневій позиції та мінімізувати витрати снарядів на виконання поставленої мети. 

В цьому напрямку треба буде вирішити такий комплекс завдань: 

– розробити вдосконалену методику класифікації ефективності одиничного 

пострілу зі зброї з урахуванням бінарної класифікації ефективності пострілу за 

параметрами створюваного ним акустичного поля; 

– побудувати марківську модель ефективності послідовної стрілянини 

артилерійського підрозділу з керуванням стрільбою за наявності у пострілах 

випадкових збурень; 

– розробити метод керуванням стрільбою артилерійського підрозділу 

підвищеної ефективності, в основу якого покладено марківську модель; 

- сформувати узагальнений кількісний критерій оцінки ефективності стрільби 

артилерійського підрозділу за наявності випадкових збурень пострілів. 
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Далі на цьому самому етапі необхідно буде довести, що концепція забезпечення 

ефективності артилерійської стрільби шляхом підвищення точності ґрунтується на 

інформаційному зворотному зв'язку між послідовними пострілами зі зброї. Вона 

наведена у роботі [96]. Відповідно до цієї концепції, після кожного пострілу (або серії 

пострілів) проводиться корекція початкових установок стрільби наступного пострілу 

за результатами попереднього з урахуванням допущеної похибки пострілу при 

стрільбі. Похибка оцінюється як різниця координат цілі та розриву снаряда. Зазвичай 

похибка оцінюється у метриці L2 [97]. Інформація про похибку пострілу 

використовується на вогневій позиції для коригування початкових установок 

наступного (i+1) пострілу. При цьому процедури інформаційного зворотного зв'язку 

згідно з [96] поділяються на дві категорії - "вистрілив - подивився - вистрілив" (для 

спостережуваних з вогневої позиції цілей) (shoot-look-shoot, SLS) або "вистрілив - 

скоригував - вистрілив" (shoot- adjust-shoot, SAS). Остання процедура застосовується 

на прихованих вогневих позицій. В обох випадках для коригування потрібна оцінка 

координат розриву снаряда під час пострілу. Це вимагає застосування засобів 

артилерійської розвідки в режимі обслуговування своєї стрільби, що суттєво 

ускладнює та подовжує процедуру. Ці засоби визначають координати розриву 

снаряда у точці його приземлення шляхом спостереження та реєстрації фізичних 

полів розриву [97]. 

Традиційним та найпростішим засобом цієї групи є спостереження розривів за 

допомогою оптичних приладів [98]. Оптоелектронні засоби спостереження [99] 

дозволяють реєструвати розриви у будь-який час доби та у складних метеорологічних 

умовах з більш високою точністю, ніж оптичні засоби [99]. При вогні по візуально не 

спостережуваним цілям застосовуються повітряні засоби розвідки [100] або 

безпілотні літальні апарати (БПЛА) [101]. До засобів реєстрації розривів снарядів по 

акустичних полях, що створюються ними, відноситься також звукова розвідка 

артилерії [102]. При цьому звукометричні комплекси використовують у режимі 

«Обслуговування стрільби своєї артилерії» [103]. До очевидних недоліків засобів 

коригування пострілу, зазначених у [97–103], належить необхідність залучення до 

ураження цілі додаткових дороговартісних бойових і технічних ресурсів. Головним 
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недоліком зазначених засобів є можливість оцінки координат розриву снаряда і 

формування коректури в установки зброї лише після приземлення снаряда. При цьому 

польотний час снаряда при стрільбі на максимальних відстанях може становити 60 і 

більше. Найменших витрат часу на коригування вогню вимагають артилерійські 

станції радіолокації (АРЛС) [104]. АРЛС реєструють лише частину – кілька точок 

польотної траєкторії снаряда [105]. Далі за декількома точками проводиться 

інтерполяція всієї траєкторії з обчисленням координат точки пострілу (розвідка 

артилерії противника) та/або точки приземлення снаряда (обслуговування своєї 

стрільби) [106]. Проте сучасні АРЛС є складними технічними комплексами, 

оснащеними фазованими антенними решітками. Їх застосування в умовах батареї, що 

переміщається по вогневих позиціях, для здійснення корекції вогню недоцільно. Крім 

того, АРЛС є активними (випромінюючими) системами, з цієї точки зору вони є 

цілями, що демаскують себе для вогню противника. 

Більш оперативні пристрої виміру головного балістичного параметра пострілу 

– початкової швидкості снаряда при виході його з дульного зрізу ствола артилерійські 

балістичні станції (АБС) [107]. АБС дозволяють оцінити траєкторію та обчислити 

координати точки приземлення за час 30-40 с [108]. Недоліками АБС є досить висока 

вартість і демаскуюча властивість, оскільки АБС є випромінюючими активними 

системами. Варіантом подолання описаних проблем можуть бути засоби оцінки 

початкової швидкості снаряда акустичних полів пострілу [109]. Ці засоби засновані 

на реєстрації балістичної хвилі (БВ) та дульної хвилі (ДВ), що виникають під час 

пострілу [85]. За аналізом тонкої структури сигналів БВ і ДВ, що реєструються 

мікрофонами, розташованими на відстані (30-100) м і безпосередньо на вогневій 

позиції [110], можна провести граничну класифікацію ефективності пострілу за 

початковою швидкістю снаряда. Акустичні методи прості, не вимагають дорогого 

обладнання. Це робить їх дуже перспективними для оцінки координат приземлення 

снарядів. Оскільки до цих пір ці методи застосовувалися для оцінки рівня зношення 

стволів, їх застосування для коригування вогню вимагає додаткових досліджень. 

Застосування акустичних методів фактично дозволяє виключити процес 

інформаційного зворотного зв'язку для корекції пострілу, виключити час на 
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очікування прольоту снаряда по траєкторії. За такого підходу практично повністю 

виключається процес пристрілювання. Тим самим суттєво скорочується час 

перебування АП на вогневій позиції та збільшується ймовірність ураження цілі. 

При стрільбі кожної окремої зброї можуть бути випадкові помилки, неповторні 

для всіх пострілів зброї. Ці помилки (індивідуальні випадкові збурення пострілу) 

мають три причини [111]. Першою причиною є подовження зарядної камери зброї 

[19]. В умовах інтенсивної вогневої діяльності інструментальний контроль як 

зношеності зарядної камери, так і зношеності ствола може бути ускладненим з 

тактико-технічних причин. Через зношеність ствола виникає друге випадкове 

обурення пострілу - зменшення початкової швидкості снаряда Δv0 за рахунок 

зношеності ствола гармати. Третім фактором, що збурює, є неповна інформація про 

стан і параметри заряду. У практиці артилерійської стрільби при дефіциті зарядів або 

перевищеному терміні їх зберігання можливе ведення стрільби зарядами з 

недостовірними даними щодо їх якості та енергії. Неповною інформацією про стан та 

параметри заряду викликається третє випадкове збурення - зміна початкової 

швидкості снаряда за рахунок невизначеності енергії заряду [82]. Випадкові збурення 

трьох видів впливають на постріл однаковим чином – випадково змінюючи початкову 

швидкість заряду. Розділити їх неможливо і доцільно розглядати сумарне 

індивідуальне для даної зброї відхилення початкової швидкості снаряда від табличної 

для даного пострілу. Способи обліку зазначених випадкових збурень та їх корекції 

для підвищення точності стрільби у літературі не виявлено. Тим не менш, 

перспективними для обліку випадкових збурень пострілів є саме акустичні методи 

оцінки помилок пострілів [85,109, 110]. 

Аналіз літературних даних [19-21, 96, 97, 111] показав, що основні напрями 

досліджень підвищення ефективності стрільби побудовані на принципі 

інформаційного зворотного зв'язку. Принцип заснований на оцінці координат розриву 

снаряда з подальшою корекцією установок стрільби (пристрілювання). Відомі засоби 

оцінки помилок стрільби [98–103] пов'язані з великими витратами часу та є 

дороговартісними. Залишилися невирішеними питання, пов'язані з урахуванням та 

компенсацією випадкових збурень пострілу. Питання стрільби без зворотного зв'язку 
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зі скороченням часу стрільби не досліджені взагалі, як і питання скорочення витрати 

снарядів на ураження цілі. Це дозволяє стверджувати наступне. Доцільно проведення 

дослідження, присвяченого підвищенню ефективності стрільби шляхом усунення 

інформаційного зворотного зв'язку за рахунок оцінки початкової швидкості снаряда 

оперативними та простими засобами. Необхідно дослідити шляхи усунення 

випадкових збурень, які можуть бути присутніми у пострілі. Для кількісної оцінки 

ефективності стрільби доцільно сформувати узагальнений критерій ефективності. 

Такий критерій повинен враховувати не тільки точність стрільби, а й час перебування 

артилерійського підрозділу на позиції та витрати снарядів на ураження цілі. 

На третьому етапі потрібно буде розробити метод автоматизованої діагностики 

параметрів стану пострілу з урахуванням особливостей його ідентифікації, в основу 

якого покладено різну фізичну природу діагностичних ознак. 

Для цього необхідно: 

– розробити метод автоматизованої параметричної діагностики технічного 

стану пострілу артилерійської гармати на основі ідентифікації незалежних 

параметрів, що мають різну фізичну природу виникнення розширення порохових 

газів та вільного вуглецю в повітрі атмосфери та акустичні поля при пострілах. 

– адаптувати метод класифікації зношеності артилерійських стволів на основі 

виділення інформативних ознак акустичних сигналів для потреб діагностування 

пострілу на базі акустичних хвиль; 

– на базі адаптованого методу розробити метод класифікації пострілу на основі 

виникнення діагностичних ознак при розширенні порохових газів та вільного 

вуглецю в повітрі атмосфери після виходу снаряду зі стволу гармати. 
 

1.6. Висновки до розділу 

 

1. Найважливішою проблемою у процесі управління військами, зокрема діями 

артилерії, є забезпечення виграшу часу та оперативного управління у реальному 

масштабі часу. Мінімізація часу на прийняття рішень і подальша їх реалізація – один 

із основних критеріїв виконання бойового завдання артилерійськими підрозділами. 
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За цією ознакою системи автоматизації управління артилерійськими підрозділами 

можуть відноситись до АСУ спеціального призначення. Оперативна робота 

артилерійських командирів і штабів є організаційною складовою управління 

бойовими діями артилерійських установок. Порогового підвищення ефективності дій 

артилерійських підрозділів можна досягти шляхом застосування автоматизованих 

діагностичних систем під час виконання бойової роботи артилерійськими 

установками, оснащеними автоматизованими системами керування вогнем. 

Проведення оперативної діагностики стану кожної артилерійської установки в 

батареї, дивізіоні у процесі стрільби гарантовано забезпечить можливість виконання 

поставлених бойових завдань цими підрозділами. 

2. Артилерійська установка в стані пострілу в момент часу виходу снаряда з 

каналу ствола створює потужний викид вільного вуглецю і порохових газів, які 

розширюються до тиску повітря атмосфери і тим самим утворюють акустичне поле, 

дульну та балістичну хвилі. Саме в такому стані, вищезгадані діагностичні ознаки 

несуть максимальну достовірну інформацію про стан «ствольна система – заряд – 

снаряд». Тому аналіз незалежних фізичних процесів такого стану дозволить 

діагностувати швидкість снаряду на базі отримання інформації через фото- або 

відеозйомку рухомого снаряда по траєкторії в одному каналі діагностування. Другий 

канал може бути побудований за рахунок аналізу акустичних полів.  

3. Модель руху снаряда в каналі ствола характеризується швидкодією процесу 

до 20 мс. Вся енергія порохового заряду переходить у внутрішню енергію продуктів 

згоряння і кінетичну енергію руху снаряду каналом стволу. Моделювання 

властивостей порохів зведено до використання теплоти вибуху. Кількість теплоти в 

порохових газах дорівнює теплоті вибуху пороху. Прийнято вважати, що порох 

складається з нітроцелюлози. Теплота в кожному продукті порохових газів 

визначається як різниця його ентальпії та температури вибуху та ентальпії цієї 

речовини за нормальних умов. 

Модель визначення параметрів балістичної хвилі представлено плоским 

обтіканням клину з відповідним кутом розкриття. Клин являє собою модель 

повздовжнього плаского осьового перерізу снаряда. Модель дозволяє визначити 
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значення кута нахилу скісного стрибка до напрямку потоку, що набігає залежно від 

числа Маха, і газодинамічні параметри за площиною скісного стрибка. Балістична 

хвиля порохових газів біля гармати утворює надлишковий тиск до 3 бар. 

Модель порохових газів, які утворюються в дульному зрізі ствола за снарядом 

у момент пострілу, заснована на законі збереження енергії для стислих порохових 

газів. Результат розрахунків показує, що залежно від енергії згоряння порохового 

заряду, характеристик снаряда і параметрів стволу, тиск змінюється в діапазоні 30‒

300 МПа. 
4. На достовірність результатів моделювання більшою мірою впливатиме 

повнота врахування ефектів у досліджуваному процесі. Наявність вільного вуглецю 

в дульному викиді свідчить про хімічну реакцію, що сприяє його утворенню. 

Швидкість реакції, положення її рівноваги залежить від величини температури 

реакційної зони. Різна локалізація вільного вуглецю за довжиною викиду свідчить про 

змінність умов його виникнення, насамперед – температури. Але більшість існуючих 

моделей, що описують фізико-хімічні явища у процесі пострілу, не враховують 

можливість тривалості будь-якої хімічної реакції, крім перетворення пороху. Тому 

доцільно дослідити та проаналізувати можливі умови утворення вільного вуглецю в 

порохових газах, який проявляться у дульному викиді порохових газів. 
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РОЗДІЛ 2                                                                                                                                        

МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ВУГЛЕЦЮ ПРИ ПОСТРІЛІ 

АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ГАРМАТИ 

 

Для розв’язання завдання дисертаційного дослідження, яке полягає в розробці 

імітаційної моделі утворення вільного вуглецю в процесі пострілу, та методу 

визначення розподілу температури порохових газів по довжині ствола гармати для 

виявлення станів, що сприяють його утворенню, необхідно: 

– визначити процес, здатний забезпечити утворення вільного вуглецю в 

порохових газах у процесі їх розширення під час пострілу; 

– розробити метод визначення зміни температури порохових газів по довжині 

ствола у процесі пострілу; 

– провести моделювання розподілу температури в просторі каналу ствола між 

зарядною коморою і снарядом, що рухається, з визначенням кількості вільного 

вуглецю, що утворюється. 

 

2.1. Загальні положення, що визначають зміну температури в каналі 

ствола при пострілі. 

 

Широке використання моделей у зосередженій постановці для опису процесів 

внутрішньої балістики зумовлено точністю результатів, одержуваних на їх основі при 

відносній простоті розрахунків. Але це досягається запровадженням емпіричних 

коефіцієнтів. Це свідчить про наявність низки процесів та явищ, які у застосовуваних 

моделях не враховуються. 

В основі таких моделей лежить рівняння Резаля [86], яке є виразом першого 

закону термодинаміки для адіабатного процесу розширення ПГ. Це рівняння пов'язує 

тиск ПГ зі швидкістю снаряда в даний момент часу в залежності від газоприходу 

порохового заряду, що згоряє, і геометрії ствола. Величина газоприходу, у свою 

чергу, залежить від тиску ПГ в даний момент часу і форми порохового зерна. Ще 
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однією особливістю рівняння Резаля є використання в якості енергетичної 

характеристики сили пороху при утворенні ПГ. 

При дослідженні були використані вдосконалені моделі, що імітують процеси 

внутрішньої балістики ствольних систем. Як вихідні, були використані моделі 

хімічної кінетики [112] утворення ПГ [113], моделі процесів розширення ПГ [86] при 

русі снаряда в каналі ствола [87]. У процесі руху снаряда каналом ствола максимальна 

величина тиску ПГ може досягати значень ~300–500 МПа. Такий тиск, а також висока 

температура, обґрунтовують припущення про рівноважний стан (або близький до 

нього) хімічних реакцій між компонентами ПГ. Визначення складу ПГ ґрунтується на 

урахуванні рішення системи, яка включає рівняння: закону діючих мас, закону 

збереження речовини, закону Дальтона [113]. 

Відмінною особливістю є форма рівнянь закону діючих мас. В якості основи їх 

запису використовуються рівняння утворення можливих компонентів ПГ з 

елементарних хімічних речовин [114].  

Наприклад: 

 

𝐻2𝑂  ⇄  2 ⋅ 𝐻 + 𝑂 ;   𝐶𝑂2   ⇄  𝐶 + 2 ⋅ 𝑂                         (2.1) 

 

Така форма запису є універсальною. Вона дозволяє отримати замкнуту систему 

рівнянь на основі переліку речовин, які можуть бути присутніми у суміші. У 

прийнятих моделях, що описують процес пострілу, для НЦ пороху склад ПГ 

визначається, виходячи з наступного списку компонентів, що входять до нього: 

𝐻2𝑂,  𝐶𝑂2,  𝐶𝑂, 𝐻2,  𝐶𝐻4,  𝑁2 .                      (2.2) 

 

В якості удосконалення загальноприйнятих моделей для відображення 

можливості утворення вільного вуглецю список компонентів (2.2) був доповнений ще 

одним і позначений символом FC (free carbon, конденсована дрібнодисперсна фаза 

вільного вуглецю). Метод розрахунку термодинамічних параметрів суміші 

газоподібних продуктів при утворенні конденсованої фази наведено в [114]. 
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Для речовин (2.2) рівновага у хімічних реакціях газової фази ПГ є загально 

прийнятим припущенням та визначається їх високою швидкістю. Відомості про 

характер реакції, яка б могла б пояснити утворення конденсованої фази вуглецю в 

каналі ствола в процесі пострілу, в доступній літературі відсутні. У цьому випадку 

розраховану на основі рівнянь рівноваги хімічної кінетики кількість конденсованої 

фази можна розглядати лише як необхідний фактор (умову). В якості реакції, яка 

може пояснити цей процес, розглянуто диспропорціонування (disproportionation) 

монооксиду (monoxide) вуглецю (реакція Будуара–Белла Boudouard-Bellreaction) 

[113, 115–117]. 

 

2 ⋅ 𝐶𝑂 ↑  →  𝐶 ↓   + 𝐶𝑂2 ↑   + (𝑄).                                  (2.3) 

 

Ця реакція характеризується обмеженим зверху температурним діапазоном, в 

рамках якого вона може бути здійснена. 

Більшість моделей, що описують процеси внутрішньої балістики ствольних 

систем, побудовані на припущенні про однорідність змін величин тиску та 

температури в просторі за снарядом [89]. Це зумовлено використанням моделей у 

зосередженій постановці. Водночас наведені в першому розділі (рис. 1.1, рис. 1.2, рис. 

1.3) приклади дульних викидів вказують на неоднорідність виділення вільного 

вуглецю по довжині ствола. Отже, і температура ПГ має бути неоднорідною. В [90] 

при виконанні деяких чисельних розрахунків виявлено ефект, що не укладається в 

класичне уявлення про розподіл температури продуктів розкладу пороху. Він 

проявляється у суттєвому зростанні температури біля дна каналу та дна снаряда. У 

[90] це явище пояснено як Махе-ефект. Такий підхід можна прийняти до розгляду для 

ПГ біля дна снаряда. Слід зазначити, що в літературі прояв Махе-ефекту 

розглядається при горінні конденсованих речовин та газоподібних сумішей у 

замкненому (постійному) об'ємі. У цьому випадку відбувається збільшення тиску 

продуктів згоряння, що веде до стиснення попередніх порцій, вже утворених ПГ, та 

їх нагрівання. Стиснення відбувається за рахунок роботи наступних ПГ, які 
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утворилися порціями. При цьому їхня температура зменшується по відношенню до 

температури горіння. 

Схожа ситуація складається і на початковому етапі перетворення пороху. Хоча 

об'єм простору за снарядом не залишається постійним, його величина змінюється 

відносно повільно, порівняно з величиною газоприходу. Тиск ПГ збільшується, що 

веде до їхнього нагрівання біля дна снаряда. При цьому новоутворені ПГ здійснюють 

роботу розширення при значній величині тиску. Це веде до суттєвого зменшення 

температури новоутворених газів по відношенню до температури горіння. 

В подальшому зі збільшенням швидкості снаряда і, відповідно, швидкості 

збільшення об'єму простору за снарядом, величина тиску ПГ починає зменшуватися. 

В цьому випадку складаються умови для своєрідного проявлення Махе-эффекта. 

