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Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy metodyki badania parametrów symulatorów broni,
stosowanych w systemach szkolno-treningowych do nauki celowania i strzelania podczas
szkolenia indywidualnego i zespołowego, w odniesieniu do wartości parametrów analogicznej
broni bojowej w celu jak najwierniejszego odwzorowania bojowego treningu strzeleckiego. Cel
główny pracy (Rozdział 2) był następujący: "Opracowanie metodyki badań symulatorów broni
strzeleckiej urządzeń szkolno-treningowych umożliwiającej dobór optymalnych, w aspekcie
odwzorowania rzeczywistych warunków strzelania, parametrów układów ruchu mechanizmów
broni treningowej". W oparciu o cel główny w rozdziale 3 sformułowano cele szczegółowe
pracy, których realizacja została opisana w kolejnych rozdziałach dysertacji.
We wstępie (Rozdział 1) opisano istniejące na świecie strzeleckie systemy treningowe
i scharakteryzowano wykorzystywane w nich symulatory broni strzeleckiej.
W rozdziale 4 przedstawiono analizę dotyczącą rodzajów symulacji działania broni
strzeleckiej oraz wykazano, że dobór ich do poszczególnych typów symulatorów broni jest
indywidualny, w zależności od opisanych w niniejszej pracy uwarunkowań.
W kolejnym rozdziale (Rozdział 5) opisano najważniejsze parametry broni bojowej oraz
w oparciu o dane literaturowe oraz doświadczenia eksploatacyjne z bronią i symulatorami broni
zidentyfikowano parametry, które są najistotniejsze w procesie symulacji strzału z danego
rodzaju symulatora broni. Te parametry charakteryzujące broń to: masa broni, siła pchnięcia
związana z odrzutem broni, podrzut lufy podczas strzału, rozrzut wystrzelonych z lufy
pocisków, celność, szybkostrzelność oraz trwałość mechaniczna.
W rozdziałach 6 i 7 przedstawiono również istniejące metodyki badań broni bojowej
i określono ich przydatność do badania symulatorów broni.
W rozdziale 8 opisano wykonane badania porównawcze wybranych parametrów broni
bojowej i jej symulatora oraz przedstawiono uzyskane wyniki. Do wykonania badań
zaprojektowano dwa stanowiska, jedno do badań parametrów układu ruchu mechanizmów
broni treningowej i pomiaru przyspieszeń broni podczas strzału, drugie do pomiaru rozrzutu,
celności i skupienia wirtualnych pocisków wystrzeliwanych z symulatorów broni.
Podsumowanie wyników badań zamieszczono w rozdziale 9.
W rozdziale 10, na podstawie wykonanych badań, otrzymanych wyników i przeprowadzonych
analiz, opisano opracowaną w niniejszej dysertacji metodykę badań symulatorów broni
strzeleckiej wykorzystywanych w urządzeniach szkolno-treningowych. Szczegółowo
przedstawiono kolejne etapy opracowanej metodyki.
Rozdział 11 dysertacji przedstawia podsumowanie przeprowadzonych badań i analiz oraz
wnioski końcowe. We wnioskach tych stwierdza się, że cele pracy zostały osiągnięte.
Pierwszym celem było przeanalizowanie metody symulacji działania broni strzeleckiej.
Wykazano, że ze względów konstrukcyjnych i użytkowych metody symulacji działania do
wybranych wzorów broni dobierane są indywidualnie w zależności od możliwości
technicznych wykonania układów wymuszających ruch mechanizmów. Podczas realizacji
drugiego celu wybrano parametry broni ważne podczas prowadzenia symulowanych strzelań.
Realizując kolejny cel pracy opracowano stanowisko do badań parametrów układu ruchu
mechanizmów broni treningowej, na którym wykonano badania parametrów wybranych
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wzorów broni treningowej. Był to symulator 5,56 mm karabinu szturmowego wz. 96 BERYL
oraz symulator 7.62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM. Na podstawie wyników
badań i analiz opracowano i opisano metodykę badań eksperymentalnych symulatorów broni
strzeleckiej urządzeń szkolno-treningowych .
Zastosowanie procedur opracowanej metodyki badań eksperymentalnych symulatorów broni
strzeleckiej urządzeń szkolno-treningowych pokazało, że dzięki porównaniu z analogiczną
bronią bojową można określić na ile symulator odzwierciedla pracę bojowej broni oraz jakie
ewentualnie wprowadzić korekty do konstrukcji symulatora aby polepszyć jakość symulacji.
Potwierdza to użyteczność opracowanej metodyki zarówno na etapie projektowania jak
i modernizacji symulatorów broni strzeleckiej pod kątem odzwierciedlenia realnych warunków
strzelania z danego rodzaju broni. Także opracowane w niniejszej pracy stanowisko do badań
układów ruchu mechanizmów broni treningowej, które pozwala na porównanie parametrów
tych mechanizmów między symulatorami a bronią bojową, jest bardzo przydatne w ocenie
jakości symulacji strzelań. Dotyczy to zwłaszcza porównania wartości przyspieszenia
skutecznego broni. Tym samym został potwierdzony cel główny rozprawy: „Opracowanie
metodyki badań symulatorów broni strzeleckiej urządzeń szkolno-treningowych
umożliwiającej dobór właściwych, w aspekcie odwzorowania rzeczywistych warunków
strzelania, parametrów układów ruchu mechanizmów broni treningowej”.
Dzięki zastosowaniu opracowanej metodyki na etapie modelu będzie efektywniejsze
projektowanie nowoczesnych symulatorów broni strzeleckiej. Zmniejszy to również koszty
prac badawczo-rozwojowych a opracowanie i wdrożenie do produkcji symulatorów broni
strzeleckiej o lepszych parametrach odwzorowujących realne warunki pracy elementów broni
podczas strzelania z wykorzystaniem amunicji bojowej, wpłynie na lepsze przygotowanie
żołnierzy do posługiwania się bronią bojową i wykonywania określonych zadań bojowych,
Szkolenie żołnierzy będzie szybsze i efektywniejsze, przy mniejszym nakładzie środków
finansowych, co powinno mieć pozytywny wpływ na potencjał bojowy Sił Zbrojnych RP.