Триває утворення ПГ, як наслідок, збільшується їх об’єм. ПГ продовжують 

здійснювати роботу розширення. Це також веде до зменшення температури ПГ в 

порівнянні з температурою їх утворення. Але робота розширення відбувається за 

меншої величини тиску ПГ. Відповідно величина температури новостворених газів 

змінюється меншою мірою, ніж у ПГ на попередніх стадіях процесу пострілу. Цим і 

може бути пояснено підвищення тиску ПГ у каналі (ствола) ближче до зарядної 

комори. 

Врахування розподілу температури за довжиною ствола для визначення 

можливості тривалості реакції диспропорціонування вимагає розгляду завдання 

внутрішньої балістики в розподіленій постановці. Її вирішення веде до використання 

складних чисельних методів. На початковому етапі дослідження можливості прояву 

в процесі пострілу явища диспропорціонування монооксиду вуглецю такий підхід є 

нераціональним. Це спричиняє необхідність удосконалення не тільки моделі процесу, 

а й методу рішення. За основу прийнято аналог методу кінцевих елементів. Один із 

напрямів удосконалення стосується вибору визначальної характеристики кінцевого 

елемента. У низці випадків у ролі визначальної характеристики приймається 

незмінний об'єм кінцевого елемента. В даному випадку в ролі визначальної 
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характеристики елемента прийнята його маса. Маси всіх елементів приймаються 

постійними. 

 

2.2. Процес утворення вільного вуглецю при пострілі гармати. 

 

Вихідними параметрами для процесу розширення порохових газів є такі дані: 

- можливий склад ПГ у вигляді наступних речовин: 

𝐻2𝑂,  𝐶𝑂2,  𝐶𝑂, 𝐻2,  𝐶𝐻4,  𝑁2, у тому числі дрібнодисперсна конденсована фаза 

вуглецю FC (free carbon); 

- формула деградації пластичних бризантних вибухових речовин у 

вигляді [81, 82]:  
 

𝐶6𝐻7.7𝑁2.3𝑂9.6 → 𝐶5.95𝐻7.99𝑁1.9𝑂8.76 + нітропохідні ДФА + +0,001 𝑁2 +

0.024 𝑁2𝑂 + 0.012 𝐶𝑂 + 0.012 𝐻2𝑂, 

 де ДФА – дифеніламін; 

– прийнято наступні параметри: калібр – d, м; площа перерізу ствола - – S, м2; 

вільний об'єм зарядної комори (без урахування обсягу пороху) – WKC, м3; довжина 

вільного об'єму зарядної комори – xKC, м; маса снаряда – М, кг; маса пороху 

повний/зменшений заряд – m, кг; відповідні швидкості снаряда V на дульному зрізі - 

м/с; сила пороху – f, Дж/кг; показник адіабати – γ; довжина простору за снарядом 

ствола - х, як сума довжин нарізної частини ствола та xKC.– м; 

Прийняті обмеження та припущення: 

– у газовій фазі ПГ молярна маса постійна; 

- лінійний закон горіння порохового заряду u1=u0۰P і  постійна площа його 

горіння F. Тут u0 - швидкість горіння пороху, Р - тиск, при якому відбувається 

згоряння пороху в даний момент. 

Виходячи зі складу НЦ пороху (табл. 2.1), було отримано брутто-формулу 

порохового заряду, нормовану на один атом вуглецю [112]: 

 

𝐶1𝐻1.44𝑁0.37𝑂1.57 ,                                                (2.4) 
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що відповідає брутто-формулі ПГ [81]: 

 

𝐶6𝐻8.64𝑁2.22𝑂9.42 .                                                   (2.5) 

Таблиця 2.1 

Вихідний склад заряду НЦ пороху 

Компонент Речовина % 
Брутто-

формула 

Енергетична основа нітроцелюлоза 96.0 𝐶6𝐻7.7𝑁2.3𝑂9.6 

Пластифікатор 
етанол 0.5 𝐶2𝐻6𝑂 

діетиловий ефір 0.5 𝐶4𝐻10𝑂  

Стабілізатор хімічної  стійкості дифеніламін 1.0 𝐶12𝐻11𝑁 

Речовини - паразити вода (вологість) 2.0 𝐻2𝑂 

 

Питома ентальпія порохового заряду розраховується, виходячи з величини сили 

пороху, відповідно до виразу: 

 

𝐼уд
П = 𝐼уд

ПГ =
𝛾

𝛾−1
⋅ 𝑓,     (2.6) 

 

де 𝐼уд
П  – питома ентальпія пороху, 𝐼уд

ПГ – питома ентальпія порохових газів, γ – 

показник адіабати, f – сила пороху. 

З урахуванням (2.4), (2.6) та (2.1) склад ПГ (2.2) визначається з рівнянь законів 

хімічної кінетики [112] (закон діючих мас), матеріального балансу та рівняння 

Дальтона. 

Закон діючих мас:  
𝑃𝐶 ⋅ 𝑃𝑂

𝑃𝐶𝑂
= 𝐾𝐶𝑂(𝑇), 

 

𝑃𝐶 ⋅ 𝑃𝑂
2

𝑃𝐶𝑂2

= 𝐾𝐶𝑂2
(𝑇), 



 
75 

 
 

𝑃𝐻
2 ⋅ 𝑃𝑂

𝑃𝐻2𝑂
= 𝐾𝐻2𝑂(𝑇), 

 
𝑃𝐻

2

𝑃𝐻2

= 𝐾𝐻2
(𝑇), 

 
𝑃𝑁

2

𝑃𝑁2

= 𝐾𝑁2
(𝑇), 

 
𝑃𝐶⋅𝑃𝐻

4

𝑃𝐶𝐻4

= 𝐾𝐶𝐻4
(𝑇),     (2.7) 

 
𝑃𝐶

𝑃𝐹𝐶

= 𝐾𝐹𝐶
(𝑇) . 

 

Тут 𝐾𝐶𝑂(𝑇),  𝐾𝐶𝑂2
(𝑇),  𝐾𝐻2𝑂(𝑇),  𝐾𝐻2

(𝑇),  𝐾𝑁2
(𝑇),  𝐾𝐶𝐻4

(𝑇),  𝐾𝐹𝐶
(𝑇) – 

залежні від температури константи хімічної рівноваги реакцій утворення речовин 

виду (2.1). 

Рівняння матеріального балансу: 𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐶𝑂, 𝐻2, 𝐶𝐻4, 𝑁2  

 

𝑓𝑜𝑟 [𝐶]        𝑏𝐶 ⋅ 𝑀𝑇 = 𝑃𝐶𝑂 + 𝑃𝐶𝑂2
+ 𝑃𝐹𝐶

+ 𝑃𝐶 , 

 

𝑓𝑜𝑟 [𝐻]     𝑏𝐻 ⋅ 𝑀𝑇 = 2 ⋅ 𝑃𝐻2𝑂 + 2 ⋅ 𝑃𝐻2
+ 4 ⋅ 𝑃𝐶𝐻4

+ 𝑃𝐻 , (2.8) 

 

𝑓𝑜𝑟 [𝑂]      𝑏𝑂 ⋅ М𝑇 = 𝑃𝐶𝑂 + 2 ⋅ 𝑃𝐶𝑂2
+ 𝑃𝐻2𝑂 + 𝑃𝑂 , 

 

𝑓𝑜𝑟 [𝑁]            𝑏𝑁 ⋅ М𝑇 = 2 ⋅ 𝑃𝑁2
+ 𝑃𝑁 . 
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де bC, bH, bO, bN – кількість атомів відповідно вуглецю, водню, кисню, азоту у 

брутто-формулі пороху (2.4); М𝑇 – кількість молей пороху (2.4), що забезпечує 

чисельну рівність тисків компонентів ПГ їх концентраціям. 

Рівняння Дальтона: 

 

𝑃 = 𝑃𝐶𝑂 + 𝑃𝐶𝑂2
+ 𝑃𝐻2𝑂 + 𝑃𝐻2

+ 𝑃𝑁2
+ 𝑃𝐶 + 𝑃𝐻 + 𝑃𝑂 + 𝑃𝑁 .     (2.9) 

 

Тут P – сумарний тиск компонентів порохових газів. Слід розрізняти PC в (2.9) 

і 𝑃𝐹𝐶
 в (2.7), (2.8). PC – це парціальний тиск парів вуглецю. 𝑃𝐹𝐶

 означає концентрацію 

конденсованої фази вуглецю. Позначення цієї величини як тиску зумовлено 

прийнятої схемою позначень і обчислень, у якій концентрації речовин чисельно рівні 

їх парціальним тискам. 

Відповідно до закону горіння u1=u0۰P і площі горіння F визначається час горіння 

та розширення ПГ на черговому етапі розрахунку. Відповідно до цього: 

 

𝑚𝑖 = (𝑢0 ⋅ 𝑃) ⋅ 𝐹 ⋅ 𝑡𝑖  ⇒  𝑡𝑖 =
𝑚𝑖

(𝑢0⋅𝐹)⋅𝑃
 .   (2.10) 

 

Ентальпія (𝐼𝑖
𝑛) ПГ визначається як сума їхньої ентальпії з кінця попереднього 

кроку розрахунку та вноситься з поточною частиною. Відповідно до 

 

𝐼𝑖
𝑛 =

𝛾

𝛾−1
⋅ 𝑃𝑖

𝑛 ⋅ 𝑊𝑖
𝑛  ⇒  𝑃𝑖

𝑛 =
𝛾−1

𝛾
⋅

𝐼𝑖
𝑛

𝑊𝑖
𝑛   (2.11) 

 

визначається тиск суміші ПГ (𝑃𝑖
𝑛) на початку кроку розрахунку. Тут 𝑊𝑖

𝑛 – об'єм 

елемента ПГ на кроці розрахунку. 

Розширення ПГ та розгін снаряда на поточному кроці розрахунку відбувається 

протягом часу 𝑡𝑖 та описується співвідношенням: 
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𝜑𝑀

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑃 ⋅ 𝑆.                                           (2.12) 

 
де М – маса снаряда, φ – коефіцієнт, що враховує фіктивну величину маси 

снаряда, х – довжина каналу ствола. 

 

Фізико-хімічні процеси утворення ПГ відрізняються від класичного уявлення 

про горіння газів в окислювальній атмосфері. Процес теплопередачі несуттєво 

впливає на зміну складу ПГ і, як наслідок, на склад отриманих продуктів. Внаслідок 

чого для розрахунку величини Р використано співвідношення для адіабатичного 

процесу розширення газу: 

  

 (𝑃𝑖
𝑛) ⋅ (𝑊𝑖

𝑛)𝛾   =   (𝑃𝑖) ⋅ (𝑊𝑖)𝛾  ⇒  𝑃𝑖 = (𝑃𝑖
𝑛) ⋅ (

𝑊𝑖
𝑛

𝑊𝑖
)

𝛾

,  (2.13) 

 
де Pi

n, Wi
n – величини тиску і об'єму простору за снарядом в початковий момент 

на кроці розрахунку (відповідні величини наприкінці попереднього кроку 

розрахунку), Pi, Wi – величини тиску та об'єму в поточний момент розрахунку. 

З урахуванням Wi=S۰xi і (2.13) вираз (2.12) запишеться у вигляді: 

 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
−

𝑟

(𝑥)𝛾
= 0 ,  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑟 =

𝑃𝑖
𝑛⋅𝑆⋅(𝑥𝑖

𝑛)𝛾

𝜑⋅𝑀
 .                       (2.14) 

 
Тут 𝑥𝑖

𝑛– довжина простору за снарядом в початковий момент кроку розрахунку. 

Для можливості аналітичного рішення (2.14) лінеаризується другий член 

рівняння точки 𝑥𝑖
𝑛 на основі ряду Тейлора. 

Рішення (2.14) запишеться у вигляді:  

 

(𝑡) =
𝑣𝑛

√𝑑1
𝑠𝑖𝑛 ( √𝑑1 ⋅ 𝑡) −

5

6
𝑥𝑖

𝑛 𝑐𝑜𝑠  ( √𝑑1 ⋅ 𝑡) +
11

6
𝑥𝑖

𝑛 ,  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑑1 =
6𝑟

5𝑥𝑖
𝑛 .         (2.15) 
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Підставляючи в цей вираз значення ti, визначається величина простору за 

снарядом 𝑥𝑖
𝑛, а з похідної від (2.15)  

 

𝑣 = 𝑥′(𝑡) = 𝑣𝑛 𝑐𝑜𝑠 ( √𝑑1 ⋅ 𝑡) +
5

6
𝑥𝑖

𝑛√𝑑1 𝑠𝑖𝑛 ( √𝑑1 ⋅ 𝑡),  (2.16) 

 

швидкість снаряда 𝑣𝑖
𝑘 в цей момент; 

З прийнятих припущень з першого закону термодинаміки з урахуванням 

адіабатичного розширення ПГ і відповідно I=γ۰U, випливає: 

 

𝐼𝑟𝑒𝑠 = 𝐼𝑐𝑜𝑚 − 𝛾 ⋅ 𝜑𝑀
(𝑣𝑖

𝑘)
2

2
 .   (2.17) 

 

Тут U – внутрішня енергія ПГ, витрачена на виконання роботи A з розгону 

снаряда з фіктивною масою φM, Icom – повна ентальпія, внесена з ПГ в простір за 

снарядом, Ires – залишкова ентальпія до кінця поточного кроку розрахунку після 

виконання роботи з розгону снаряда. Рівняння (2.17) можна розглядати як спрощений 

аналог в ентальпійній формі рівняння Резаля. Співвідношення (2.18) визначає тиск 

ПГ. 

 

𝐼𝑟𝑒𝑠 =
𝛾

𝛾−1
⋅ 𝑃𝑖

𝑘 ⋅ 𝑊𝑖
𝑘  ⇒  𝑃𝑖

𝑘 =
𝛾−1

𝛾
⋅

𝐼𝑟𝑒𝑠

𝑊𝑖
𝑘 ,                           (2.18) 

 

Наведені вирази (2.1)-(2.18) та їх аналіз довів, що визначено процес, здатний 

забезпечити утворення вільного вуглецю в ПГ у процесі руху снаряда в каналі ствола. 

Розроблено модель цього процесу, в основу якої закладено врахування зміни 

температури ПГ за довжиною ствола. 

Запропонована модель може бути основою визначення умов утворення 

конденсованої фази у вигляді вільного вуглецю (диспропорціонування монооксиду 

вуглецю – реакція Будуара-Белла), що дозволяє отримувати границю її утворення по 

довжині ствола. 
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2.3. Визначення зміни температури ПГ по довжині ствола в процесі 

пострілу. 

 

Метод визначення зміни температури ПГ засновано на розгляді процесів 

рівноваги ПГ, які тривають в модельних умовах ідеального газу. Це зумовлено тим, 

що величина коволюма становить ~0,001. При існуючій точності завдання вихідних 

даних неврахування коволюму істотно не впливає на точність розрахунків. Але, у 

свою чергу, його врахування ускладнює обчислення. 

Прийняті вихідні дані: 

– маса першої частини згорілого пороху визначається на основі рівняння стану 

ідеального газу за умови забезпечення обраного тиску форсування у вільному об’ємі 

зарядної комори. Решта порохового заряду ділиться на рівні частини; 

Прийняті обмеження та припущення: 

– ПГ є сумішшю ідеальних газів, коволюм (Kovolyum) не враховується. 

– швидкість горіння порохового заряду залежить тільки від тиску; 

– об'єм порохового заряду не враховується; 

– вільний об'єм зарядної комори у міру згоряння порохового заряду не 

змінюється і дорівнює вихідному. Це зумовлюється тим, що об'єм простору за 

снарядом істотно більший за об'єм порохового заряду; 

– тиск ПГ у всіх точках простору між дном зарядної комори та дном снаряда 

однаковий (усереднений); 

– при розрахунку наступного кінцевого елемента у вигляді маси згорілого 

порохового заряду збільшення кількості ПГ у просторі між зарядною коморою та 

снарядом відбувається миттєво; 

– процес розширення ПГ адіабатичний, показник адіабати відомий; 

– протитиск перед снарядом не враховується; 

– кінцеві елементи ПГ, що надходять, не перемішуються в процесі їх 

розширення; 
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– на кожному кроці розрахунку кількість елементів, що враховуються, 

збільшується на одиницю, що відповідає черговій порції згорілого порохового заряду; 

– час розширення ПГ визначається на черговому кроці розрахунку; 

– витрати енергії на процеси, крім розгону снаряда, враховуються за допомогою 

коефіцієнта, що збільшує в розрахунках масу снаряда (фіктивна маса снаряда). 

Метод розрахунку засновано на основі моделі, представленої у вигляді 

послідовності елементів порцій ПГ (аналог методу кінцевих елементів) по довжині 

ствола (одномірна постановка). Розмір елемента визначається часткою згорілого 

порохового заряду. Для всіх елементів вона однакова і визначається на стадії вибору 

вихідних даних та складає від 0.3 кг до 0.5 кг. У міру згоряння чергової частки 

утворені ПГ у вигляді чергового елемента надходять у простір за снарядом. 

Змінюється тиск ПГ. Розглядається розширення всіх елементів ПГ, що надійшли на 

даний момент у простір за снарядом. Обчислена величина тиску ПГ використовується 

для визначення часу згоряння наступної порції порохового заряду. Протягом цього ж 

проміжку часу розглядається розширення зміненої кількості ПГ. 

Використання модифікованої моделі процесів розширення ПГ вимагає зміни 

форми запису її основних рівнянь. Усереднена температура ПГ по всьому простору 

за снарядом дозволяла використовувати величину сили пороху для врахування 

енергії, що вноситься по мірі згоряння порохового заряду. Врахування зміни 

температури по довжині простору за снарядом вимагає врахування зміни енергії 

кожного елемента ПГ при їх однаковій масі. Це було забезпечено шляхом запису 

аналога рівняння Резаля в ентальпійній формі кожного кінцевого елемента ПГ. 

Запропоновано наступний підхід, що описує процес пострілу: 

– рух снаряда по каналу ствола умовно розбито на дві частини: при горінні 

пороху і після його закінчення; 

– пороховий заряд згоряє дискретами (порціями), рівними за масою; 

– тиск, при якому відбувається згоряння чергового дискрета заряду, вважається 

постійним і приймається рівним тиску після закінчення розширення ПГ на 

попередньому кроці розрахунку. Поточна величина тиску визначає час згоряння 
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чергової частки заряду (ti), який є інтервалом розрахунку часу на черговому кроці. 

Залежно від поточного тиску, інтервал часу згоряння чергової частки заряду і, 

відповідно, інтервал часу розрахунку на черговому кроці буде змінним; 

– утворення чергової порції ПГ масою mi відбувається без впливу на вже 

існуючі ПГ (наприклад поза стволом). Цьому кроку відповідає припущення про 

неврахування об'єму порохового заряду і, відповідно, неврахування зміни об'єму за 

снарядом в міру згоряння пороху; 

– чергова порція ПГ, що утворилася, надходить у зарядну комору миттєво через 

її торцеву поверхню (рис. 2.1). Миттєво відбувається збільшення тиску ПГ та 

формується його нова величина (pi), визначається кількістю доданих ПГ, а також 

об'ємом (w0, w1,…wi-2, wi-1) та тиском вже існуючих ПГ; 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема формування частки порохових газів, що надходить, на 

черговому кроці розрахунку. 

 

– протягом проміжку часу ti (тривалості чергового кроку розрахунку) 

відбувається розширення ПГ та прискорення снаряда (без урахування надходження 

ПГ). В кінці розглянутого інтервалу часу формується величина тиску ПГ, що 

використовується для визначення часу горіння чергової частки порохового заряду на 

наступному етапі розрахунку часу; 

– після згоряння порохового заряду проводиться розрахунок розширення ПГ та 

прискорення снаряда до виходу його зі ствола. 

На даному етапі моделюється розподіл температури ПГ по довжині ствола у 

процесі пострілу. У розрахункових залежностях використовуються середні значення 

деяких величин, що відповідають сучасним ствольним системам. 
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Відповідно до прийнятих припущень запропоновано метод вирішення 

математичної моделі. 

Крок 1. З (2.7)–(2.9) з урахуванням (2.6) визначається температура ПГ, а із 

рівняння стану - кількість порохового заряду, необхідного для формування у зарядній 

коморі тиску форсування. Величина тиску форсування, об'єм зарядної комори (без 

урахування об'єму заряду), показник адіабати задані. У відповідності до частини 

згорілого заряду визначається ентальпія розглянутого об'єму ПГ. Визначається маса 

порохового заряду, що залишилася, вибирається кількість кроків розрахунку. 

Визначається маса частини заряду (mi), згоряння якої розглядається на поточному 

етапі розрахунку. Маси всіх елементів однакові. Тиск форсування є початковим 

тиском наступного кроку розрахунку, визначає швидкість горіння частини 

порохового заряду. Надалі цей об'єм ПГ позначається як w0 (рис. 2.1). 

Крок 2. Використовуючи кінцевий тиск з кроку 1, його розрахунку по (2.10), 

визначається час горіння ti частини mi порохового заряду. За законом горіння u1=u0۰P 

та постійної площі горіння F. 

Крок 3. Частина ПГ, що утворилася, вноситься (миттєво) в простір за снарядом 

без зміни його обсягу об'єму. Відповідно до поточного i-го номеру кроку розрахунку 

частина ПГ надалі буде позначатися як wi. Розраховується ентальпія (𝐼𝑖
𝑛) ПГ як сума 

всіх ентальпій з кінця попереднього кроку розрахунку і як така, що вноситься з 

поточною частиною. Відповідно до (2.11) визначається тиск суміші ПГ (𝑃𝑖
𝑛) на 

початку кроку розрахунку. Враховуючи припущення, що об'єми ПГ з відповідних 

кроків розрахунків не змішуються, визначаються їх нові величини. 

Крок 4. Розширення ПГ та прискорення снаряда на поточному кроці розрахунку 

відбувається протягом часу ti, визначеному на кроці 2, та описується співвідношенням 

(2.12). Величина Р визначається із співвідношення (2.13), що описує адіабатичний 

процес розширення газу. З урахуванням Wi=S۰xi и (2.13) вираз (2.12) запишеться у 

вигляді (2.14). Другий член рівняння (2.14) лінеаризується на основі ряду Тейлора у 

точці 𝑥𝑖
𝑛. Використовуємо як початкові умови значення величин 𝑥𝑖

𝑛 і швидкість 

снаряда vi
n у початковий момент розрахунку на поточному кроці (кінцева швидкість 
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попередньому кроці розрахунку). Вважаючи, як і раніше γ=1.2, рішення (2.14) 

запишеться у вигляді (2.15). Підставляючи в цей вираз значення ti, визначається 

величина простору за снарядом 𝑥𝑖
𝑛 до кінця поточного кроку розрахунку, а із (2.16) – 

швидкість снаряда vi
k в цей момент. 

Крок 5. Для прийнятих припущень з першого закону термодинаміки з 

урахуванням адіабатичного розширення ПГ та, відповідно I=γ۰U, до кінця поточного 

кроку розрахунку слідує за (2.17). Зі співвідношення (2.18) визначається тиск ПГ в 

кінці кроку розрахунку. 

Крок 6. Якщо до початку наступного кроку розрахунку використано не весь 

пороховий заряд, то слід перейти до кроку 2, в іншому випадку – далі. 

Крок 7. Розрахунок ведеться відповідно до методу, викладеного у пунктах 2–5, 

але не враховується надходження до простору за снарядом ПГ. Час закінчення 

розрахунку визначається моментом досягнення снарядом дульного зрізу. 

У процесі розрахунку кожного елемента wi ПГ (рис. 2.1) з рівняння стану 

визначається поточна температура. 

Виходячи з викладеної послідовності дій щодо застосування складових 

математичної моделі, можна зробити висновок, що розроблено розрахунковий метод 

визначення зміни температури та енергії порохових газів по довжині ствола у процесі 

пострілу. В основу методу покладено кінцеві елементи за умови сталості їх мас, саме 

цей метод дав можливість знайти рішення математичної моделі процесу розширення 

ПГ. Такий підхід дозволив виконати  розрахункове завдання в одномірній 

розподіленій постановці. 

 

2.4. Результати розрахунку розподілу температури в просторі ствола. 

 

Після розрахунків були отримані результати, що характеризують розподіл 

температури ПГ в процесі пострілу. Вихідні дані для моделювання наведені у (табл. 

2.2).  
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Таблиця 2.2 

Параметри пострілу для модельної артилерійської системи 

Найменування Позначення Значення 

Калібр d, м 0.152 

Площа перерізу ствола S, м2 0.0181 

Вільний об’єм зарядної комори  WKC, м3 0.0155 

Довжина вільного об'єму зарядної комори xKC, м 0.85 

Маса снаряда М, кг 46 

Маса пороху повний/зменшений заряд m, кг 18,4/11 

Відповідні швидкості снаряда на дульному зрізі м/с 945/775 

Сила пороху f, Дж/кг 0.95*106 

Показник адіабати γ 1.2 

Максимальна температура перебігу реакції Будуара-

Белла 
К 1300 

Довжина нарізної частини ствола м 6,185 

Тиск форсування Па (3…5)*107 

 

Результати отримані для усередненого варіанта деяких змінних величин. Їх 

значення прийняті та представлені в (табл. 2.3) як опорні (контрольні). Обчислення 

проведено таким чином, щоб забезпечити їх значення близькими до наведених у 

таблиці. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Опорні значення величин для модельної артилерійської системи 

Найменування Позначення  Значення 
Тиск форсування Pf, Па 3*107 

Швидкість снаряда (для зменшення заряду) V, м/с 775 

Швидкість снаряда в момент закінчення горіння 

пороху (V ̃=0.8*V) 
V ,̃ м/с 620 

 

У результаті було визначено, що при спалюванні 0.5 кг заряду при нерухомому 

снаряді буде досягнуто тиск ~3.06*107 Па, близький прийнятому тиску форсування. 

Процес спалювання 10.5 кг заряду, що залишився, розбитий на 35 елементів (так було 

прийнято) по Δm=mi=0.3 кг. Шляхом підбору величини виразу в дужках (2.10) 

отримані значення V  ̃=633.5 м/с и V=774.5 м/с, близькі до опорних даних табл. 2.3, 

для цього було прийнято u0۰F=8.65*10-8 м3/с. 

Отримані опорні значення швидкостей снаряда відповідають табличним даним 

для розглянутого заряду з відомою характеристикою. Модель включає в себе закони 

збереження і закони хімічної кінетики. Ці ж закони використовуються і у відомих 

моделях із зосередженими параметрами. Відомі моделі з розподіленими параметрами 

тиску, в основі яких лежать ті ж закони. Це дозволяє припустити, що розподіл 

температури, отриманий на підставі тих же законів, адекватно відображає процеси, 

що тривають. 

На графіках рис. 2.2–2.4 наведено результати розрахунку за умовами даних 

табл. 2.2, і табл. 2.3. На рис. 2.2 (а) відображено зміну тиску, а на рис. 2.2, (б) – 

розподіл температури в просторі за снарядом при його різному положенні у стволі 

гармати (рис. 2.1). 

Величина тиску на рис. 2.3 (a) відображається для точки, прив'язаної до дна 

снаряда. Цим пояснюється становище початку розрахованих результатів на ньому. По 

осі абсцис він визначається довжиною зарядної комори. По осі ординат – величиною 

тиску форсування. На рис. 2.2 (б) величини температур відображаються для точок, 



 
86 

 
прив'язаних до відповідних частин ПГ. Усі частини мають однакову масу по 0.3 кг. 

Але при різних тисках в даний момент часу вони мають різну довжину. З цієї причини 

координати, де розпочинаються графіки 1–3 (кольорові лінії) на рис. 2.2 (б), по осі 

абсцис не збігаються. 

 

 
a – зміна тиску у просторі за снарядом; 

                          
б – розподіл температури ПГ за різних положень снаряда 

Рис. 2.2. Результати розрахунку тиску та температури порохових газів для 

зменшеного заряду свіжого пороху: 1 – у момент максимального тиску у просторі за 

снарядом; 2 – при закінченні горіння порохового заряду; 3 – при знаходженні снаряда 

біля дульного зрізу; 4 – температурна границя реакції Будуара-Белла. 

 

Для оцінки впливу ступеня деградації порохового заряду на величину 

параметрів пострілу виконано розрахунок для пороху з тією самою брутто-формулою 
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(2.8) при зниженні його енергетичної ємності на 8% (2.7). Для питомої ентальпії 

I=5240 Дж/кг та інших даних, що відповідають табл. 2.2, табл. 2.3, отримані 

результати, що відображені на рис. 2.4. Використані позначення, аналогічні  рис. 2.3. 

 

 
 a – зміна тиску в просторі за снарядом; 
 

 

 
б – розподіл температури ПГ за різних положень снаряда 

 

Рис. 2.3. Результати розрахунку тиску і температури порохових газів для 

зменшеного заряду пороху після деградації: 1 – у момент максимального тиску у 

просторі за снарядом; 2 – при закінченні горіння порохового заряду; 3 – при 

знаходженні снаряда біля дульного зрізу; 4 – температурна границя реакції Будуара-

Белла. 

У результаті характерні швидкості визначені як V =̃618.5 м/с і V=750 м/с. Для 

оцінки діапазону зміни температури ПГ за різної величини заряду виконано 
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розрахунок для маси свіжого пороху m=18.4 кг (повний заряд). Результати 

розрахунку наведено на рис. 2.4. Використані позначення, аналогічні рис.2.3. 

 

 
a – зміна тиску у просторі за снарядом; 

 

 
 

б – розподіл температури ПГ за різних положень снаряда 
 

Рис. 2.4. Результати розрахунку тиску та температури порохових газів для 

повного заряду свіжого пороху (m=18.4 кг). 1 – у момент максимального тиску у 

просторі за снарядом; 2 – при закінченні горіння порохового заряду; 3 – при 

знаходженні снаряда біля дульного зрізу; 4 – температурна границя реакції Будуара-

Белла. 
У ролі опорних для розглянутого випадку виступають величини швидкостей 

V=945 м/с і V ̃=756 м/с. У результаті розрахунку отримано значення V=944 м/с і 

V =̃780 м/с. 
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На підставі отриманих даних про розподіл температури ПГ за довжиною ствола 

(рис. 2.3, 2.4) визначено кількість вільного вуглецю, яка може утворитися внаслідок 

реакції Будуара-Белла. Виконано верхню оцінку для двох граничних випадків. 

Розглянуто: зменшений заряд (m=11 кг) пороху, який деградував (I=5240 Дж/кг), і 

повний заряд (m=18,4 кг) свіжого пороху (I=5700 Дж/кг). 

Розрахунки виконані на основі розв'язання задачі (2.7)–(2.9) визначення складу 

ПГ та частки вільного вуглецю, що утворився залежно від їх температури. 

Спираючись на ці дані, відомі маси частин ПГ (рис. 2.1) та розраховані значення 

температур частин ПГ (рис. 2.3, 2.4) визначено кількість вільного вуглецю, яка може 

виділитись у кожній частині ПГ. Отримані результати відображено на рис. 2.5 (а) для 

випадку зменшеного заряду пороху, що деградував, і на рис. 2.5 (б) для випадку 

повного заряду свіжого пороху. 

 
а – зменшений заряд пороху що деградував 

 

 
б – повний заряд свіжого пороху 

Рис. 2.5. Результати розрахунку розподілу по довжині ствола маси вільного 

вуглецю, що виділився у відповідній частині ПГ. 
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Результати моделювання показали, що знайдено границю процесу утворення 

конденсованої фази вільного вуглецю по довжині ствола в процесі пострілу, в основу 

якого покладено отриману модифіковану модель розширення порохових газів і метод 

її вирішення. 

 

2.5. Вільний вуглець діагностична ознака якості пострілу гармати 

 

Запропонована модифікована модель процесів внутрішньої балістики створена 

з використанням суттєвих припущень та служить для попередніх розрахунків. 

Основним її завданням є встановлення і доведення зв'язку між параметрами процесів 

внутрішньої балістики та явищами зовнішнього прояву пострілу. Отримані 

результати демонструють багатозначність такого зв'язку. Так, у разі використання 

зменшеного заряду свіжого пороху до моменту закінчення горіння порохового заряду 

(рис. 2.2 (б) графіки 1, 2) відсутні умови для тривання реакції Будуара - Белла. 

Температура ПГ протягом усього простору за снарядом вища границі її початку (рис. 

2.2 (б) графік 4). Але на стадії розширення ПГ після закінчення горіння заряду (рис. 

2.2 (б): графік 3) існують умови для утворення конденсованої фази у вигляді вільного 

вуглецю. При цьому при проходженні снарядом дульного зрізу найвищі температури 

спостерігаються в ПГ, які граничать з дном снаряда та зарядної комори. У середній 

частині ПГ їхня температура найбільший проміжок часу знаходиться нижче границі 

реакції диспропорціонування монооксиду вуглецю. У цій частині може у більшій 

кількості утворюватися конденсована фаза. 

У разі використання зменшеного заряду пороху, що деградував (рис. 2.3), 

характер зміни профілю температури ПГ залишився аналогічним (рис. 2.2, (б). Але 

температури зазнали суттєвих змін. У даному випадку величини температур більшої 

частини ПГ і більший час знаходяться нижче від границі, що визначає можливість 

тривання реакції Будуара-Белла. Більше того, на момент виходу снаряда на дульний 

зріз температура ПГ протягом усього ствола стає нижчою від границі початку 

утворення вільного вуглецю. Це проявляється у його утворенні на всій довжині 
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каналу ствола. Така ситуація відображена на графіку рис. 2.5 (а) і відповідає фото 

зовнішнього прояву пострілу (рис. 1.1), рис. 2.9, коли вільний вуглець займає всю 

довжину дульного викиду. 

У разі використання повного заряду свіжого пороху (рис. 2.4) одержані 

результати свідчать, що є перевищення температури ПГ на дні зарядної комори і 

дульному зрізі граничної температури реакції Будуара-Белла. Іншими словами, в 

початковій та кінцевій частинах дульного викиду повинна бути відсутня складова у 

вигляді вільного вуглецю. Таку ситуацію відображають результати розрахунків, 

наведені на графіку рис. 2.5 (б), і вони відповідають зовнішньому прояву пострілу на 

фото (рис. 1.2). На цих фотографіях відзначені ділянки з відсутністю вільного 

вуглецю в дульному викиді в головній (рис. 1.2 (б) - червоний контур) і хвостовий 

(рис. 1.2 (а) в жовтий контур) його частинах. 

Ще однією особливістю дульного викиду є точка ініціації спалаху. Так, із (рис. 

1.1 (а) та рис. 1.2 (а)) випливає, що ініціація дульного спалаху відбувається в лобовій 

частині дульного викиду вільного вуглецю (виділено червоним контуром). У той же 

час рис. 2.6 свідчить про займання з точки, найближчої до дульного зрізу. У деяких 

випадках спалах дульного викиду може не відбутися (рис. 1.3). 

 

 
 

Рис.2.6. Займання дульного викиду з боку дульного гальма, постріл гармати 

калібру 152 мм. 
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Зазначені особливості дульного викиду неможливо описати на основі існуючих 

моделей розширення порохових газів. У той же час отримані результати розрахунків 

можуть бути основою для пояснення спостережених явищ. 

Точка ініціації спалаху може бути визначена на основі виду профілю зміни 

температури ПГ по довжині ствола: це максимальна температура в районі зарядної 

комори і дульного зрізу. Крім того, слід враховувати температуру спалаху Н2 (~800 К) 

и СО (~900 К). Результати розрахунків (рис. 2.2- рис. 2.4) вказують на можливість 

зниження температури ПГ нижче від границі. Температура ПГ продовжує 

знижуватися і після виходу зі ствола. У результаті може бути відсутній дульний 

спалах ( рис. 1.3). 

Особливості розглянутих процесів проявляються через взаємозв'язок 

параметрів заряду, параметрів внутрішньо балістичних процесів та зовнішніх проявів 

пострілу. Розроблена модель процесу розширення ПГ може бути основою визначення 

функції аналізованого процесу утворення вільного вуглецю. Вона може забезпечити 

вдосконалення відомої моделі внутрішньої балістики. Складність полягає в тому, що 

параметри цієї моделі можуть бути визначені лише при вирішенні зворотного 

завдання. А саме: за кількістю вільного вуглецю, що утворюється, визначаються 

енергетичний стан (ступінь деградації) порохового заряду і ступінь зношеності 

ствольної системи, що і є діагностичними ознаками. Відомі складнощі, що виникають 

під час вирішення зворотних задач. 

Одним із методів, що дозволяє подолати ці складнощі, є метод бібліотеки [118]. 

Його особливістю є попереднє вирішення більшості прямих задач з різними 

вихідними даними. Це виконується на підготовчому етапі. А потім з наявного списку 

рішень в режимі реального часу проводиться вибір параметрів моделі, що шукаються, 

і характеристики заряду для вирішення задачі внутрішньої балістики. 

Можливе існування нестійкості вирішення через високу чутливість до точності 

(зміни) параметрів функції – параметрів моделі процесів внутрішньої балістики. 

Врахування реакції диспропорціонування монооксиду вуглецю істотно впливає на 

величину цих параметрів. Так, відповідно до результатів розрахунків рис. 2.5, (а) при 
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зменшеному заряді m=11 кг маса вільного вуглецю, що виділився, може досягати ~1.3 

кг або 11.8 % від вихідної маси заряду. При повному заряді m=18.4 кг рис. 2.5, (б) 

маса вільного вуглецю, що виділився, може досягати ~ 1.0 кг або 5.5 % від вихідної 

маси заряду. Така зміна кількості ПГ веде до суттєвого зменшення їх значень 

величини тиску. Неврахування такого явища деформує результати вирішення. 

Надалі на основі запропонованої моделі та методу її вирішення може бути 

створений новий метод діагностики пострілу. Його характерною особливістю може 

бути визначення в режимі реального часу в процесі пострілу стану зарядної комори, 

каналу ствола, порохового стану артилерійської системи, швидкість снаряду [119]. У 

своїй основі це передбачає вирішення зворотного завдання внутрішньої балістики в 

сукупності з усіма складнощами відповідного розрахункового процесу.  

 

2.6.  Висновки до розділу. 

 
1. На основі аналізу умов, за яких відбувається розширення ПГ у каналі ствола, 

визначено хімічну реакцію, що дозволяє пояснити утворення вільного вуглецю в 

процесі пострілу. Вона визначає процес диспропорціонування монооксиду вуглецю 

(реакція Будуара-Белла). Її особливістю є зміщення точки рівноваги у бік утворення 

вільного вуглецю зі зниженням температури. Особливою умовою є необхідність її 

різкого (стрибкового) зниження. Саме такі умови реалізуються у процесі пострілу. 

Набула подальшого розвитку математична модель процесу розширення ПГ. Питома 

ентальпія порохового заряду визначається силою пороху з урахуванням постійної 

адіабати. Молярна маса ПГ визначається з урахуванням результатів розв'язання задачі 

хімічної кінетики згоряння пороху. Моделювання параметрів процесу розширення 

ПГ проведено на основі рівнянь першого закону термодинаміки для адіабатного 

процесу та другого закону Ньютона у диференціальній формі. Запропонована модель 

дозволила визначити зміну температури за довжиною ствола. Це дозволило 

визначити умови можливого утворення конденсованої фази вільного вуглецю 

(диспропорціонування монооксиду вуглецю – реакція Будуара-Белла). 
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2. Розроблено розрахунковий метод визначення зміни температури та енергії 

порохових газів по довжині ствола у процесі пострілу на основі модифікованої моделі 

процесу розширення ПГ. Його особливістю є використання як характерної величини 

маси частини порохового заряду. Ще однією особливістю є змінна кількість кінцевих 

елементів у процесі розв'язання модельної задачі горіння пороху та утворення ПГ. 

Використання такого підходу дозволило одержати рішення для розподіленої 

постановки на основі послідовного вирішення низки зосереджених завдань. 

3. Знайдено границі процесу утворення конденсованої фази у вигляді вільного 

вуглецю по довжині ствола в процесі пострілу. Результати отримані на основі 

модифікованої моделі розширення порохових газів та методу її вирішення. Визначено 

розподіл температури ПГ у просторі ствола між зарядною коморою і снарядом, що 

рухається. На основі цих даних визначено зміни протяжності зони виникнення реакції 

Будуара-Белла. Результати отримані для заряду свіжого пороху та пороху, що 

деградував, для випадків повного і зменшеного зарядів. Для зазначених вихідних 

даних, використаних як граничні, в ролі оцінки зверху визначено кількість вільного 

вуглецю, що виділяється, по довжині ствола. Це дозволило пояснити особливості 

розподілу вільного вуглецю у дульних викидах. Таким чином, виявлено зв'язок та 

запропоновано модель, що описує вплив вихідних даних на зовнішній прояв пострілу. 