Słowa kluczowe: broń, symulator, metodyka badań
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Summary

The present paper concerns the methodology of testing parameters of weapon simulators used
in training and training systems for teaching how to aim and shoot during individual and team
training, in relation to the value of the parameters of an analogous combat weapon for the most
accurate projection of combat training. The scientific thesis (Chapter 2) of the dissertation was
as following: "The development of a methodology for testing small arms simulators of training
and training devices will allow the selection of optimal, in terms of projection of real shooting
conditions, parameters of the mechanism movement systems of training weapons." Based on
this aim, there were formulated the specific objects of the thesis in Chapter 3, which
implementation was described in the following chapters of the dissertation.
The introduction (Chapter 1) describes the existing shooting training systems and characterizes
the small arms simulators used in them.
Then, in Chapter 4, the types of simulation of small arms operation were analysed and there
was shown that the selection of them for specific types of weapon simulators is individual,
depending on the conditions described in the work.
The next chapter (Chapter 5) describes the most important parameters of combat weapons and
based on the literature data and operational experiences with weapons and weapon simulators,
the most important parameters for the process of simulating a shot from a given type of weapon
simulator were identified. These parameters characterizing the weapon are: the weight of the
weapon, the push force associated with the recoil of the weapon, the recoil of the barrel during
the shot, the dispersion of bullets fired from the barrel, accuracy, rate of fire and mechanical
durability.
The paper (Chapters 6, 7) also presents the existing methodologies for testing combat weapons
and defines their suitability for testing weapon simulators.
Chapter 8 describes the comparative tests of selected parameters of combat weapon and its
simulator, and also includes the obtained results. For the study two test stands were designed,
one for testing the movement system parameters of training weapon mechanisms and
measuring weapon acceleration during a shot, the second for measuring dispersion, accuracy
and dispersion of virtual bullets firing from weapon simulators.
Summaries of these tests are in the chapter 9.
Chapter 10, based on the performed tests, the obtained results and the carried out analyses,
contains description of the developed in this thesis methodology for testing small arms
simulators which are used in training and training devices. Chapter 11 of the dissertation
presents the final conclusions and a summary of the investigations and performed analyses.
These conclusions state that the purpose of the work has been achieved through the
implementation of specific objectives, i.e. the methods of simulating the operation of small
arms have been analysed. It has been shown that for constructional and functional purposes, the
weapon simulation methods are selected individually for each weapon depending on the
technical capabilities for implementation of systems forcing the movement of mechanisms.
Also weapon parameters important during simulated shooting were selected. A stand for testing
parameters of the movement system of training weapon mechanisms was developed, and used
to test parameters of selected types of training weapons. There was chosen for testing:
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a simulator of a 5.56 mm assault rifle mod. 96 BERYL and the 7.62 mm simulator of the UKM
universal machine gun. Based on the results of measurements and analyses, the methodology
for study the experimental small arms weapon simulators of training and training devices was
developed and described.
The applying of procedures developed methodology of experimental small arms simulators of
training and training devices showed that thanks to simulator comparison to analogue combat
weapons it is possible to determine what kind of adjustments should be made to the simulator's
construction to improve the quality of the simulation. This confirms the usefulness of the
developed methodology both at the stage of design and modernization of small arms
simulators, in terms of reflecting the real conditions of firing with a given type of weapon. Also
the stand for testing the movement systems of training weapon mechanisms, where you can
compare the parameters of these mechanisms with the parameters of combat weapons, is very
beneficial in assessing the quality of shooting simulations. It is important for comparison the
effective values of weapon acceleration. Thus, the mail goal of the dissertation was confirmed
that "The development of a methodology for testing small arms simulators of training and
training devices will allow the selection of optimal, in terms of mapping real firing conditions,
parameters of the movement systems of training weapons mechanisms".
Thanks to developed methodology implementation at the model stage, the designing of modern
small arms simulators will be more effective. This will reduce the costs of research and
development. Development and implementation into production of small arms simulators with
better parameters reflecting the real working conditions of weapon components when firing
with combat ammunition positively influence preparation of soldiers for using combat weapons
and performing specific combat tasks with the use of weapons. This will translate into faster
and more effective training of soldiers with less financial costs, which results in increasing the
combat potential of the Polish Armed Forces.