Аналіз результатів моделювання показав причину можливості ініціювання 

вторинного спалаху дульного викиду. Проведена оцінка загальної кількості вільного 

вуглецю, що виділяється, показала істотний вплив реакції диспропорціонування 

монооксиду вуглецю на процеси внутрішньої балістики і необхідність її врахування 

в моделях процесу пострілу, що дозволило розглядати утворення вільного вуглецю як 

діагностичної ознаки пострілу.
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РОЗДІЛ  3                                                                                                          

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ СТРІЛЬБИ НА ОСНОВІ МАРКІВСЬКОЇ 

МОДЕЛІ 
 

Для розв’язання завдання дисертаційного дослідження, яке полягає в розробці 

дискретної моделі Маркова для послідовної стрільби артилерійського підрозділу 

(АП) за наявності у пострілах випадкових збурень. Крім того, необхідно визначити 

метод керування стрільбою підвищеної ефективності на основі запропонованої 

моделі. Для цього маємо сформувати узагальнений кількісний критерій оцінки 

ефективності стрільби артилерійського підрозділу за наявності випадкових збурень 

пострілів. 

 

3.1 Загальні положення щодо впливу початкової швидкості снаряда на 

ефективність. 

 

В основу дослідження покладено наступну робочу гіпотезу. Головним 

кількісним параметром, що визначає ефективність артилерійського пострілу, є 

початкова швидкість снаряда при виході з дульного зрізу ствола. Вважається, якщо 

початкова швидкість снаряда не нижча за табличну, постріл є ефективним. 

При вирішенні поставленого завдання було прийнято такі спрощення. 

Вважається, що всі систематичні помилки стрільби артилерійського підрозділу 

пов'язані з топологічними особливостями вогневої позиції, місцем розташування цілі 

та метеорологічними умовами вздовж траєкторії польоту снарядів, які враховані та 

скориговані на етапі підготовки стрільби. Під час дослідження розглядається лише 

керування випадковими збуреннями, які можуть бути присутніми у кожному пострілі 

окремої гармати. 

Для визначення ефективності артилерійського пострілу необхідно оцінити 

початкову швидкість снаряда біля дульного зрізу гармати. Найбільш придатний для 
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цього є метод аналізу акустичного поля, створюваного пострілом. Цей метод 

пасивний, потребує мінімального обладнання (два вимірювальні мікрофони). Метод 

добре зарекомендував себе в оцінці початкової швидкості снарядів визначення рівня 

зношеності стволів [110]. При цьому використовувався алгоритм бінарної 

класифікації з урахуванням машини опорних векторів (Support Vector Machines, 

SVM). Однак для якісної класифікації потрібно попереднє навчання класифікатора на 

досить високих вибірках. Також завдання оцінки якості пострілу безпосередньо на 

вогневій позиції за найкоротший проміжок часу необхідно максимізувати час 

класифікації. Крім того, у дослідженнях, проведених раніше, єдиним показником 

якості класифікації була достовірність класифікації. Бажано оцінити й інші показники 

класифікації, зокрема, частку помилкових рішень якості пострілу за параметрами 

акустичного поля на базі класифікатора машиною опорних векторів з найменшими 

квадратами (Least Squares Support Vector Machines, LSSVM) [120, 121]. Цей метод 

вимагає меншої навчальної вибірки та має більш високу швидкодію. Для оцінки 

якості класифікації методами імітаційного експерименту була оцінена ціла система 

показників якості розпізнавання, заснована на концепції логіки бінарної класифікації. 

При цьому матеріалом для імітаційного моделювання був набір реальних записів 

акустичних полів, зареєстрованих при стрільбі гаубиці М109 [122]. 

Для оцінки ефективності стрільби артилерійського підрозділу, застосовуються 

методи ймовірних помилок. Внесення коректур в установки гармат проводиться зі 

зворотним зв'язком, тобто для корекції наступного пострілу потрібно знати результат 

попереднього. Такий принцип зворотного зв'язку збільшує час стрільби. Крім того, 

існуюча процедура пристрілювання не дозволяє усунути випадкові збурення, наявні 

у пострілах окремих гармат. Для усунення зазначених недоліків було застосовано 

апарат Марківських ланцюгів [123, 124]. Опис стрільби  послідовними станами 

Марківського ланцюга дозволив розробити метод керування стрільбою 

артилерійського підрозділу за наявності випадкових збурень у пострілах окремих 

гармат задля досягнення максимальної ефективності стрільби. 
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Для дослідження ефективності стрільби артилерійського підрозділу необхідно 

максимізувати цільову функцію ефективності стрільби, побудовану на підставі 

частинних критеріїв точності стрільби, мінімального часу стрільби та мінімальної 

витрати боєкомплекту. Для формування узагальненого критерію якості були 

застосовані методи формування багатокритеріальної згортки, що застосовуються у 

сучасній теорії прийняття рішень [125, 126]. 

 

3.2. Методи класифікації ефективності одиничного пострілу з гармати  

 

Для визначення поняття ефективності одиничного пострілу було висунуто таку 

гіпотезу. Якщо початкова швидкість снаряда становить щонайменше 0,95 від 

табличного значення (v0≥0,95fire_table), то за умови компенсації решти помилок на стадії 

підготовки стрільби снаряд потрапляє в радіус визначеної цілі. Радіус серединної 

кругової помилки при дальності стрільби D становить CEPD≈1 %D з імовірністю 

p≥0,5. Для перевірки робочої гіпотези було поставлено імітаційний експеримент. У 

процесі експерименту моделювалися послідовні постріли з 155-мм гаубиці М109 

(снаряд М107, максимальний заряд – 5 модулів DM72) 5-ма серіями по 100 пострілів 

у кожній. Початкова швидкість кожного пострілу вибиралася випадковим чином у 

діапазоні 0 _[ (0,95...1) , 1,100i fire tablev rand v i    (rand – стандартний оператор 

генерації псевдовипадкового числа з рівномірним розподілом). Імітувалися 5 серій по 

100 пострілів у кожній. Кожна серія відповідала дальності стрільби D=1000м; 3000 м; 

5000м; 9000 м; 12000 м відповідно. Для кожного пострілу розраховувалася траєкторія 

снаряда під час стрільби по цілі з координатами (x0, y0) точка приземлення 

( , ), 1,100i ix y i  . Розрахунок проводився за польотною моделлю з п'ятьма ступенями 

свободи, побудованої на підставі стандарту НАТО STANAG 4106 [127]. Для 

моделювання використовувався код програми для системи MATLAB® R2017a, 

розроблений в North-West University (ЮАР) і наведений в [127]. Для кожного 

пострілу оцінювався факт влучення/невлучення точки приземлення снаряда в коло 
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радіусом R=1 %D і число влучень. Для кожної серії розраховувалися 

середньоквадратичні відхилення (СКВ) σx, σy в напрямку пострілу та 

перпендикулярному напрямі. Перехід від СКВ до серединної кругової похибки  

здійснювався за співвідношенням [128] 

 

0.615 0.562 ,

1.177 , .

0.615 0.562 ,

x y x y

x x y

x y x y

CEP
   

  

   

  


 


      (3.1) 

 

Результати імітаційного експерименту наведено у табл. 3.1. У другому рядку 

табл. 3.1 наведено оцінку ймовірності попадання снарядів у коло радіусу R для кожної 

серії пострілів р̂ .  

 

Таблиця 3.1 

Результати імітаційного експерименту 

D, м 1000 3000 5000 9000 12000 

р̂  0.78 0.73 0.69 0.71 0.68 

CEP , м 9.23 24.8 43.6 85.4 112.7 

 

Дані таблиці 3.1 підтверджують робочу гіпотезу про поняття ефективності 

одиничного пострілу. На підставі результатів імітаційного експерименту 

запроваджено два визначення. 

Ефективним називатимемо постріл, при якому початкова швидкість снаряда v0 

становить не менше 0,95 від табличної: 0,95vtable_fire≤v0<v0. Неефективним 

називатимемо постріл, початкова швидкість якого становить менше 0,95 від 

табличної: v0<0,95vtable_fire. Тобто, ефективним вважається постріл, при якому снаряд 
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потрапляє в коло радіусу R=1 % D з імовірністю не менше 0,5. Це виконується, якщо 

початкова швидкість снаряда менша за табличну не більше, ніж на 5 %. Інші постріли 

вважаються неефективними. 

В основу методу оцінки ефективності пострілу покладено аналіз його 

акустичного поля. Акустичне поле, що утворюється під час артилерійського пострілу, 

формується двома принципово різними видами хвиль. При вильоті снаряда зі стволу 

із надзвуковою швидкістю утворюється балістична (ударна) хвиля (БХ). Центр цієї 

хвилі збігається з носиком снаряда, що летить по траєкторії. Балістична хвиля 

поширюється разом зі снарядом, що летить по траєкторії. Вона може бути 

зареєстрована мікрофоном, що знаходиться усередині конуса Маха, утвореного 

снарядом під час польоту [89]. Балістична хвиля має N-подібну форму. Тривалість її 

3-6 мс, амплітуда звукового тиску становить 90-120 Па. З погляду спектрального 

аналізу БВ є широкосмуговим звуковим сигналом із шириною спектру 10–700 Гц. 

Дульна хвиля (ДХ) поширюється від зрізу ствола зброї зі швидкістю звуку. ДХ являє 

собою загасаюче синусоїдальне коливання тривалістю 1,5-3 періоди. Центральна 

частота спектру ДХ лежить у діапазоні 10–30 Гц, ширина діапазону становить 

близько 40 Гц. Амплітуда звукового тиску дульної хвилі лежить у діапазоні 150-350 

Па на відстані 50-100 м від дульного зрізу зброї. При цьому амплітуда ДХ значно 

флуктує залежно від метеоумов у точці її реєстрації мікрофоном. Встановлено, що 

постріл зі ствола з початковою швидкістю, меншою за табличну, по акустичному 

полю, що генерується, еквівалентний пострілу з гармати меншого калібру [85, 109]. 

Практично, це означає, що тривалість імпульсних акустичних сигналів БХ і ДХ при 

неефективному пострілі менше, ніж при ефективному, отже, спектри їх ширші. Цей 

ефект дозволяє побудувати автоматизований класифікатор ефективності пострілу, 

заснований на наборі тимчасових і спектральних ознак сигналів БХ і ДХ. В основу 

побудови класифікатора покладено обнадійливі результати робіт [85, 109, 110]. Для 

розробки класифікатора було утворено 2 класи об'єктів – клас 1 – «неефективний 

постріл» та клас 2 – «ефективний постріл». До класу 1 віднесено постріли зі стволів, 

для яких початкова швидкість снаряда v0<0,95vtable_fire, де vtable_fire – табличне значення 
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початкової швидкості снаряда при пострілі з повною відсутністю випадкових 

збурень. До класу 2 віднесені стволи з початковою швидкістю снаряда v0≥0,95vtable_fire. 

Для побудови класифікатора було здійснено комп'ютерне моделювання. Метою 

моделювання було формування репрезентативної вибірки записів акустичних 

сигналів від ефективних та неефективних пострілів. Для формування вибірки, як і 

[109], були використані реальні записи акустичних сигналів, зареєстрованих при 

стрільбі гаубиці M109A3GN [122]. Сигнали були зареєстровані при стрільбі 

широкосмуговими вимірювальними мікрофонами на відстані 20 м і 250 м від вогневої 

позиції. Початкова таблична швидкість снаряда – v0=684 м/с. Для імітації 

неефективних пострілів зі зношених стволів виділені на записах ділянки, що містять 

сигнали БХ (тривалістю 10 мс) та ДХ (тривалістю 150 мс), за допомогою дискретного 

перетворення Фур'є (ДПФ) перетворювалися на спектральну зону. У спектральній 

зоні спектри БХ та ДХ переміщувались у бік високих частот на величину ηSHIFT=rand 

[0,95;1], де rand – програмно реалізований оператор рівномірно випадкового вибору 

числа із заданого інтервалу. Далі «деформовані» таким чином сигнали БХ та ДХ за 

допомогою зворотного дискретного перетворення Фур'є переводились назад у 

тимчасову зону. Усього таким чином було сформовано 150 записів сигналів БХ та 

ДХ, що імітують постріли 1 та 2 класу. Вибірка імітаційних сигналів містить 

приблизно порівну сигналів 1 та 2 класу. Наступним етапом імітаційного 

експерименту було формування векторів інформаційних ознак. Для кожного запису, 

що містить сигнали БХ та ДХ, обчислені амплітудні, часові, спектральні та 

кумулянтні характеристики БХ та ДХ. Детально ознаки описані в [109]. Оскільки всі 

ознаки мають різну фізичну природу та різний діапазон значень, вони нормувалися за 

мінімаксним методом нормалізації з приведенням до інтервалу (0; 1) [129]. Далі 

нормалізовані величини ознак збиралися послідовно у вектор AS розмірності 

dim(AS)=14. Кожна з компонентів векторів ASi являє собою чисельну характеристику 

акустичного поля, створюваного ефективним або неефективним пострілом. Слід 

зазначити, що вектори ознак пострілів можна порівняти тільки при стрільбі зі зброї 

однакового типу, з однаковим зарядом та однаковими снарядами. Наступним етапом 



 
101 

 
побудови автоматичного класифікатора був вибір типу класифікатора. У роботах 

[109, 110] в результаті аналізу різних типів класифікаторів зношеності стволів 

використовувався бінарний SVM-класифікатор [130]. Для оцінки ефективності 

пострілу був обраний більш ефективний, ніж застосований у [109, 110] метод машин 

опорних векторів (Support Vector Machines, SVM) – метод машин опорних векторів з 

найменшими квадратами (Least Squares Support Vector Machines, LSSVM) [126]. 

LSSVM – це переформульований класичний метод SVM, який призводить до 

розв'язання лінійних систем та зводиться до розв'язання задачі лінійного 

програмування. Класичний метод SVM реалізує розв'язання задачі лінійного 

програмування. В результаті метод LSSVM практично суттєво скорочує 

розрахунковий час за тих же показників якості класифікації. Крім того, застосування 

LSSVM-методу дозволяє в 2-4 рази скоротити обсяг навчальної вибірки [127]. Крім 

того, для методу існує налагоджений та верифікований тулбокс системи MATLAB® 

[131]. Класифікатор навчався на вибірці розміром 50 ознак векторів ASLEARN, обраних 

випадковим чином зі згенерованої вибірки. Далі на вхід навченого та налаштованого 

за гіперпараметрами класифікатора LSSVM подавалася тестова вибірка ASTEST  

розміром 50 векторів. Його елементи також вибиралися випадковим чином із 

загальної вибірки AS. У цьому випадку була поставлена умова – елементи навчальної 

та тестової вибірок не повинні перетинатися. Сформована випадковим чином тестова 

вибірка включала 28 векторів з ознаками неефективних пострілів та 22 вектори з 

ознаками ефективних пострілів. 

Загальноприйнятою практикою є те, що кількісно якість класифікації пострілів 

за початковою швидкістю снаряда оцінювалася одним показником – достовірністю, 

що становить собою відношення правильно класифікованих об'єктів до загальної 

кількості об'єктів. Ця оцінка є недостатньо повною. Тому для класифікації пострілів 

з ефективності були побудовані та розраховані різні показники якості класифікації, 

наведені у [132]. Логіка класифікації представлена у табл. 3.2 У колонках 2, 3 табл. 

3.2 представлені справжні класи, до яких відноситься постріл. У рядках табл. 3.2 

представлені рішення класифікатора, що показують, до якого із двох класів 
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класифікатор відносить постріл. У клітинках таблиці на перетині відповідних рядків 

та колонок наведено кількість справжніх чи хибних рішень класифікатора. Оскільки 

основним завданням класифікації є виявлення пострілів з початковою швидкістю 

нижче за табличну (неефективних пострілів), стан «Постріл справді неефективний» 

приймається за істинно позитивний стан. Тоді протилежний стан – «Постріл справді 

ефективний» є справді негативним. Рішення класифікатора можуть бути такими: 

«Постріл неефективний» – це позитивне рішення, а результат класифікації: «Постріл 

неефективний» – це істинно негативне рішення. Сенс помилково позитивних та 

помилково негативних рішень зрозумілий з табл. 3.2. Відповідні клітинки табл. 3.2 

містять кількісні результати класифікації досліджуваної вибірки. 

 

Таблиця 3.2 

Логіка результатів класифікації 

Стан пострілу 
Істинно позитивний 

стан 
Істинно негативний 

стан 

Рішення класифікатора 
«Постріл дійсно 

неефективний» 
«Постріл дійсно 

ефективний» 

Класифікований клас: «Постріл 

неефективний» 
True Positives (TP) Fa1se Negatives (FN) 

Класифікований клас: «Постріл 

ефективний» 
Fa1se Positives (FP) True Negatives (TN) 

 

У табл. 3.3 наведено кількісні метрики якості класифікації за тестовою 

вибіркою, об'ємом dim (ASTEST) = 50 вистрілів. 

Близькість мір інтегральної оцінки ACC, TNR, Pre, TPR і F до одиниці свідчить 

про високу якість класифікації. Особливо слід зазначити низьке значення частоти 

помилково-позитивних оцінок FP або помилок другого роду. 

Їхнє значення показує, скільки неефективних пострілів класифікуються як 

ефективні. 
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Таблиця 3.3 

Таблиця метрик якості класифікації 

Метрика Формула Інтерпретація 

Accuracy 0,94TP TN
АСС

TP TN FP FN


 
    

Достовірність. Оцінює 

загальне ставлення 

коректно класифікованих 

об'єктів до загальної 

кількості об'єктів 

Error Rate Err=1 – АСС=0,06 

Відношення некоректно 

класифікованих об'єктів 

до загальної кількості 

об'єктів 
Специфіка 

(Specificity, 
True 
Negative 
Rate) 

 21/ 21 2 0,93TNTNR
TN FP




 
 

Специфіка оцінює частку 

ефективних пострілів, 

класифікованих коректно 

Точність 
Presicion  26 / 26 2 0,92TРPre

TР FP



 

 

Точність оцінює частку 

неефективних пострілів, 

класифікованих коректно 
False 
Positive Rate 
(fall-out, false 
alarm rate) 

0,041FPFPR TРR
TN FP

  
  

Частка неефективних 

пострілів, які помилково 

класифіковані як 

ефективні 
Повнота 

(Sensitivity, 
True Positive 
Rate, Recall) 

  26 / 26 1 0,96TPTPR
TP FN

 



 

Повнота показує, яка 

частина неефективних 

стволів класифікована як 

неефективні 

F-міра  52 / 52 3 0,
2

952TPF
TP FP FN




 



 

Середня гармонійна між 

точністю та повнотою 

(загальна якість 

класифікації) 
 

Величина цього значення 0,04 свідчить про те, що у процесі експлуатації 

розроблений бінарний класифікатор помилково визнає ефективними лише 4 % 

неефективних пострілів. 
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3.3. Марківська модель стрільби артилерійського підрозділу з 

випадковими збуреннями пострілів окремих гармат 

 

Нехай артилерійський підрозділ АП з n гармат здійснює серію одиничних 

пострілів із кожної гармати. Інтервал між пострілами з гармат Δt вважаємо постійним 

і визначеним темпом стрільби. Представимо послідовні стани АП простим 

однорідним ланцюгом Маркова з (n+1) станом, граф якої зображено на рис. 3.1. 

Припущення про дискретний Марківський характер процесу цілком обґрунтовано. 

Ефективність наступного пострілу з гармати визначається лише станом її елементів 

(зарядної камори і ствола), в який гармата прийшла в результаті попереднього 

пострілу. З іншого боку, ефективність визначається станом застосовуваного заряду. 

Стани Марківського ланцюга такі. Початковий стан S0 – АП з n гармат, готових до 

стрільби послідовними пострілами. Стан S1 – одна з n гармат АП робить постріл. У 

кожному пострілі може бути одне або кілька з перерахованих вище випадкових 

збурень – зміна початкової швидкості снаряда  Δv0 за рахунок зношеності зарядної 

камери 
_

0
chambv , за рахунок зношеності ствола гармати 0

barrelv  і за рахунок 

невизначеності енергії заряду – 0
chargev . Перелічені збурення у пострілі можуть 

виявлятися як окремо, так і у різних комбінації. Найгіршим варіантом неефективного 

пострілу є наявність у ньому всіх трьох видів збурень – 

_
0 0 0 0

chamb barrel chargev v v v       . Імовірності відсутності збурень (ефективного 

пострілу) задані та рівні:  

 

_
1 0( )chambp p v  , 2 0( )barrelp p v   и 3 0( )chargep p v  . 

 

Імовірності виникнення в одиночному пострілі гармати збурень трьох 

перерахованих видів – це ймовірності протилежних подій:  
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_

1 0( )chambq p v  , 2 0( )barrelq p v   і 3 0( )chargeq p v  . 