Keywords: weapon, simulator, methodology of the tests
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WYKAZ OZNACZEŃ, SKRÓTÓW i POJĘĆ
mp – masa pocisku,
vp – prędkość pocisku,
mb – masa broni,
vb – prędkość broni,
ap – przyspieszenie pocisku,
ab – przyspieszenie broni,
Eb - energia odrzutu swobodnego broni,
Rw - rozrzut wzwyż,
Rs - rozrzut w szerz,
Rg - rozrzut w głąb,

 - kąt upadku pocisku,
Up - uchylenie prawdopodobne,
Uśr – uchylenie średnie
Uśr.kw – uchylenie średnie kwadratowe
Ups – uchylenie prawdopodobne w szerz
Upw – uchylenie prawdopodobne wzwyż
r50 - promień koła zawierającego połowę przestrzelin bliższych średniemu punktowi trafienia,
N - szybkostrzelność teoretyczna,
n - liczba strzałów w serii, liczba pomiarów,
tserii - czas trwania serii,
aRMS – przyspieszenie skuteczne,
𝑈𝑤 - napięcie na akcelerometrze,
𝑈𝑛 - napięcie odniesienia,
c - czułość akcelerometru,
Pc(t) – wypadkowa siła ciśnienia gazów prochowych w funkcji czasu,
Pc1 – wypadkowa siła ciśnienia gazów (stała),
ms – masa całkowita suwadła i zamka,
R1 – siła oporu ruchu suwadła z zamkiem od sprężyny powrotnej,
R2 =M1/r– siła oporu ruchu suwadła z zamkiem od sprężyny kurka,
M1 – moment siły od sprężyny skrętnej kurka,
r – ramię siły oporu działającej pod wpływem sprężyny skrętnej kurka działającej na zamek
i suwadło,
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Rg – siła oporu ruchu związana z tarciem,
f – maksymalna strzałka ugięcia sprężyny,
ω – maksymalny kąt skręcenia sprężyny kurka.
ω1 – bieżący kąt skręcenia sprężyny kurka.
ANOVA - analiza wariancji,
SS - suma kwadratów odchyleń,
MS - średnia suma kwadratów odchyleń,
F - parametr rozkładu Fishera,
p - poziom istotności,
ŚPT – Średni Punkt Trafienia.
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1. Wstęp
1.1. Systemy treningowe