 

Наступний стан АП S2 – здійснено постріл з 2-ої гармати АП, який також може 

містити або не містити збурення. Таким чином, послідовно задаються такі стани АП  

( 1, )iS i n для всіх серій з n пострілів. 

Марківська матриця перехідних імовірностей виглядає таким чином:  

 

00 01 02 0 0

10 11 12 1 1

1 1 2

... ...

... ...
,

... ... ... ... ...

... ...

j n

j n

ij

n n n nj nn

p p p p p
p p p p p

p
p p p p p

P    (3.2) 

   

де ( , 1, )ijp i j n
– імовірності переходу Марківського ланцюга із стану Si у стан 

Sj. Марківський граф, що відповідає матриці (3.2) і представлений на рис. 3.1. 

 

...S1 S2 Sn
p01 p12
p11 pnn

p10

p20
p21

pn2
pn1

pn0

p22
p00

S0

 
Рис. 3.1. Марківський граф станів та перехідних імовірностей. 
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Марківська матриця заповнюється за таким правилом. Марківська модель 

побудована з метою визначення кількості ефективних та неефективних пострілів. 

Тому кожен стан її оцінюватиметься ймовірністю прояву числа ефективних пострілів 

з n здійснених пострілів. В міру стохастичності Марківської матриці для стану S1 

виконується умова: p10+p11=1. Імовірність здійснення ефективного пострілу (без 

збурень) p=p11  визначається ймовірностями p1, p2, р3 чи ймовірностями їх 

різноманітних одночасних поєднань. Тоді p10=1–p11. Інші ймовірності рядка S1 будуть 

нульовими. Для інших рядків перехідні ймовірності 
( , 1, )ijp i j n

розраховуються для 

стану Sm  за формулою Бернуллі (тобто, як імовірність здійснення точно i ефективних 

та (m–i) неефективних пострілів у серії з m послідовних одиничних пострілів гармат 

АП): 

 

,m i i m i
ij mp С p q       (3.3) 

 

де 
k
mС – число поєднань з m по k, 

p – імовірність здійснення ефективного пострілу, 

q – імовірність здійснення неефективного пострілу, що визначається 

ймовірностями q1, q2, q3 чи ймовірностями їх різноманітних одночасних поєднань.  

Таким чином, у рядку стану Sm матриці P, починаючи з колонки з номером 

i=m+2, перехідні ймовірності pij=0. Тому умова властивості, матриці як стохастичної 

виконується. Повернення до станів із номерами i<j, тобто із станів з меншим числом 

ефективних пострілів до станів із їх більшою кількістю ефективних можливий не 

завжди. Повернення можливе лише зі станів, у які гармата АП прийшла за рахунок 

невизначеності енергії заряду. При тривалості двох і більше послідовних пострілів 

окремі гармати можуть опинитися у станах неефективного пострілу. Такий стан може 

статися за рахунок зношування зарядної камори або за рахунок зношування ствола 

гармати (подій, що відбуваються з імовірностями 
_

1 0( )chambq p v   и 2 0( )barrelq p v  . У 
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такому випадку це прояв невипадкового збурення. Цей факт свідчить про незворотні 

зміни в елементах гармати. Подальша стрільба з нього без відповідного технічного 

обслуговування буде неефективною. 

Марківська модель (3.5) дає можливість оцінити ймовірність прояву числа 

ефективних пострілів після M циклів стрільби АП: 

 

0
,M

M P P       (3.4) 

 

де P0 – матриця перехідних імовірностей після першого циклу стрільби. 

Для кожного стану можлива оцінка числа ефективних пострілів в залежності 

від загальної кількості зроблених пострілів шляхом розрахунку математичного 

сподівання. Множенням вектора стану svi, який дорівнює: 

 

1, ; 0, ; 1, ,
Т

i j jsv j i sv j i j n       sv                       (3.5) 

 

на PM отримуємо стани пострілів АП після M циклів повторення стрільби. 

Представимо описану Марківську модель для конкретних значень параметрів. 

Нехай артилерійський підрозділ складається з n=6 гармат. Прийняті ймовірності 

здійснення ефективного пострілу дорівнюють відповідно: p1=0,95 – ймовірність 

пострілу з відсутністю збурення у вигляді зношеності зарядної камори; p2=0,95 – 

ймовірність пострілу з відсутністю збурення у вигляді зношеності ствола; p3=0,9 – 

ймовірність пострілу з відсутністю збурення як невизначеності заряду. Відповідні 

ймовірності неефективних пострілів із наявністю відповідних збурень становлять 

1 , 1,3i iq p i   . У найгіршій ситуації при пострілі кожної гармати є всі три види 

збурень. Тоді ймовірність ефективного пострілу p123=p1p2p3=0,81225. Імовірність 

неефективного пострілу з трьома видами випадкових збурень дорівнює q123 =1– 

p123=0,18775. 
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Матриця перехідних імовірностей, побудована  за правилом (3.3), наведено у 

табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Матриця перехідних імовірностей 

Стан 0S  1S  2S  3S  4S  5S  6S  

0S  1 0 0 0 0 0 0 

1S  0,18775 0,81225 0 0 0 0 0 

2S  0,03525 0,305 0,65975 0 0 0 0 

3S  0,00661 0,08589 0,37160 0,53588 0 0 0 

4S  0,00124 0,02150 0,13953 0,40244 0,43527 0 0 

5S  0,00023 0,0054 0,04366 0,18889 0,40861 0,35354 0 

6S  4,38Е–05 0,00113 0,01229 0,07093 0,23014 0,39827 0,28717 

 

На рис. 3.2 наведені залежності ймовірності ефективного пострілу при стрільбі 

АП із n гармат від числа послідовних циклів стрільби. 

Марківський процес зміни станів ефективності пострілів має дискретний 

характер. Графіки, наведені на рис. 3.2, є лише якісною візуалізацією, що демонструє 

при наявності у пострілах трьох видів випадкових збурень ймовірність ефективного 

пострілу різко знижується зі збільшенням числа пострілів.  
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Рис. 3.2. Залежність імовірності ефективного пострілу від числа послідовних 

пострілів: 1 – n=3; 2 – n=4; 3 – n=6. 

 

3.4 Метод автоматизованого управління стрільбою артилерійського 

підрозділу підвищеної ефективності 

 

На підставі сформульованої моделі пропонується наступний метод управління 

стрільбою АП з урахуванням випадкових збурень. Випадкові збурення з причин зносу 

зарядної камери і ствола та невизначеності інформації про стан заряду можуть бути 

присутніми в кожному пострілі кожної гармати АП. Завдання ураження цілі вогнем 

АП формулюється в такий спосіб. Задано координати одиничної нерухомої цілі. 

Стрільба проводиться серіями одночасних пострілів по n пострілів (n≤m, m – число 

гармат в АП). Ціль вважається ураженою, якщо зроблено neff ефективних пострілів по 

цілі. Відповідно до введеного раніше визначення не менше neff пострілів повинні з 

імовірністю не менше 0,5 мати попадання в коло заданого радіусу з центром в точці 

розташування цілі. При цьому повинні виконуватись такі додаткові критерії 

ефективності. Час вогню АП від моменту першого пострілу до ураження цілі timefire 

не повинен перевищувати крайній можливий час безпечного перебування АП на 
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вогневій позиції. Загальна витрата снарядів АП на ураження цілі не повинна 

перевищувати 
total
shootn . 

Крок 1. Попередня підготовка. В основу покладено сформульований вище 

метод класифікації ефективності пострілу відповідно до визначення початкової 

швидкості снаряда по акустичному полю пострілу. В основі методики лежить 

застосування бінарного LSSVM класифікатора, що вимагає попереднього навчання. 

Тому на даному етапі за попередніми стрільбами з кожної гармати з номером i 

будуються Lm навчальних вибірок для кожного j-го із L типів зарядів, що 

застосовується при стрільбі з даної зброї 
, , 1, , 1,i j

LEARN i m j L AS . На етапі формування 

навчальних вибірок бажано застосування для підтвердження достовірності 

класифікації артилерійської балістичної станції. Однак ця вимога не обов'язкова, 

оскільки вище показано, що ймовірність помилки класифікації 2-го роду FPR 

(імовірність класифікації неефективного пострілу як ефективного) не перевищує 0,04. 

Lm навчальних вибірок разом із програмою LSSVM-класифікації заносяться до 

польового комп'ютера класифікатора. 

Крок 2. Попередня підготовка стрільби на вогневій позиції. Після зайняття 

вогневої позиції підрозділом кожної гармати на відстані 30 м і 100 м від дульного 

зрізу зброї встановлюються вимірювальні мікрофони для класифікації пострілів і 

підключаються до польового комп'ютера класифікатора. Вводяться початкові 

установки стрільби кожної гармати. Далі здійснюється введення всіх можливих 

поправок у початкові налаштування гармат: балістичних поправок, метеорологічних 

поправок, топографічних поправок. Таким чином, залишаються неврахованими лише 

можливі випадкові збурення. Потім будується Марківська модель стрільби АП, 

зокрема матриця перехідних імовірностей Р (3.2). Розраховується матриця станів PM 

після М циклів стрільби (3.3). Задається мінімальне значення ймовірності числа 

ефективних пострілів після М циклів стрільби 
min
Mp . 

Крок 3. Початкова стрільба без керування вогнем. Відкривається вогонь на 

ураження цілі відповідно до введених установок повним складом АП з m гармат 
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послідовними циклами. Для кожної гармати кожен постріл оцінюється 

класифікатором, як ефективний чи неефективний. Після кожного циклу стрільби 

підраховується загальна кількість зроблених пострілів N0, а також число ефективних 

0
effN  і неефективних 

_
0
non effN  пострілів по даних класифікатора. Очевидно, що 

_
0 0 0

eff non effN N N  . Після кожного циклу стрільби оцінюється математичне 

сподівання числа ефективних пострілів за Марківською моделлю, як 
*

0 0
eff

MN N p . 

Виконання умови 
*

0 0 0/ 0,05eff eff effN N N   є одночасним підтвердженням 

правильності роботи класифікатора та справедливості Марківської моделі (3.4). 

Закінчення початкової стрільби без керування вогнем визначається виконанням 

умови: 
_ * min

0 0(1 ) 0,2 .non eff total
M shootN N p n       (3.6) 

 

Умова (3.6) означає, що понад 20% ресурсу снарядів АП витрачено на 

неефективні постріли. За цією умовою здійснюється перехід до стрільби з керуванням 

вогнем. 

Крок 4. Стрільба з керуванням вогнем. На цьому етапі стрільба на ураження 

цілі здійснюється лише гарматами АП, із яких ефективний постріл найімовірніший. 

Зокрема, гармати, в яких неефективний постріл спостерігався більше 3-х разів 

поспіль, мають неусувний у польових умовах дефект – зношеність зарядної камори 

або ствола. Це призводить до зменшення початкової швидкості снаряда під час 

пострілу до значення нижче 0,95vfire_table. Імовірність здійснення неефективного 

пострілу більше 3-х разів поспіль зі придатної зброї занадто мала. Етап 4 триває до 

виконання умови 0 f
eff

efN n
. Виконання цієї умови означає, що завдання ураження 

цілі виконано. 
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Для верифікації запропонованого методу було поставлено імітаційний 

експеримент. Імітувалося таке умовне бойове завдання. Задано координати цілі, 

розташованої на відстані D=12000 м. АП складається з m=6 гармат. Радіус 

ефективного пострілу під час розрахунку CEP R=0,01D=120 м. Число ефективних 

пострілів для ураження цілі neff=40. Ресурс пострілів 75.total
shootn   

Імітувалися два методи стрільби. Перший метод – метод стрільби з 

пристрілюванням (МСП) трьома пострілами з основної гармати АП. Коректури 

помилки пристрілки переносяться на всі гармати АП. Оцінка координат розривів у 

процесі пристрілювання проводиться підрозділом артилерійської розвідки. Другий 

метод – запропонований метод стрільби з  керуванням (МСК). Слід зазначити, що у 

[133] вдало був застосований метод керування неефективним устаткуванням в 

результаті його перегрупування. Там був наведений спосіб порівняння ефективності 

керування щодо різних випадків. Тому для імітації аналізованих у цьому розділі 

методів у складі артилерійського підрозділу були визначені 2 гармати з дефектами: 

одна з перевищеною зношеністю зарядної камери, а друга зі зношеністю ствола. Усі 

постріли з цих гармат в обох експериментах моделювалися як неефективні з 

початковою швидкістю 0,85vfire_table. Моделювання неефективних пострілів через 

неповну інформацію про стан заряду здійснювалося шляхом імітації кожного 

десятого пострілу зі значенням початкової швидкості 0,8vfire_table, при цьому номер 

гармати  з таким пострілом вибирався випадково з номером гармати  i=rand [1, 2, 4, 

6]. Водночас гармати з дефектами (з номерами i=3,5) із довільного вибору 

виключалися. Для оцінки CEP, як і раніше, для обох методів постріли моделювалися 

як стрільба з 155-мм гаубиці М109 із застосуванням програми розрахунку польотної 

траєкторії [127]. 

Результати розрахунку наведено у табл.3.5. 
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Таблиця 3.5 

Порівняння результатів стрільби двома методами 

Модельований 

метод 
СЕР, м 

Число 

неефективних 

пострілів 

Число 

ефективних 

пострілів 

Загальна  

кількість 

пострілів 

МСП 116 29 40 69 

МСК 103 11 40 51 
 

Для оцінки бюджету часу на виконання вогневого завдання проведено такі 

розрахунки. Для стрільби гаубиць калібру 155 мм темп стрільби становить 5 пострілів 

за хвилину [98]. Для стрільби по МСП на 69 пострілів шістьма гарматами поспіль 

витрачається 
1
1 2,3t   хвилини. Оскільки стрільба гармат не синхронізована, 

збільшимо цей час на 50%. Час стрільби становитиме 
1*
1 3,45t   хвилини. Час на 

кожен постріл пристрілки складається з польотного часу (за таблицями стрільби для 

гаубиці М109 – 32 с) та часу розповсюдження звукового сигналу розриву від точки 

розриву до звукоприймачів станції звукової розвідки, що дорівнює 

ΔtSOUND_RANGE=12000м/340 м/с=35с. Для трьох пострілів цей час становитиме 

приблизно 
*

_ 2 SOUND RANGt  хвилини. Час на введення початкових установок та 

коректур стрільби приймемо рівним 
1 5 CORRt  хвилинам. Загальний бюджет часу 

при стрільбі методом 1 становить приблизно 
1 1* * 1
0 1 _ 11SOUND RANG CORRT t t t    

хвилин.  

Для методу МСК на 51 постріл з урахуванням не синхронності стрільби гармат 

буде витрачено приблизно 
2 *
1 3t   хвилини. Додаткові витрати часу приймемо 

рівними 
2
ADDt  2 хвилинам на перехід від Кроку 3 до Кроку 4 (виключення з 
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подальшої стрільби дефектних гармат). Загальний бюджет часу при стрільбі методом 

2 складає 
2 2 * 2

0 1 5ADDT t t      хвилин. 

 

3.5. Узагальнений критерій ефективності стрільби артилерійського 

підрозділу 

 

У ролі узагальненого критерію ефективності стрільби АП пропонується згортка 

наступних частинних критеріїв. Усі частинні критерії унормовані відповідним чином. 

Частинний критерій точності стрільби: 

 

,fire
accuracy

D

CEP
Crit

CEP


                (3.7) 

 

де CEPfire – серединна кругова похибка стрільби, 

CEPD – серединна кругова похибка стрільби для дальності D. 

Згідно з [98] для артилерії калібром більше 122 мм CEPD≈1 %D. З практики 

стрільби відомо, що значення даного критерію не може бути менше 0,75 [82]. 

Частинний критерій виконання завдання: 

 

,fire
time limit

fire

time
Crit

time


     (3.8) 

 

де timefire  – час вогню АП для ураження цілі, 

limit
firetime  – граничний час вогню на даній позиції. 

В реальних умовах вважається, що час вогневої діяльності має становити 0,6–

0,7 від загального часу перебування на вогневій позиції [19, 96]. 

Частинний критерій ефективності витрати снарядів: 
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_

,
non eff
shoot

project total
shoot

nCrit
n


    (3.9) 

де 
_non eff

shootn  – кількість неефективних пострілів, 

total
shootn – загальна кількість зроблених пострілів. 

 

Фактично значення цього критерію часто перевищує 0,3, тобто майже третина 

пострілів є неефективними [96]. 

На рис. 3.3 наведено перераховані окремі критерії, розраховані за даними 

імітаційного експерименту (табл. 5). 
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Рис. 3.3 Часткові критерії ефективності для методів стрільби: а – метод стрільби із 

пристрілюванням; б - метод стрільби з керуванням;  
 

1 – accuracyCrit , 2 – timeCrit , 3 – projectCrit . 
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Сформуємо загальний критерій ефективності стрільби АП 
effect
fireCrit  як згортки 

зазначених частинних критеріїв [125, 126]. Найбільш популярними методами оцінки 

ефективності за низкою критеріїв є n адитивна та мультиплікативна згортки. 

Адитивний згорток являє собою операцію: 
 

0
1

, 1, ,
n

add
i i

i
Crit c Crit i n



 
    (3.10) 

 

де ci – вагові коефіцієнти частинних критеріїв, 

Criti – частинні критерії. 

Мультиплікативна згортка: 
 

0
1

, 1, .
n

mult
i i

i
Crit c Crit i n



 
    (3.11) 

 

Обидва зазначені згортки мають суттєві недоліки. По-перше, у них діє принцип 

«тихої компенсації» – недостатній показник якості за одним із частинних критеріїв у 

процесі формування згортки компенсується зменшенням/збільшенням показників 

якості за іншими частинними критеріями. Другий недолік – необхідність оцінки 

вагових коефіцієнтів частинних критеріїв, тобто відносної їх важливості. Тому для 

формування узагальненого критерію ефективності обрано згортку з відстанню від 

ідеальної точки за нормою L2: 
 

_ _ 2
0

1
( ) , 1, ,

n
ideal point ideal point

i i
i

Crit Crit Crit i n


  
  (3.12) 

 

де 
_ideal point

iCrit – значення частинних критеріїв у так званій ідеальній точці – 

фіктивній точці в n-вимірному просторі, в якій значення частинних критеріїв 

досягають екстремуму (у даному випадку мінімуму). У виразі (3.12) значення відстані 
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частинних критеріїв від ідеальної точки можуть бути зважені відповідними ваговими 

коефіцієнтами. Однак вибір вагових коефіцієнтів, що визначають значущість 

відповідних частинних критеріїв, значною мірою суб'єктивний. Крім того, він може 

визначатися конкретною тактичною ситуацією (наприклад, обмеженим ресурсом 

снарядів, у цьому випадку частковий критерій (3.9) є найбільш значимим). Тому в 

умовному бойовому завданні, що розглядається, часткові критерії прийнято 

рівнозначними. Часткові критерії, вибрані для оцінки показників ефективності 

стрільби у цьому випадку, мінімізувалися: 
 

_

min, min, min.
non efffire shoot

accuracy time project
timeCEP n

Crit Crit Crit     (3.13). 

Проте, за визначенням, ефективність є ступінь досягнення системою цільового 

показника. З цього погляду, узагальнений критерій ефективності стрільби логічно має 

бути максимізований. Тому як узагальнений критерій ефективності стрільби обрано 

величину, зворотну згортці 
_

0
ideal pointCrit : 

 

_
_ 01/ .ideal point

gen effCrit Crit     (3.14) 
 

Для розрахунку узагальненого критерію було обрано ідеальну точку з 

координатами  _ 0,75; 0,5; 0,2 .ideal point
iCrit  Прийняті для ідеальної точки значення 

окремих критеріїв означають таке. В ідеальній точці значення серединної кругової 

помилки стрільби CEPfire складає 0,75 від розрахункового значення. Час вогневої 

діяльності в ідеальній точці становить 0,5 загального часу перебування на вогневій 

позиції. Число неефективних пострілів по відношенню до загальної витрати снарядів 

складає 0,2. Значення частинних критеріїв, менші від зазначених, не можуть бути 

реалізовані практично. Відповідні значення критеріїв для першого та другого методів 

становлять 
1

_ 1,42gen effCrit  і
2

_ 7,24gen effCrit  відповідно.  

Для наочності узагальнені критерії обох методів представлені на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Узагальнений критерій ефективності Critgen_eff: a – метод стрільби із 

пристрілюванням; б - метод стрільби з керуванням. 
 

Рис. 3.4 наочно демонструє, що застосування МСК дозволяє підвищити 

значення узагальненого критерію ефективно ті практично в 5 разів у порівнянні зі 

стрільбою по МСП. 

 

3.6 Результати дослідження ефективності стрільби артилерійського 

підрозділу. 

 

Для вирішення завдання розробки напрямів підвищення ефективності стрільби 

АП було запроваджено поняття ефективного пострілу. За допомогою імітаційного 

моделювання польотної траєкторії снаряда гаубиці М109 балістичною моделлю з 

п'ятьма ступенями свободи на 5 серіях по 100 пострілів у кожній підтверджено таке. 

При пострілі з початковою швидкістю снаряда, що відхиляється від табличної в 

меншу сторону не більше, ніж на 5% від табличного значення, за умови компенсації 

решти помилок стрільби, снаряд потрапляє в радіус цілі. Радіус кругової похибки 

R=0,01D при цьому з імовірністю понад 0,5 (табл. 3.1). Такий постріл називається 

ефективним. Для класифікації пострілів на ефективні та неефективні було розроблено 

вдосконалену методику. Методика заснована на бінарній класифікації пострілу за 
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параметрами балістичної та дульної хвилі, що утворюються під час пострілу. Для 

класифікації застосовано удосконалений LSSVM класифікатор. Швидкодія 

класифікатора на польовому комп'ютері середньої продуктивності (MacOS Catalina 

v10.15.5, CPU Intel Core i7 2.2 GHz, RAM: 16Gb) не перевищує 15 с. На підставі логіки 

бінарних рішень визначено характеристики якості класифікації пострілу у класи 

ефективний/неефективний. Встановлено, що загальна якість класифікації за F-мірою 

становить 0,95 (табл. 3.2). Особливо слід зазначити, що показник FPR (помилка 

класифікації 2-го роду або частка неефективних пострілів, які помилково 

класифіковані як ефективні) дорівнює 0,04 (табл. 3.2). 

Обмеженням розробленої методики є необхідність попереднього навчання 

класифікатора для кожної гармати АП при стрільбі за всіма типами застосовуваних 

зарядів. 

При стрільбі АП у кожному пострілі окремої гармати можуть бути випадкові 

збурення. Збурення виникають за рахунок зношеності зарядної камори 
_

0
chambv , 

зношеності ствола 0
barrelv  та невизначеності інформації про застосований заряд 

0
chargev . Розроблена Марківська модель стану стрільби АП дозволяє оцінити 

можливість здійснення ефективних пострілів з випадковими збуреннями після n серій 

стрільби. На рис. 3.3 показано, що ця ймовірність різко зменшується за наявності в 

кожному пострілі окремих гармат випадкових збурень. Проте слід пам'ятати, що 

ймовірність наявності всіх трьох видів збурень у кожному пострілі дуже мала. 

На підставі Марківської моделі стрільби АП розроблено метод керування 

стрільбою підвищеної ефективності. Метод дозволяє на другій стадії стрільби 

виявити гармати, що мають зношеність зарядної камори або зношеність ствола. Такі 

гармати, як неефективні, виключаються із подальшої стрільби. Розроблений метод 

дозволяє фактично виключити процедуру зворотного зв'язку "похибка попереднього 

пострілу → установки наступного пострілу". Це значно скорочує час виконання 

вогневого завдання. Крім того, метод дозволяє значною мірою зменшити вплив 
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випадкових збурень на точність стрільби (табл. 3.5). Обмеженістю розробленого 

методу є необхідність достатньо правильної оцінки ймовірностей 

відсутності/наявності випадкових збурень. Для умовного бойового завдання 

розраховані частинні критерії ефективності для стрільби із пристрілюванням та для 

стрільби з керуванням вогнем за запропонованим методом (рис. 3.3). 

Продемонстровано суттєвий ефект, що отримується при стрільбі з керуванням. 

Сформовано узагальнений критерій ефективності (3.14), який являє собою 

багатокритеріальну згортку за методом ідеальної точки. Зазначимо, що згортка за 

методом ідеальної точки є досить суб'єктивною за рахунок вибору координат 

ідеальної точки. Однак застосування адитивної та мультиплікативної згорток у 

даному завданні неможливе, оскільки для них «недобір» показника за одним 

приватним критерієм може компенсуватися перевищенням за іншим приватним 

критерієм. 

 

3.7 Висновки до розділу 

 

1. Розроблено вдосконалену методику класифікації ефективності одиничного 

пострілу з гармати на основі бінарної класифікації ефективності пострілу за 

параметрами створюваного ним акустичного поля. Розраховано кількісні показники 

якості класифікації ефективності пострілу. Показано, що загальний показник якості 

класифікації за F-мірою становить 0,95, при цьому ймовірність похибки класифікації 

2-го роду дорівнює 0,04. 

2. Побудовано Марківську модель ефективності послідовної стрільби 

артилерійського підрозділу. Модель дозволяє врахувати випадкові збурення, 

наявність яких можлива у кожному пострілі окремих гармат. Це збурення зумовлено 

невиявленими раніше зношеністю зарядної камори гармати, зношеністю ствола 

гармати та неповною інформацією про стан застосовуваного при пострілі заряду. 

Показано, що наявність випадкових збурень у пострілах знижує ймовірність 
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ефективного пострілу до 0,25 при стрільбі АП трьома гарматами уже після трьох серій 

пострілів. 

3. Розроблено метод керування стрільбою артилерійського підрозділу 

підвищеної ефективності на основі запропонованої Марківської моделі. Метод 

дозволяє керувати вогнем АП шляхом виявлення гармат зі зношеністю зарядної 

камори або зношеністю ствола та виключення їх із подальшої стрільби. Метод 

скорочує час виконання вогневого завдання за рахунок виключення зворотного 

зв'язку між послідовними пострілами з 11 хвилин до 5 хвилин для АП з шістьома 

гарматами. Показано, що вилучення зі стрільби АП двох виявлених дефектних гармат 

дозволяє виконати завдання ураження цілі з економією 18 пострілів. 

4. Сформовано узагальнений кількісний критерій оцінки ефективності стрільби 

артилерійського підрозділу за наявності випадкових збурень пострілів. Критерій 

побудований на основі багатокритеріальної згортки частинних критеріїв за методом 

ідеальної точки. Показано, що при стрільбі з керуванням значення узагальненого 

критерію ефект ивності майже в 5 разів перевищує його значення при 

стрільбі із пристрілюванням.
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РОЗДІЛ  4                                                                                      

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ 

ПОСТРІЛУ ЗА ОЗНАКАМИ РІЗНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРИРОДИ 

 

Інтенсивні військові дії у визвольній війні Збройних сил України проти 

держави-агресора вкотре продемонстрували вирішальну роль артилерії великих 

калібрів у досягненні бойових успіхів. Бойовий досвід показав досі небувалу 

інтенсивність артилерійського вогню. З високою інтенсивністю вогню пов'язана 

висока зношеність стволів артилерійських гармат, що потребує постійного контролю 

зношення [134, 135]. Особливу роль відіграють методи автоматизованої діагностики 

параметрів стану пострілу, які вимагають виведення гармати з бойового порядку і 

потребують застосування для оперативної оцінки зношеності коштовного 

спеціального устаткування. У цьому плані особливо перспективними є методи оцінки 

стану, що базуються на реєстрації фізичних полів, які супроводжують постріл, саме 

це буде розкрито в запропонованому розділі.  

Для розробки системи автоматизованої діагностики параметрів пострілу з 

урахуванням особливостей його ідентифікації необхідно вирішити такі завдання: 

– розробити метод автоматизованої параметричної діагностики технічного 

стану пострілу артилерійської гармати на основі ідентифікації незалежних 

параметрів, що мають різну фізичну природу виникнення розширення порохових 

газів та вільного вуглецю в повітрі атмосфери та акустичні поля при пострілах; 

– адаптувати метод класифікації зношеності артилерійських стволів на основі 

виділення інформативних ознак акустичних сигналів для потреб діагностування 

пострілу на базі акустичних хвиль; 

– на базі адаптованого методу розробити метод класифікації пострілу на основі 

виникнення діагностичних ознак при розширенні порохових газів та вільного 

вуглецю в повітрі атмосфери після виходу снаряда зі ствола гармати. 
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4.1. Загальні положення 

 

Завдання автоматизованої діагностики параметрів пострілу може мати два 

підходи. Перший – обстеження власне ствола як елемента гармати, що піддається 

зношенню [12]. Різні ендоскопічні методи обстеження стволів вимагають 

переміщення гармати в технічний підрозділ [136]. Незважаючи на високу якість 

діагностики, такі методи знижують бойову міць артилерійського підрозділу та не 

можуть розглядатися як оперативні. Інший варіант діагностики ствола заснований на 

оцінці початкової швидкості снаряда в момент виходу його з дульного зрізу ствола та 

ефектів, що його супроводжують. Цей варіант базується на тому факті, що зрештою 

зношеність ствола або зарядної камери гармати призводить до зниження початкової 

швидкості снаряда [13]. Найсучаснішим методом оцінки початкової швидкості 

снаряда є застосування артилерійських балістичних станцій (АБС) [137, 138]. АБС є 

допплерівськими радарами сантиметрового діапазону. Їхні недоліки добре відомі. 

АБС є активними приладами, що підвищують ефект і демаскують вогневу позицію. 

Для точного вимірювання початкової швидкості снаряда АБС потребують точної 

установки, що потребує додаткових витрат часу. Зрештою АБС є досить дорогим 

обладнанням. Альтернативним підходом до діагностики стану стволів є реєстрація та 

обробка фізичних полів, що виникають при артилерійському пострілі. Послідовно 

фізичні поля мають такий вигляд. При виході снаряда з дульного зрізу гармати з 

надзвуковою швидкістю виникає і переміщається разом із снарядом балістична хвиля, 

параметри якої залежать від початкової швидкості снаряда і, отже, стану ствола 

гармати. Далі відбувається дульний викид продуктів згоряння пороху в стволі та 

камері згоряння та недогорілого вуглецю (далі скорочено дульний викид (ДВ)). 

Параметри ДВ також залежать від стану ствола та заряду. ДВ породжує акустичну 

низькочастотну дульну хвилю. Дослідження [87, 109, 110] запропонували 

використовувати балістичну та дульну хвилі для оцінки рівня зношеності ствола. Для 

цього запропоновано застосовувати навчальний бінарний SVM-класифікатор [130, 

139-141]. Аналіз літератури показав, що раніше визначення стану ствола ніде не 
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застосовувався аналіз ДВ, хоча ДВ супроводжується потужним оптичним спалахом і 

може бути досить просто зареєстрований. Найбільш ефективним варіантом 

діагностики стану ствола міг бути автоматичний класифікатор, заснований на аналізі 

всіх перелічених видів фізичних полів, включаючи візуальний прояв дульного 

викиду. 

Основою системи автоматизованої діагностики параметрів пострілу 

артилерійської гармати на основі ідентифікації незалежних параметрів, що мають 

різну фізичну природу виникнення, розширення порохових газів та вільного вуглецю 

в повітрі атмосфери та акустичні поля при пострілах, є розробка універсального 

автоматизованого класифікатора. Такий класифікатор, по-перше, ґрунтується на 

методах виявлення діагностичних ознак параметрів в стані пострілу. Та, по-друге, з 

великою кількістю польових експериментів зі стрільби з гармат з багаторакурсною 

відеореєстрацією дульного викиду, а також балістичної хвилі та дульної хвилі для 

навчання класифікатора. 

 

4.2. Методи виявлення діагностичних ознак параметрів в стані пострілу 

 

В основу системи автоматизованої діагностики параметрів стану 

артилерійського пострілу покладено два незалежних методи, в основу яких покладені 

діагностичні ознаки різної природи. В першому каналі діагностики ознаки 

формуються за рахунок виникнення акустичних хвиль двох типів – дульної та 

балістичної. В другому каналі діагностики ознаки формуються за рахунок 

виникнення вільного вуглецю в порохових газах під час пострілу. Загальна схема 

автоматизованої діагностики системи представлена на рис. 4.1. Перший канал 

представлено в [29,109,110,142], але в аналізованому каналі системи, що 

розглядається, доцільно в якості характеристики, яка діагностується, прийняти 

швидкість снаряда. Доопрацьований метод діагностики першого незалежного каналу, 

в основу якого покладено різницю швидкості акустичних хвиль, що виникають під 

час пострілу і руху снаряда, виглядає таким чином.  
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Рис. 4.1 Загальна схема системи автоматизованої діагностики параметрів стану 

пострілу 

 

Метод виявлення діагностичної ознаки стану пострілу за швидкістю снаряда 

𝑉сн
д    може бути реалізовано при виконанні таких кроків. 
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Крок 1. Артилерійську гармату 1 заряджають снарядом з певним пороховим 

зарядом, який згідно з таблицею стрільби має забезпечити початкову швидкість 

снаряда 𝑉сн
т . 

Крок 2. Розміщують на лінії вогню на відомій відстані від гармати 1 мікрофон 

4, підключений до обладнання, яке реєструє аналого-цифрового перетворювача 3 і 

комп'ютера 4. Мікрофон 4 розташований по лінії напрямку стрільби 16 для реєстрації 

балістичної 10 і дульної 11 хвиль. В подальшому визначають швидкість дульної хвилі 

від гармати 1 до мікрофона 4 з урахуванням осереднених параметрів атмосфери біля 

гармати 1 і мікрофона 4. 

Крок 3. Після пострілу з гармати 1 за напрямком стрільби 16 за допомогою 

мікрофона 4 фіксують спочатку спектр балістичної хвилі 10 від снаряда 9, що 

рухається по лінії напрямку стрільби 16, в цей момент часу tбал, дульна хвиля 11 

знаходиться на деякій відстані від гармати 1, а через час tдул мікрофон 4 реєструє 

спектр дульної хвилі 11 від пострілу гармати 1. 

Крок 4. За отриманими поточними спектрами сигналів визначають амплітуду і 

тривалість сигналу балістичної хвилі 10 і амплітуду, а також тривалість першого 

півперіоду дульної хвилі 11, в місці розташування мікрофона на відомій відстані від 

гармати 1. 

Крок 5. З мікрофона 4 передають сигнали на аналого-цифровий перетворювач 

3, а потім на комп'ютер 2, які переводять сигнали в спектральну ділянку. У 

спектральної ділянці отримують спектральну щільність характерної потужності 

розподіленої енергії сигналу по частотах. 

Крок 6. Для отриманих спектрів фіксують ширину на рівні 0,707 для сигналу 

балістичної хвилі 10 і центральну частоту (частоту максимуму) для дульної хвилі 11. 

Крок 7. Визначають час проходження дульної хвилі tдул 11 від гармати 1 до 

мікрофона 4 по відомій відстані від гармати 1 до мікрофона 4 і обчисленій швидкості 

поширення дульної хвилі 11. 

Крок 8. Визначають час проходження балістичної хвилі tбал 10 від гармати 1 до 

мікрофона 4 як різницю часу проходження дульною хвилею tдул мікрофона 4 і 
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часового інтервалу при реєстрації мікрофоном 4 проходження дульної хвилі tдул від 

гармати 1 до мікрофона 4 і реєстрації мікрофоном 4 проходження балістичної хвилі 

10, утвореної снарядом. 

Крок 9. Визначають швидкість балістичної хвилі 10, яка відповідає реальній 

швидкості снаряду 𝑉сн
д
, за часом tбал реєстрації її мікрофоном 4 або на відомій відстані 

від гармати 1 до мікрофона 4. 

Крок 10. Порівнюють виміряну швидкість снаряда - 𝑉сн
д  і табличну швидкість 

снаряда -  𝑉сн
т  і отримують діагностичну ознаку на підставі зміни швидкості снаряда. 

Можливість існування другого каналу представлено в [22], де пропонується в 

якості характеристики, яка діагностується, прийняти  утворення вільного вуглецю. 

Запропонований метод діагностики другого незалежного каналу, в основу якого 

покладено появу вільного вуглецю в дульному викиді порохових газів, які 

розширюються до атмосферного тиску після моменту часу, коли снаряд покинув 

ствол гармати, виглядає таким чином. 

Метод виявлення діагностичної ознаки стану пострілу за появою вільного 

вуглецю в дульному викиді порохових газів може бути реалізовано при виконанні 

таких кроків. 

Крок 1. Розміщують артилерійську гармату 1 таким чином, щоб зріз каналу 

гарматного ствола був перпендикулярний лінії 15. На цій лінії розміщують цифрову 

високочастотну ширококутову відеокамеру 5, яка з'єднана з персональним 

комп'ютером 6, в якому завантажено програмний комплекс, що обробляє відеопотік. 

Крок 2. Включають відеокамеру 5 та починають відеозйомку у видимому і 

інфрачервоному спектрах. Здійснюють постріл з гармати 1 снарядом 9, і передають 

цифровий відеопотік, що отримують в режимі реального часу в персональний 

комп’ютер з обробляючим програмним комплексом 6. 

Крок 3. Припиняють відеозйомку і вимикають відеокамеру 5 після прольоту 

снаряда 9 через межу зйомки відеокамери 14. 
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Крок 4. Перетворюють відеопотік у послідовність кадрів за допомогою 

персонального комп’ютера з програмним комплексом 6, яку передають в комплекс 

аналізу 7. 

Крок 5. Проводять аналіз кожного кадру в комплексі аналізу 7 з метою пошуку 

в кадрі відображення снаряда 9. Відбирають в окремий масив ті часові кадри, на яких 

знаходять зображення снаряда 9 від моменту часу його відділення від зображення 

зрізу ствола гармати 1 до моменту часу, де відсутнє зображення снаряда. 

Крок 6. Виконують, за можливості, для кожного часового кадру в комплексі 

аналізу 7, якщо для розрахунку в кадрі знайдено необхідну інформацію. 

Крок 7. Ведуть пошук на зображенні часового кадру точку розташування 

центру маси снаряда 9 і в цій точці визначають коефіцієнт геометричного 

перерахунку лінійних величин за апріорі відомими розмірами снаряда (діаметр і 

довжина). 

Крок 8. Визначають натуральну лінійну відстань між центром маси снаряда і 

зрізом каналу ствола гармати за зображенням зрізу каналу ствола гармати 1 до точки 

центру маси снаряда 9 з урахуванням коефіцієнту геометричного перерахунку та 

визначають осереднену миттєву швидкість снаряда 9 на цьому відрізку 𝑉сн
м. 

Крок 9. Розраховують статистично достовірну початкову лінійну швидкість 

снаряда 9  𝑉сн
д  після аналізу всіх часових кадрів. 

Крок 10. Визначають довжину кривої лінії 19 — межі між проєкцією поверхні 

вільного вуглецю та порохових газів 20 при їх існуванні, що потрапили з каналу 

ствола гармати 1 в атмосферу з тиском більше атмосферного та атмосфери на 

інтервалі часу їх спостереження, та формують часові ряди значень довжин 19 та площ 

20, означені характеристики утворюють діагностичну ознаку параметрів стану 

пострілу. 

Крок 11. Визначають довжину кривої лінії 17 — межі між проєкцією поверхні 

18 порохових газів та вільного вуглецю на стадії миттєвого займання з тиском більше 

атмосферного та атмосфери на інтервалі часу їх спостереження, що утворює ударну 

дульну хвилю в атмосфері й формує часові ряди значень довжин 17 та площ 18. 
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Крок 12. Визначають довжину кривої лінії 12 — межі між проєкцією поверхні 

порохових газів 13, що догоріли, з атмосферним тиском з атмосферою, утвореними 

об’ємом порохового викиду та атмосфери на інтервалі часу їх спостереження, і 

формують часові ряди значень довжин 12 та площ 13; 

Крок 13. За сформованими часовими рядами значень довжин та площ 

визначають градієнти зміни тиску, відсутність градієнта тиску показує утворення 

кривої лінії - межі між проєкцією поверхні порохових газів та атмосферою, що 

характеризує перехід між стадіями дульного викиду: вільний вуглець з гарячими 

пороховими газами, але без займання суміші; розширення суміші в атмосфері повітря 

та її займання і догоряння; стабілізації тиску порохових газів, які згоріли в повітрі 

атмосфери. 

Крок 14. За допомогою персонального комп’ютера з обробляючим програмним 

комплексом 5 та розрахунково-аналізуючого пристрою 6 визначають для кожного 

тимчасового кадру поточний об’єм порохових газів та їх температуру, яку вимірюють 

цифровою високочастотною ширококутовою  відеокамерою із зніманням у видимому 

та інфрачервоному спектрі 5, обчислюють поточний тиск порохових газів у фронті 

ударної дульної хвилі. 