Symulatory w zastosowaniach militarnych znane są od kilkudziesięciu lat, np.
w lotnictwie, i stosowane wszędzie tam, gdzie proces szkolenia na bojowym sprzęcie jest
bardzo kosztowny. Pierwszy symulator lotniczy „Link Trainer” tzw. „Blue Box”, stworzony
w 1928 roku przez Edwina A. Linka został użyty w amerykańskiej armii w 1934 roku
(Bieńkowski 2018). Zastosowanie symulatorów pomaga znacząco obniżyć koszty przy
równoczesnym zapewnieniu dobrych efektów szkolenia. Dynamiczny rozwój urządzeń
szkolno-treningowych stosowanych w innych formacjach np. wojskach lądowych, policji,
gdzie potrzebne są wirtualne scenariusze ( do nauki strzelania i celowania) obserwuje się na
świecie od kilku dekad, a w Polsce od kilkunastu lat. Jest to ściśle związane z rozwojem
informatyki i elektroniki. Pierwsze na świecie interaktywne symulatory treningowe broni
strzeleckiej zaczęła produkować, równocześnie rozwijając tę technologię, założona w 1979 r.
amerykańska firma FATS (Firearms Trainig Systems). Tak samo jak użycie symulatorów
w szkoleniu pilotów proces szkolenia z użyciem kino-strzelnic i laserowych symulatorów
broni wykonanych na potrzeby szkolących się żołnierzy i funkcjonariuszy może być bardzo
efektywny przy równoczesnym znacznym obniżeniu kosztów szkolenia (rzędu wielu setek
tysięcy złotych).
W Polsce pierwszy zaawansowany system szkolno-treningowy do prowadzenia
symulowanych strzelań z broni strzeleckiej o nazwie ŚNIEŻNIK powstał w 2005 roku.
Obecnie, na świecie znane są inne systemy treningowe do nauki strzelania o różnym stopniu
zaawansowania technologicznego i działające w oparciu o różne zasady symulowania
działania broni. Odmienne mogą być również zasady tworzenia wirtualnych scenariuszy
(www.lasershot.com, www.saab.com, www.megitttrainingsystems.com, www.snieznik.info).
Jedne scenariusze stworzone są do szkolenia pojedynczych strzelców (tj. Laser Shot), inne do
szkolenia całych drużyn (FATS, SAAB). Niektóre symulatory wykorzystują zewnętrzne
repliki broni bojowej (SAAB) (Fot. 1A i 1B), a inne, takie jak ŚNIEŻNIK wykorzystują
symulatory zbudowane w oparciu o broń bojową (Fot. 2A i 2B).

10

A

B

Fot. 1. Replika symulatora pistoletu GLOCK 19 firmy SAAB z przyłączonym magazynkiem (A)
oraz z odłączonym magazynkiem (zbiornik CO2) (B).

A

B

Fot. 2. Symulator pistoletu GLOCK 17 wykonany na bazie broni bojowej (WITU, AUTOCOMP
MENAGEMENT Sp. z o. o.) z przyłączonym magazynkiem (A) oraz z odłączonym magazynkiem
(zbiornik CO2) (B) .

Niniejsza praca dotyczy badania parametrów symulatorów broni zastosowanych
w wymienionym powyżej systemie szkolno-treningowym ŚNIEŻNIK. Symulatory stanowią
integralną część takich systemów szkolno-treningowych przeznaczonych do nauki strzelania,
celowania oraz obsługi broni. System treningowy ma po pierwsze przygotować szkolących się
żołnierzy do odbycia indywidualnych strzelań amunicją bojową na strzelnicy, po drugie ma
przygotować żołnierzy do zespołowego działania w drużynie (przygotowanie do wykrywania
i niszczenia celi rzeczywistych, reagowania na sytuacje nietypowe oraz do współdziałania
w drużynie). Co więcej, system umożliwia szkolenie żołnierzy w warunkach stacjonarnych,
symulując warunki polowe, poprzez wyświetlanie różnych sytuacji treningowo-bojowych, jak
również emitując dźwięki – charakterystyczne odgłosy strzelnicy czy pola walki (huk
wystrzałów, wybuchów) oraz symulując funkcjonowanie broni. Wirtualny system treningowy
(Rys.1) (Głogowski T., Kowalewski J., Wiatkowski A., 2007) zwykle składa się z systemu
informatycznego i infrastruktury.
11