Крок 15. Визначають об’єм порохових газів, що догоріли, при атмосферному 

тиску по кривій лінії 12 — межі між проєкцією поверхні полум'я порохових газів 13, 

що догоріли, і атмосферою. 

Отже, представлено два види методів, які дозволяють вимірювати різні за 

природою фізичні поля прояву одного і того ж процесу, а саме пострілу 

артилерійської гармати. 

 

4.3 Відеореєстрація дульного викиду.  

 

Дульний викид при стрільбі із сучасної зброї великого калібру має досить 

складну трипелюсткову форму (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Дульний викид, що утворюється при пострілі з 152 мм гармати 2А36 

«Гіацинт-Б» [110]: 1 - снаряд, 1а - супроводжуючий снаряд конус Маха, 2 - 

фронтальний викид порохових газів, 3 - бічні викиди порохових газів через отвори 

компенсатора (дульного гальма) гармати. 

 

Фронтальний викид порохових газів пов'язаний з їх виверженням зі ствола, 

лівий і правий бічні викиди утворюються при виході продуктів згоряння через отвори 

компенсаторів гармати. З точки зору діагностики стану ствола важливо максимальне 

вилучення інформації із спостережуваної динаміки розвитку дульного викиду. Це 

можна досягти шляхом високошвидкісної відеореєстрації дульного викиду під 

різними ракурсами. 

Був проведений польовий експеримент при тренувальних стрільбах 152 мм 

причіпних гармат 2А36 «Гіацинт-Б». В експерименті проводилися постріли з двох 

гармат: гармата №1, з якої раніше здійснено 91 постріл, тобто гармата з практично 

новим стволом, і гармата №2, з якої раніше здійснено 1968 пострілів, тобто гармата 

зі стволом, що має дуже високий рівень зносу. Далі в процесі навчальних стрільб були 

зареєстровані фізичні поля від 59 пострілів, а саме 34 постріли виконані з гармати №1 

з бездефектного ствола, і 25 - з гармати №2 зі зносом вище допустимого. 

Схема відеореєстрації стрільби наведена на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Схема відеореєстрації дульного викиду при пострілі (1 – ствол гармати, 2 – 

снаряд, 3 – фронтальний викид, 4,5 – лівий та правий бічні викиди, 6 – наземна 

відеокамера видимого діапазону для реєстрації горизонтального бічного ракурсу, 7 – 

відеокамера інфрачервоного діапазону, 8 – відеокамера видимого діапазону для 

реєстрації вертикального ракурсу) 

 

На схемі (рис. 4.3) початок координат О поєднано з дульним зрізом ствола зброї 

(1). Вісь ОХ поєднана з напрямком пострілу. Снаряд (2) виходить із дульного зрізу 

гармати з початковою швидкістю і рухається траєкторією. При виході снаряда 

утворюються фронтальний (3) та бічні (4,5) дульні викиди. На лінії, 

перпендикулярній до напрямку стрільби на відстані 1l =60–100 м, розміщується 

наземний високошвидкісний ширококутний відеокомплекс. Відеокомплекс 

складається з відеокамери видимого діапазону (6) та інфрачервоної (ІЧ) відеокамери 

(7). Завдання відеокомплексу (6,7) – реєстрація динаміки розвитку дульного викиду в 

наземному бічному ракурсі. На похилій лінії, що лежить у площині, 

перпендикулярній до горизонтальної, на похилій дальності 2l =60–100 м розміщується 

високошвидкісна ширококутна відеокамера (8). В експерименті відеокамера (8) 

розташовувалась на безпілотному літальному апараті в режимі зависання. Завдання 

відеокамери (8) – реєстрація дульного викиду у вертикальному ракурсі. Відеопотоки 
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з камер (6,7,8) синхронізовані та передаються по радіо- та провідним каналам в 

обробний комп'ютер. 

В експерименті застосовувалося таке обладнання: 

1. ІЧ-відеокамера: High-Speed MWIR Science-Grade Camera FLIR X6980; 

роздільна здатність 640х512px; частота зйомки до 1004 Гц; використовувався 

стандартний фільтр ND2: (250…2000)°C; динамічний діапазон 14 біт; підключення в 

реальному часі через Ethernet порт. 

2. Камери видимого спектру: захищена від ударної хвилі камера FASTCAM 

MINI WX, роздільна здатність 1920х1080 px; частота зйомки від 240 Гц; лінійне 

зображення (без викривлень від лінзи та перспективи); підключення відеосигналу в 

реальному часі; 

3. Комп'ютер для обробки інформації, що реєструється: відеокарта: RTX 3080; 

процесор: 4.5 ГГц, 12 ядер; накопичувач: SSD 4 TB M.2 NVME; ОЗУ: 64Гб; ОС: 

Windows 10. 

Зазначимо, що при всіх пострілах реєструвалися також акустичні поля – 

балістична хвиля та дульна хвиля. Оскільки питання їх реєстрації досить детально 

висвітлено у дослідженнях [85,109,110], в розділі детальні питання реєстрації 

акустичних полів пострілів опускаються. 

На рис. 4.4 наведено послідовні кадри динаміки розвитку дульного викиду у 

верхньому вертикальному ракурсі. Аналіз послідовних кадрів демонструє явну 

відмінність дульних викидів від пострілів з бездефектного ствола та зношеного 

ствола. Це дає підстави для побудови автоматичного класифікатора стану ствола на 

підставі аналізу відеозапису із зареєстрованою динамікою розвитку дульного викиду. 
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Рис. 4.4 Послідовні кадри динаміки розвитку дульного викиду у верхньому 

вертикальному ракурсі (а – постріл зі ствола зі зношеністю вище допустимого, б – 

постріл із бездефектного ствола).  
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4.4 Метод формування діагностичних ознак дульного викиду на підставі 

аналізу відеозапису.  

 
Крок 1. Починається синхронна відеозйомка всіма відеокамерами, а потім з 

невеликим запізненням робиться постріл. На комп'ютер передаються два цифрових 

відеопотоки видимого спектру з камер (6) (file_1) (горизонтальний ракурс), (8) (file_2) 

(вертикальний ракурс) і відеопотік інфрачервоного спектру з ІЧ камери (7) (file_1ir).  

Крок 2. Зазначені відеопотоки (file_1), (file_2), (file_1ir) перетворюються на 

синхронну послідовність кадрів, згрупованих за дискретними відліками часу.  

Крок 3. Проводиться аналіз кожного кадру з метою пошуку в кадрі 

відображення снаряда. Далі відбираються в окремий масив ті часові кадри, на яких 

знаходиться зображення снаряда від моменту відділення від зображення зрізу ствола 

гармати або виходу з хмари порохових газів дульного викиду до моменту, де 

зображення снаряда відсутнє. 

Крок 4. Для кожного часового кадру проводиться аналіз проєкції температурної 

зони, якщо для розрахунку у кадрі знайдено необхідну інформацію після обробки 

інфрачервоного відеопотоку з відеокамери (7) (file_1ir). Усі часові кадри трьох 

відеопотоків синхронізовані за часом, і являють собою дві геометричні проєкції 

дульного викиду, крім того, у разі наявності можливий геометричний вигляд 

середнього температурного поля поточного об'єму порохових газів дульного викиду. 

Крок 5. Ведеться пошук на кадрі бокового ракурсу місця розташування центру 

маси снаряда. У цій точці визначається коефіцієнт геометричного перерахунку 

лінійних величин за апріорі відомими розмірами снаряда (діаметр та довжина). 

Крок 6. Визначається натуральна лінійна відстань між центром маси снаряда та 

зрізом каналу ствола гармати за зображенням зрізу каналу ствола гармати та точки 

центру маси снаряда з урахуванням коефіцієнта геометричного перерахунку. 

Визначається середня швидкість снаряда на цьому відрізку. 

Крок 7. Розраховується статистично достовірна початкова лінійна швидкість 

снаряда 0v  після аналізу всіх кадрів бічного ракурсу. 
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Крок 8. З часового кадру відеопотоку інфрачервоного випромінювання 

визначають довжину кривої лінії — межі між проєкцією поверхні вільного вуглецю, 

порохових газів та атмосфери, що потрапили з каналу ствола гармати в атмосферу та 

площу цієї проєкції, за їх існування. 

Крок 9. З часових кадрів відеокамер (6) та (8) оцінюються поточні площі 

проєкцій об'єму газів дульного викиду та на їх основі розраховується поточний об'єм 

газу дульного викиду. 

Крок 10. Для кожного тимчасового кадру обчислюється поточний тиск 

порохових газів на фронті ударної дульної хвилі. Поточний тиск газів дульного 

викиду визначається за середньою температурою, поточним об’ємом газу, та 

характеристиками газу, зосередженого в дульному викиді. Рівність розрахункового 

тиску та атмосферного свідчить про зникнення ударної дульної хвилі у розумінні 

втрати джерела звуку як діагностичної ознаки. 

Крок 11. Аналіз одержаних розрахункових векторів. Протягом усього аналізу 

відеопотоків формують два вектори значень. Перший вектор – значення поточного 

тиску об'єму газів дульного викиду для кожного кадру відеоряду. Загальною 

властивістю такого вектора властиво лише монотонне зменшення тиску до 

атмосферного значення. Другий вектор – значення поточної температури об'єму газів 

дульного викиду для кожного кадру відеоряду. Для загальної якості такого вектора 

характерні: монотонне зменшення температури; стрибок з наступним монотонним 

зменшенням температури; монотонне зниження температури з поточною 

температурною стабілізацією на окремій ділянці. 

Наявність об'єму вільного вуглецю в дульних порохових газах, що утворився, 

визначається або стрибком температури, або її стабілізацією. Така властивість 

температури об’єму дульних порохових газів підтверджує, що при їх розширенні та 

змішуванні з киснем атмосфери утворюється додаткове окислення вільного вуглецю 

з вивільненням додаткової енергії, що призводить до такої характеристики 

температури. 
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На рис. 4.5 наведена схема обробки інформаційного відеопотоку, що відповідає 

наведеній методиці. 
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Рис. 4.5 Схема обробки інформаційних відеопотоків (1 – відеокамера ІЧ-

спектру; 2 – відеокамера бічного ракурсу; 3 – відеокамера вертикального ракурсу; 4 – 

попередня обробка ІЧ-відеопотоку; 5 – попередня обробка відеопотоку видимого 

спектру; 6 – суміщення зображень кадрів; 7 – виявлення в кадрі регіонів аналізу; 8 – 

виявлення в кадрі зображення ІЧ-спектру регіону порохових газів дульного викиду; 9 

– обчислення периметра та площі об’єму порохових газів дульного викиду; a – 

відеопотік ІЧ-спектру; b – відеопотік видимого спектру; c – відеопотік видимого 

спектру; d – нормалізований набір кадрів зображень ІЧ-спектру; e – нормалізований 

набір кадрів зображень видимого спектру; f – масив наборів за часом (час, кадр, 

позиція); g – масив чисельних характеристик; h – масив чисельних характеристик; i – 

два сформованих вектори характеристик). 

Нижче наведено окремі операції методики, які потребують ілюстративного 

пояснення. На рис. 4.6 наведено типовий відеоряд суміщених синхронізованих 

зображень вертикального та бічного ракурсів. 
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Рис. 4.6. Типовий відеоряд суміщених розкадрованих файлів (file_1), (file_2) 

кожні 40 мс від початку виходу снаряда синхронізованих зображень вертикального 

та бічного ракурсів (стрілками на зображеннях відмічено снаряд). 

 

Після переформування файлів відеопотоків (file_1) і (file_2) у кадрові 

послідовності, для кожної спільної пари кадрів file_1_1.i та file_2_2.i за допомогою 

бібліотеки Open CV, в якій реалізований метод фільтрації, заснований на 

градієнтному методі, та метод виявлення замкнутих контурів, заснований на 
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ланцюговій апроксимації контуру, та визначення їх геометричних розмірів за 

прийнятою базою (зовнішній діаметр каналу ствола) визначалися поточні значення 

розмірів елементів дульного викиду. По обробці кадру камери file_1_1.i визначалися 

значення діаметра D1 та довжини L1 фронтального дульного викиду. Також 

визначалися значення діаметра D2 дульного викиду в ліву частину з дульного гальма. 

Було прийнято припущення, що діаметри правого і лівого викидів однакові на 

поточному кадрі. По обробці кадру вертикальної камери file_2_2.i визначалися 

значення довжини L2 дульного викиду в ліву частину від гармати з дульного гальма і 

L3 в праву частину від гармати з дульного гальма (рис. 4.7).  

 

  

а б 

 

Рис. 4.7. Визначення розмірів газів дульного викиду. а — визначення 

геометричних розмірів з відеокамери бічного ракурсу; б — визначення геометричних 

розмірів з відеокамери вертикального ракурсу. 

 

Було зроблено припущення, що отримані геометричні розміри «пелюсток» 

дульного викиду відповідають тілам, що мають форму еліпсоїдів обертання. Тоді 

сумарний поточний об’єм дульного викиду визначався як сума об’ємів трьох 

геометричних тіл: 
2 2 2

1 1 2 2 3 24 / 3 ( )iV L D L D L D       
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Поточний тиск 𝑃𝑖 в об’ємі газу Vi із середньою температурою Тi визначається з 

наступних передумов. В основу покладено модель стану ідеального газу, для якого 

застосовується рівняння Менделєєва-Клапейрона [143]: 

i i i
mP V R T
M

  
 

 Поки газ розширюється зі ствола в повітряну атмосферу по завершенню 

передбачається, що ніякі хімічні реакції в газі дульного викиду не відбуваються, тобто 

суміш газів викиду має незмінний газовий склад. З цієї причини молярна маса (M) 

суміші газів в системі «зарядна камера, канал ствола, дульний викид» незмінна. Тому 

маса суміші газу (m) дульного викиду, що знаходиться у всій дульній системі 

«зарядна камера, канал ствола, дульний викид», незмінна. З цих причин незмінна 

універсальна газова постійна. Добуток  
𝑚

𝑀
𝑅 являє константу для розрахунку, і 

докладне його обчислення показано в [22]. При цьому слід мати на увазі, що для 

кожного значення пострілу цей добуток має свою величину і залежить від заряду, 

марки пороху, його геронтологічних властивостей та стану зношеності ствольної 

системи. 

Температура 𝑇𝑖 визначається горизонтальною зйомкою за допомогою 

інфрачервоної відеокамери, яка фіксує температуру в файлі (file_1ir). З відповідності 

відеокадрів file_1_1.i та file_1_1ir.i властивість виміряної температури поширюється 

на всю частину газів дульного викиду даного фрагмента. 

На рис. 4.8 наведено результати спільної обробки кадрів з відеорядів (file_1), 

(file_2), (file_1ir), що демонструють зміни тиску та температури газів у дульному 

викиді. Зазначимо, що рис. 4.8 відповідає обробленому за викладеною методикою 

відеоряду, представленому на рис. 4.6 (ліва колонка відповідає пострілу зі ствола з 

високим зносом, права колонка – пострілу бездефектного ствола). 
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а 

  
 t=0,04 c; Т=1020К t=0,04 с; Т=1420К 

в 

  
 t=0,08 c; Т=910К t=0,08 c; Т=1330К 

с 

  
 t=0,12 c; Т=950К t=0,12 c; Т=1250К 

d 

  
 t=0,16 c; Т=1180К t=0,16 c; Т=1100К 

f 

  
 

Рис.4.8 Результати спільної обробки кадрів з відеорядів (file_1), (file_2), 

(file_1ir), що демонструють зміни тиску та температури газів у дульному викиді 

(рядки a, b, c, d) для двох різних станів ствола, рядок f показує градієнт тиску газів у 

дульному викиді, в першому випадку ударна хвиля перейшла в звукову на інтервалі 

часу від 0,08 с до 0,12 с після виходу снаряда, а в другому випадку від початку виходу 

до 0,04 с. 
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4.5 Вибір інформативних параметрів для класифікації стану стволів на 

підставі аналізу відеозаписів динаміки дульного викиду. 

 

За аналогією до класифікації по акустичних полях для класифікації з 

відеозапису дульного викиду основним завданням аналізу відеозапису є вибір 

інформативних ознак, різних для зношеного і бездефектного ствола. Аналіз 

отриманих відеорядів дозволив вибрати такі інформативні параметри (ІП) для 

бінарної класифікації бездефектних та зношених стволів. 

В якості основних ознак для класифікації обрані: 

𝐼𝑆1,𝑖
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜– периметр кривої лінії, що обмежує область дульного викиду на кадрі, 

зареєстрованому в момент часу t c після пострілу – Lt; периметр розраховувався для 

моментів часу t=0,04 с, 0,08 с, 0,12 с, 0,16 с, таким чином сформовано 4-и ІП: 𝐼𝑆1,004
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜1, 

𝐼𝑆1,008
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜2, 𝐼𝑆1,012

𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜3, 𝐼𝑆1,016
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜4; 

 

𝐼𝑆2,𝑖
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜– площа проєкції частини дульного викиду на площину кадру в момент 

часу t c після пострілу – St, вона розраховувалася для тих самих моментів часу, 

сформовані ще 4-и ІП: 

 

𝐼𝑆2,004
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜5, 𝐼𝑆2,008

𝑣𝑠𝑑𝑒𝑜6, 𝐼𝑆2,012
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜7, 𝐼𝑆2,016

𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜8. 

 

Об’єм частини дульного викиду в моменти часу t=0,04 с, 0,08 с, 0,12 с, 0,16 с 

був обраний в якості інформативних параметрів с 9-го до 12-го: 

 

𝐼𝑆3,004
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜9, 

 𝐼𝑆3,008
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜10, 

 𝐼𝑆3,012
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜11, 

 𝐼𝑆3,016_�̂�𝑡

𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜12. 
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Оскільки в попередніх експериментах спостерігається різниця у динаміці зміни 

об’єму частини дульного викиду, були сформовані такі похідні ознаки: 

𝐼𝑆4,40_120
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜13 – оцінка швидкості зростання об’єму частини дульного викиду від 40 

мс до 120 мс; 

𝐼𝑆4,120_160
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜14 – оцінка швидкості зростання об’єму частини дульного викиду від 

120 мс до 160 мс. 

Ці ознаки розраховувалися таким чином: 

 

120 40
40_120 80

V VV 


, 

 

160 120
120_160 40

V VV 


. 

 

Для всіх відеозаписів пострілів були розраховані зазначені 14-ти 

інформативних параметрів. 

Оскільки при класифікації стану ствола по акустичних полях балістичної та 

дульної хвилі добре зарекомендував себе класифікатор на основі SVM (Support Vector 

Machine) [110], цей класифікатор був апробований для оцінки стану ствола з 

відеозапису дульного викиду. На відміну від [110] у цьому випадку був вибраний 

більш ефективний різновид SVM – метод машин опорних векторів з найменшими 

квадратами (Least Squares Support Vector Machines (LSSVM)) [120]. LSSVM є 

модифікованим методом SVM, який зводиться до розв'язання лінійних систем рівнянь 

і загалом зводить до вирішення задачі лінійного програмування, в той час як 

класичний метод SVM зводить до вирішення задачі квадратичного програмування. 

Метод LSSVM практично суттєво скорочує комп'ютерний час розрахунків за тих же 

показників якості класифікації. Використання LSSVM-методу дозволяє також 

суттєво (в 2-4 рази) скоротити обсяг навчальної вибірки [121]. Метод LSSVM 

імплементований у вигляді Toolbox системи MATLAB® [131]. 
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Для бінарної класифікації стану стволів з відеозаписів динаміки дульного 

викиду для 59 записів, отриманих в результаті експерименту, були розраховані 

вектори інформативних ознак. Далі виконувалася стандартна процедура навчання, 

налаштування та тестування LSSVM-класифікатора [120, 121]. Усі перелічені вище 

інформативні ознаки пронормовані до інтервалу [0; 1]. Навчальна вибірка для 

налаштування та навчання класифікатора формувалася з векторів інформативних 

ознак обсягом 30 випадково вибраних записів. Після навчання класифікатора 

проводився експеримент із оцінки якості класифікації. Для цього на вхід 

класифікатора подавалася тестова вибірка з векторів інформативних ознак для 25 

записів, 13 з яких зареєстровані при стрільбі з бездефектного ствола, і 12 - зі 

зношеного ствола. 

Досі кількісна якість класифікації зношеності стволів снаряда оцінювалося 

одним кількісним показником - достовірністю, що є відношенням правильно 

класифікованих об'єктів до загальної кількості об'єктів [132]. Ця оцінка є недостатньо 

повною. Логіка та результати класифікації представлені в табл. 4.1. У колонках 2 та 3 

табл. 4.1 представлені істинні класи, до яких відноситься стан ствола. Рядки табл. 4.1 

розташовують рішення класифікатора, яке показує, до якого з двох класів 

класифікатор відносить стан пострілу. У клітинах таблиці на перетині відповідних 

рядків та колонок буде наведено кількість істинних чи хибних рішень класифікатора. 