System treningowy
System informatyczny

infrastruktura

- sterownik komputerowy
- oprogramowanie
- urządzenia peryferyjne:
monitor, klawiatura, mysz, projektory, kamery

zestaw nagłaśniający, broń treningowa

Rys. 1. Schemat systemu treningowego

W skład systemu informatycznego wchodzi sterownik, oprogramowanie i urządzenia
peryferyjne, z których najważniejsza jest broń treningowa. Pełny system składa się z dwóch
podsystemów rozmieszczonych na dwóch stanowiskach roboczych: 1) do indywidualnego
szkolenia żołnierzy i 2) do szkolenia zespołowego. Dodatkowo wyznaczone jest stanowisko
do przygotowania i omówienia ćwiczeń. Pojedyncze stanowisko systemu treningowego
(Rys.2) (Głogowski T., Kowalewski J., Wiatkowski A., 2007) to takie elementy jak: punkt
techniczny, stanowisko operatora, punkt zbiórki drużyny, linia wyjściowa, linia otwarcia
ognia.

A ekran
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CC

punkt techniczny

BB stanowisko operatora
D1D1

punkt zbiórki drużyny

D2D2

linia wyjściowa

D3
D3

Rys. 2. Schemat pojedynczego stanowiska systemu
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linia otwarcia ognia

Uproszczona zasada działania systemu (Głogowski 2004), bardzo ważna w odniesieniu
do zasady działania symulatora broni przedstawiona została na Rys.3. Na wielkoformatowym
ekranie 12 m x 3 m (dł. x wys.) projektor wyświetla sytuację treningową z określonymi
celami. W kierunku tych celi mierzy strzelający i oddaje strzał promieniem laserowym
w zakresie częstotliwości niewidzialnych dla oka ludzkiego. Na ekranie pojawia się plamka
światła laserowego, współrzędne której rejestruje kamera, a następnie dane o współrzędnych
plamki przesyła do sterownika komputerowego. Sterownik, na podstawie zebranych danych,
generuje tor lotu rzeczywistego pocisku, aby określić współrzędne rzeczywistego trafienia
celu przez wirtualny pocisk. Te współrzędne przesyłane są do projektora aby zobrazować
miejsce trafienia. Jednocześnie, wytwarzany jest dźwięk odgłosu wystrzału i ewentualny
wybuch pocisku w zależności od rodzaju amunicji.

6

2

1
4.
5
4

3

Rys. 3. Elementy składowe obrazujące zasadę działania systemu: 1 – projektor, 2 – symulator
broni z emiterem laserowym, 3 – kamera do rejestracji plamki lasera, 4 – kolumna
głośnikowa, 5 – sterownik komputerowy, 6 – ekran

1.2. Symulatory broni treningowej i ich charakterystyka
Integralną

częścią

systemów

szkolno-treningowych

jest

broń

treningowa

wykorzystywana do prowadzenia symulowanych strzelań. Z broni tej nie można prowadzić
strzelań poza systemem. Dotychczas, dla systemu ŚNIEŻNIK, opracowano 21 rodzajów broni
treningowej na bazie broni bojowych pozbawionych możliwości oddania strzału amunicją
bojową. Wszystkie te opracowania bazują na patencie RP nr 225347 (Hłosta P., Głogowski T.,
Kowalewski J., Stępniak S., Nowicki J., Wójcik ). Lista zaczyna się od pistoletów, np.
symulator 9 mm pistoletu GLOCK 17 (Fot.2) oraz symulator 9 mm pm PM84 (Fot.3), poprzez
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karabinki np. symulator 5,56 mm karabinu szturmowego wz. 96 BERYL (Fot.4 i 5)
(podstawowa broń żołnierzy) oraz symulator 7,62 mm karabinka automatycznego AKMS
(Fot.6), a następnie karabiny maszynowe np. symulator 7,62 mm km PK (Fot.7), i 7,62 mm
ukm UKM2000P (Fot.8). Dalej mamy karabiny wyborowe, np. symulatory karabinów
wyborowych 7,62 mm kw BOR (Fot.9), 7,62 mm kbw SWD (Fot.10) oraz symulator 12,7 mm
wielkokalibrowego karabinu wyborowego TOR (Fot.11), aż po granatniki np. symulatory 40
mm granatnika podwieszanego GPBO-40 (Fot.12) (Patent RP nr 227258 Kowalewski J.,
Hłosta P., Głogowski T., Szelech., Stępniak S.) i 40 mm granatnika automatycznego MK-19
(Fot.13) (Kowalewski J., Chrobot W. 2013) , czy ręcznego granatnika ppanc. RPG 7 (Fot.14).
2
3
1

4

5

Fot. 4. Układ elektro-pneumatyczny
wymuszania ruchu mechanizmów w 5.56 mm
kbs BERYL
1 – siłownik, 2 – elektrozawór, 3 – przewody
gazowe, 4 - butla, 5 – reduktor

Fot. 3. Symulator 9mm pm PM84 .