Оскільки основним завданням класифікації є виявлення параметрів стану пострілу, 

стан «Ствол дійсно зношений» приймається за істинно позитивний стан. Тоді як 

протилежний стан – «Ствол дійсно працездатний» є істинно негативним. Рішення 

класифікатора можуть бути такими: «Ствол зношений» - це істинно позитивне 

рішення, а результат класифікації «Ствол працездатний» - це істинно негативне 

рішення. Значення помилково позитивних та помилково негативних рішень зрозуміле 

з табл. 4.1. Відповідні клітини табл. 4.1 показують кількісні результати класифікації 

досліджуваної вибірки. 
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Таблиця 4.1 

Логіка результатів класифікації стану стволів 

Стан ствола Істинно позитивний 

стан 
Істинно негативний 

стан 

Рішення класифікатора «Ствол дійсно 

зношений» 
«Ствол дійсно 
працездатний» 

Класифікований клас: «Ствол 

зношений» 
True Positives (TP) 

 Fa1se Negatives (FN) 

Класифікований клас: «Ствол 

працездатний» 
Fa1se Positives (FP) 

 
True Negatives (TN) 

 
 

Оцінка якості класифікації здійснювалася трьома показниками. Перший 

показник - помилка класифікації 1-го роду - частка рішень класифікатора, що 

визначає зношений ствол як працездатний: 

 

F1= FP/Nдеф, 

 

де: Nдеф – дійсна кількість зношених стволів. 

Другий показник – помилка класифікації 2-го роду визначається як частка 

рішень класифікатора, що визначає працездатний ствол як зношений: 

 

F2=FN/Nпрац, 

 

де Nпрац – дійсна кількість працездатних стволів. 

Безумовно, помилка 1-го роду критичніша щодо наслідків, але в бойових 

умовах і хибне рішення 2-го роду пов’язане з виведенням бездефектної гармати з 

бойового порядку і транспортуванням їх у технічний підрозділ для діагностики. Тому 

введено третій показник, що є узагальненим показником якості класифікації і показує 

ймовірність безпомилкової класифікації стану ствола: 

 

P0=1-(F1+F2). 
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Результати класифікації стану стволів на підставі відеореєстрації дульного 

викиду представлені в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2  

Результати класифікації стану стволів на підставі відеореєстрації дульного 

викиду 

Стан ствола 
Істинно позитивний 

стан 
Істинно негативний 

стан 

Рішення класифікатора 
«Ствол дійсно 

зношений» 
«Ствол дійсно 
працездатний» 

Класифікований клас: «Ствол 

зношений» 
True Positives (TP) 

8 
Fa1se Negatives (FN) 

2 

Класифікований клас: «Ствол 

працездатний» Fa1se Positives (FP) 4 
True Negatives (TN) 

11 

 

Кількісні показники класифікації: помилка 1-го роду F1=0,33; помилка 2-го 

роду F2=0,15. Імовірність безпомилкової класифікації P0=0,52. Кількісні показники 

підтверджують можливість досить точної класифікації стану ствола з аналізу 

відеозапису динаміки дульного викиду. 

 

4.6. Дослідження універсальності класифікатора. 

 

Значний практичний інтерес представляє дослідження можливості класифікації 

стану ствола за різними фізичними полями та їх сукупністю. Нижче наведені 

результати класифікації по акустичних полях балістичної та дульної хвиль та їх 

комбінації. При цьому для навчання і тестування класифікатора застосовувалися 

інформативні ознаки, детально викладені в [85,109,110]. Навчальна та тестова вибірки 

збігаються з класифікацією з відеозапису динаміки дульного викиду.  
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Результати класифікації стану стволів на підставі акустичного полю 

балістичної хвилі представлені в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3. 

Результати класифікації по акустичному полю балістичної хвилі 

Стан ствола 
Істинно позитивний 

стан 
Істинно негативний 

стан 

Рішення класифікатора 
«Ствол дійсно 

зношений» 
«Ствол  дійсно 
працездатний» 

Класифікований клас: «Ствол 

зношений» 
True Positives (TP)8 Fa1se Negatives (FN) 5 

Класифікований клас: «Ствол 

працездатний» 
Fa1se Positives (FP) 4 

True Negatives (TN) 
9 

 

Кількісні показники класифікації: помилка 1-го роду F1=0,33; помилка 2-го 

роду F2=0,38; ймовірність безпомилкової класифікації P0=0,29. 

Результати класифікації стану стволів на підставі акустичного полю дульної 

хвилі представлені в таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4. 

Результати класифікації по акустичному полю дульної хвилі 

Стан ствола 
Істинно позитивний 

стан 
Істинно позитивний 

стан 

Рішення класифікатора 
«Ствол дійсно 

зношений» 
«Ствол  дійсно 
працездатний» 

Класифікований клас: «Ствол 

зношений» 
True Positives (TP) 

9 Fa1se Negatives (FN)4 

Класифікований клас: «Ствол 

працездатний» Fa1se Positives (FP)3 
True Negatives (TN) 

9 
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Кількісні показники класифікації: помилка 1-го роду F1=0,25; помилка 2-го 

роду F2=0,31; ймовірність безпомилкової класифікації P0=0,44. 

Результати класифікації стану стволів на підставі акустичних полів балістичної 

та дульної хвиль представлені в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5.  

Результати класифікації по акустичних полях балістичної та дульної хвиль 

Стан ствола 
Істинно позитивний 

стан 
Істинно позитивний стан 

Рішення класифікатора 
«Ствол дійсно 

зношений» 
«Ствол  дійсно 
працездатний» 

Класифікований клас: 

«Ствол зношений» 
True Positives (TP) 

10 
Fa1se Negatives (FN) 

3 
Класифікований клас: 

«Ствол працездатний» 
Fa1se Positives (FP)2 

True Negatives (TN) 
10 

 

Кількісні показники класифікації: помилка 1-го роду F1=0,17; помилка 2-го 

роду F2=0,23; ймовірність безпомилкової класифікації P0=0,60. 

Для демонстрації універсальності класифікатора LSSVM-класифікатор був 

навчений і протестований на сукупності інформаційних ознак усіх трьох фізичних 

полів, що виникають під час пострілу – акустичного поля балістичної хвилі, 

акустичного поля дульної хвилі та інформативних ознак, вилучених з відеозапису 

динаміки дульного викиду. Результати такої комбінованої класифікації наведено у 

табл. 4.6. 

Кількісні показники класифікації: помилка 1-го роду F1=0,08; помилка 2-го 

роду F2=0,15; ймовірність безпомилкової класифікації P0=0,77. 
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Таблиця 4.6.  

Результати класифікації по акустичних полях балістичної та дульної хвилі та 

відеозапису динаміки дульного викиду 

Стан ствола 
Істинно позитивний 

стан 
Істинно позитивний стан 

Рішення класифікатора 
«Ствол дійсно 

зношений» 
«Ствол  дійсно 
працездатний» 

Класифікований клас: 

«Ствол зношений» 
True Positives (TP) 

11 
Fa1se Negatives (FN) 

2 
Класифікований клас: 

«Ствол працездатний» 
Fa1se Positives (FP)1 

True Negatives (TN) 
11 

 

Результати наведені у табл. 4.6 показують суттєве збільшення точності 

класифікації стану ствола під час аналізу всіх фізичних полів, що виникають при 

артилерійському пострілі.  

Система автоматизованої діагностики параметрів стану пострілу (рис. 4.6) 

складається з апаратної і програмної компонент. Апаратна компонента включає в себе 

три складові, а саме: I – комплекс технічних засобів, які забезпечують вимірювання 

акустичного поля, що утворене дульною та балістичною хвилями; II – комплекс 

технічних засобів, які забезпечують горизонтальну та вертикальну відеозйомку газів 

дульного викиду пострілу; IV – мобільний пристрій демонстрації результатів 

отриманих параметрів стану пострілу в системи автоматизованої діагностики ( рис. 

4.9). 

Подальша обробка отриманої інформації здійснюється програмною 

компонентою III, яку показано як загальну структуру програмної компоненти для 

цифрової обробки інформації, отриманої від різних фізичних полів при пострілі (рис. 

4.9.). Програмна компонента містить: інтегровану БД; програми обробки записів, 

сигналів, зображень і відеорядів виділення і накопичення інформативних ознак; SVM 

та LSSVM -класифікатори. 
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Рис. 4.9. Схема системи автоматизованої діагностики параметрів стану 

пострілу. 

I – комплекс технічних засобів, які забезпечують вимірювання акустичного 

поля, що утворене дульною та балістичною хвилями. II – комплекс технічних засобів, 

які забезпечують горизонтальну та вертикальну відеозйомку газів дульного викиду 

пострілу. III – загальна структура програмної компоненти для цифрової обробки 

інформації, отриманої від різних фізичних полів при пострілі. IV – мобільний 

пристрій демонстрації результатів, отриманих в системи автоматизованої діагностики 

параметрів стану пострілу. 1 – Група вимірювальних мікрофонів характеристик 

акустичних хвиль. 2 – Багатоканальний 16-ти розрядний АЦП. 3 – Комп’ютер 

польового виконання для розрахунків  параметрів акустичних хвиль. 4 – Інтегрована 

БД. 5 – Обробка записів (виділення сигналів балістичної і дульної хвиль). 6 – Обробка 

записів (виділення наборів інформаційних ознак акустичного поля). 7 – Формування 
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та навчання  SVM-класифікатора акустичного поля. 8 – Класифікація пострілу 

акустичними діагностичними ознаками. 9 – Результат класифікації пострілу за 

рахунок акустичного поля пострілу. 10 – Група горизонтальних відеокамер (ІЧГ1- 

інфрачервона горизонтальна, Г2- горизонтальна). 11 – Вертикальна відеокамера В1. 

12 – Комп’ютер польового виконання для перетворення відеозображень газів 

дульного викиду. 13 – Обробка записів відеорядів. 14 – Обробка записів окремих 

зображень. 15 –– Формування та навчання LSSVM-класифікатора відеозображень 

газів дульного викиду. 16 – Класифікація пострілу діагностичними ознаками, 

отриманими від газів дульного викиду. 17 – Результат класифікації пострілу за 

рахунок обробки зображень газів дульного викиду. 18 – Результат класифікації 

пострілу на основі відеозапису дульного викиду та акустичних полів пострілу. 

Проведено натурний польовий експеримент. Комплекс технічних засобів, які 

забезпечують горизонтальну та вертикальну відеозйомку газів дульного викиду 

пострілу, апаратура відеофіксації було представлено в розділі 4.3.  Комплекс 

технічних засобів, які забезпечують вимірювання акустичного поля, що утворене 

дульною та балістичною хвилями, зареєстрованими під час навчальних стрільб з 

причіпних гармат. Апаратна частина експерименту щодо позиції гармати була 

забезпечена трьома вимірювальними конденсаторними мікрофонами типу Rode NT1–

A і Rode NT–USB і DPA 4062-OC, підключеними до комп’ютера MacBook Pro 15 

через багатоканальний 16-ти розрядний АЦП TASCAM 102i. Характеристики 

вимірювальних мікрофонів: частотний діапазон: 20 Гц–20 кГц; відношення 

сигнал/шум: 81 дБ; чутливість32 дБ відносно 1В/Па; динамічний діапазон: 132 дБ. 
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4.7 Висновки до розділу  

 

Проведений натурний експеримент з відеореєстрації дульного викиду 

порохових газів, що супроводжує постріл з гармати, високошвидкісними 

відеокамерами у видимому та інфрачервоному діапазонах з різними ракурсами 

спостереження показав суттєві відмінності динаміки розвитку дульного викиду при 

стрільбі з бездефектного та зношеного стволів. Це дало підстави для розробки 

класифікатора стану ствола за рівнем його зношеності, виходячи з відеореєстрації 

дульного викиду. Розроблено методику аналізу синхронізованих відеопотоків.  

На підставі аналізу встановлені інформативні ознаки, що відрізняють дульний 

викид з бездефектного та зношеного стволів. Це дозволило розробити бінарний 

класифікатор на базі машини опорних векторів із найменшими квадратами. Для 

оцінки якості класифікації запропоновано, крім помилок класифікації 1-го та 2-го 

роду, оцінювати інтегральний показник якості – ймовірність безпомилкової 

класифікації. Встановлено, що для отриманої експериментальної вибірки помилки 

класифікації з аналізу відеозаписів динаміки розвитку дульного викиду становлять: 

помилка 1-го роду F1=0,33; помилка 2-го роду F2=0,15; ймовірність безпомилкової 

класифікації P0=0,52.  

Запропоновано концепцію універсального класифікатора стану стволів. 

Концепція передбачає класифікацію на основі відеозапису дульного викиду та 

акустичних полів пострілу – балістичної та дульної хвиль. Показано, що в цьому 

випадку можливість безпомилкової класифікації збільшується до величини 0,77. 

Запропонована концепція зробила можливим розробити та дослідити систему 

автоматизованої діагностики параметрів стану пострілу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження містить отримані автором нові науково обґрунтовані 

результати, які підвищили ефективність артилерійського підрозділу, скоротили 

мінімальний час перебування гармат на вогневій позиції і витрати снарядів для 

ураження за наявності випадкових збурень пострілів шляхом застосування станів, які 

сприяють утворенню вільного вуглецю під час пострілу, на основі ланцюгів Маркова 

і методів автоматизованої діагностики параметрів стану пострілу різної фізичної 

природи виникнення. 

Отримані результати дозволяють зробити такі висновки.1. Головне завдання 

управління діями артилерії, є забезпечення виграшу часу при оперативному 

управлінні у реальному масштабі часу. Мінімізація часу на прийняття рішень і 

подальша їх реалізація – один із основних критеріїв виконання бойового завдання 

артилерійськими підрозділами. В момент часу виходу снаряда з каналу ствола 

створюється потужний викид порохових газів і вільного вуглецю, які розширюються 

до тиску повітря атмосфери і тим самим утворюють акустичне поле, дульну та 

балістичну хвилі, звідки було отримано діагностичні ознаки про стан «ствольна 

система – заряд – снаряд». Аналіз незалежних фізичних процесів дозволив 

діагностувати швидкість снаряду на базі отримання інформації через фото- або 

відеозйомку рухомого снаряда по траєкторії та за характеристиками акустичних 

полів. Результати розрахунків довели, що залежно від зосередженої в пороховому 

заряді енергії, характеристик снаряда і параметрів ствола, тиск при пострілі 

змінюється в діапазоні 30‒300 МПа. Наявність вільного вуглецю в дульному викиді 

свідчить про хімічну реакцію, що сприяє його утворенню. Швидкість реакції та її 

рівновага залежить від величини температури реакційної зони. Різна локалізація 

вільного вуглецю по довжині викиду свідчить про змінність умов його виникнення, 

насамперед – температури.  

Проведення оперативної діагностики стану кожної артилерійської установки в 

батареї, дивізіоні у процесі стрільби гарантовано забезпечить можливість виконання 
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поставлених бойових завдань цими підрозділами. Тому створення системи 

автоматизованої діагностики параметрів стану пострілу з високою достовірністю та 

підвищеною оперативністю є актуальним науково-технічним завданням.  

2. Визначено, що хімічна реакція Будуара-Белла дозволила пояснити утворення 

вільного вуглецю в процесі пострілу. Її особливістю є зміщення точки рівноваги у бік 

утворення вільного вуглецю при стрибковому зниженні температури, що дозволило 

цю особливість ввести в математичну модель процесу розширення ПГ. Моделювання 

параметрів процесу розширення ПГ проведено на основі рівнянь першого закону 

термодинаміки для адіабатного процесу та другого закону Ньютона у 

диференціальній формі. Запропонована модель дозволила визначити зміну 

температури за довжиною ствола. Це дозволило визначити умови утворення 

конденсованої фази вільного вуглецю. 

Запропоновано метод визначення зміни температури та енергії порохових газів 

по довжині ствола у процесі пострілу на основі модифікованої моделі процесу 

розширення ПГ. Знайдено межі процесу утворення конденсованої фази у вигляді 

вільного вуглецю по довжині ствола в процесі пострілу. Результати отримані для 

заряду свіжого пороху та пороху, що деградував, для випадків повного і зменшеного 

зарядів. Це дозволило пояснити особливості розподілу вільного вуглецю дульних 

викидів. Таким чином, виявлено зв'язок та запропоновано модель, що описує вплив 

вихідних даних на зовнішній прояв пострілу. Аналіз результатів моделювання 

показав причину можливості ініціювання вторинного спалаху дульного викиду.  

Проведена оцінка загальної кількості вільного вуглецю, що виділяється, 

показала істотний вплив реакції Будуара-Белла на процеси внутрішньої балістики і 

необхідність її врахування в моделях процесу пострілу, що дозволило розглядати 

утворення вільного вуглецю як діагностичну ознаку пострілу. 

3. Розроблено вдосконалену методику класифікації ефективності одиничного 

пострілу з гармати на основі бінарної класифікації ефективності пострілу за 

параметрами створюваного ним акустичного поля. Загальний показник якості 
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класифікації за F-мірою становить 0,95, при цьому ймовірність похибки класифікації 

2-го роду дорівнює 0,04. 

Побудовано Марківську модель ефективності послідовної стрільби 

артилерійського підрозділу. Показано, що наявність випадкових збурень у пострілах 

знижує ймовірність ефективного пострілу до 0,25 при стрільбі АП трьома гарматами 

уже після трьох серій пострілів. 

Розроблено метод керування стрільбою артилерійського підрозділу підвищеної 

ефективності. Метод дозволяє керувати вогнем АП шляхом виявлення гармат зі 

зношеністю зарядної камори або зношеністю ствола та виключення їх із подальшої 

стрільби. Метод скорочує час виконання вогневого завдання за рахунок виключення 

зворотного зв'язку між послідовними пострілами з 11 хвилин до 5 хвилин для АП з 

шістьома гарматами. Показано, що вилучення зі стрільби АП двох виявлених 

дефектних гармат дозволяє виконати завдання ураження цілі з економією 18 

пострілів. Сформовано узагальнений кількісний критерій оцінки ефективності 

стрільби артилерійського підрозділу за наявності випадкових збурень пострілів. 

Показано, що при стрільбі з керуванням значення узагальненого критерію 

ефективності майже в 5 разів перевищує його значення при стрільбі із 

пристрілюванням. 

4. Проведено натурний експеримент з відеореєстрації дульного викиду 

порохових газів, що супроводжує постріл з гармати, високошвидкісними 

відеокамерами у видимому та інфрачервоному діапазонах з різними ракурсами 

спостереження, який показав суттєві відмінності динаміки розвитку дульного викиду 

при стрільбі з бездефектного та зношеного стволів. Це дало підстави для розробки 

класифікатора стану ствола за рівнем його зношеності, виходячи з відеореєстрації 

дульного викиду. Розроблено методику аналізу синхронізованих відеопотоків. На 

підставі аналізу встановлені інформативні ознаки. Це дозволило розробити бінарний 

класифікатор на базі машини опорних векторів із найменшими квадратами. Для 

оцінки якості класифікації запропоновано, крім помилок класифікації 1-го та 2-го 

роду, оцінювати інтегральний показник якості – ймовірність безпомилкової 
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класифікації. Встановлено, що для отриманої експериментальної вибірки помилки 

класифікації з аналізу відеозаписів динаміки розвитку дульного викиду становлять: 

помилка 1-го роду F1=0,33; помилка 2-го роду F2=0,15; ймовірність безпомилкової 

класифікації P0=0,52.  

Запропоновано концепцію універсального класифікатора стану системи 

«ствольна система – заряд – снаряд». Концепція передбачає класифікацію на основі 

відеозапису дульного викиду та акустичних полів пострілу – балістичної та дульної 

хвиль. Показано, що в цьому випадку можливість безпомилкової класифікації 

збільшується до величини 0,77. Запропонована концепція зробила можливим 

розробити та дослідити систему автоматизованої діагностики параметрів стану 

пострілу. 

5. Отримані в роботі наукові результати впроваджено: в дослідженнях 

Національного університету «Одеська політехніка», Інституту Військово-Морських 

Сил Національного університету «Одеська морська академія», в навчальному процесі 

Фахового коледжу морського транспорту Національного університету «Одеська 

морська академія» та військових частинах А 1032 та А 2611 ВМС ЗС України.
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