1

2

Fot.5. Układ mechaniczno-pneumatyczny
wymuszania ruchu mechanizmów w 5.56 mm
kbs BERYL
1 – siłownik specjalny, 2 – zbiornik gazu

1

Fot. 6. Symulator 7,62mm karabinka
automatycznego AKMS.

4
1

2
3

Fot.7. Układ elektro-pneumatyczny
wymuszania ruchu mechanizmów 7.62 mm
km PK
1 – siłownik, 2 – elektrozawór, 3 – przewody
gazowe, 4 – butla, 5 – reduktor

2

5

Fot. 8. Układ mechaniczno-pneumatyczny
wymuszania ruchu mechanizmów 7.62 mm
UKM2000P
1 – siłownik, 2 – przewody gazowe
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Fot. 9. Symulator karabinu wyborowego 7,62
mm kw BOR.

Fot. 10. Symulator karabinu wyborowego
7,62 mm kw SWD.

Ostatnio opracowany został także symulator 12,7 mm wielkokalibrowego karabinu
maszynowego wkm NSW (Kowalewski J., Chrobot W. 2017).
Broń treningowa pracująca w systemie powinna spełniać określone wymagania
odnośnie

symulacji

strzału

(Kowalewski

i

Hłosta

2004).

Wszystkie

czynności

przygotowawcze do oddania strzału powinny być takie, jak dla prawdziwej broni bojowej:
podłączenie magazynka z amunicją, odbezpieczenie broni, przeładowanie, wprowadzenie
nastawy celownika, oddanie strzału poprzez naciśnięcie spustu. Żołnierze strzelając
wirtualnymi pociskami muszą mieć zapewnioną możliwość identyfikacji swojego strzału nie
tylko wizualną czy dźwiękową, ale również poprzez odczuwanie pracy broni treningowej. Jest
to szczególnie ważne w systemach przeznaczonych do jednoczesnego szkolenia większej
liczby żołnierzy np. drużyny.
W związku z powyższym, opracowując system do nauki celowania i strzelania należy
przyjąć pewne założenia prowadzenia ognia z broni treningowej. Na podstawie analizy
wymagań pozyskanych od potencjalnych użytkowników systemu treningowego przyjęto, że
ćwiczący żołnierz oddając wirtualny strzał powinien mieć wrażenie, że mechanizmy jego
broni działają tak, jak podczas rzeczywistego strzału, a dynamika ich działania odwzorowuje
możliwie

najbardziej

realne

warunki

pracy

elementów

broni

podczas

strzelania

z wykorzystaniem amunicji bojowej. Dlatego też, symulacja funkcjonowania mechanizmów
broni realizowana jest przez zastosowanie specjalnych urządzeń, takich jak siłowniki
pneumatyczne, dźwignie, cięgna itp. Dzięki nim możliwe jest najważniejsze dla realnego
odwzorowania działania wymuszanie ruchu mechanizmów broni treningowej. Co więcej,
istotne jest, aby trenujący wykonał wszystkie czynności związane z przygotowaniem broni do
strzelania, identycznie jak w przypadku prawdziwej broni bojowej. Na symulację
funkcjonowania mechanizmów broni składają się także takie procesy, jak przełączanie
bezpieczników, przełączników rodzaju ognia, ustawianie celowników mechanicznych,
przeładowanie broni, a nawet załadowanie do broni naboju w przypadku granatnika RPG-7,
albo taśmy z nabojami do 7.62 mm km PK. Kontrolę tych czynności uzyskuje się dzięki
umieszczonym w symulatorze czujnikom.
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Wymuszanie ruchu mechanizmów broni treningowej następuje w chwili oddania
symulowanego strzału. W broni treningowej dotyczy ono ruchu:
- suwadła lub zamka,
- mechanizmu uderzeniowo-spustowego.
Praktycznym rozwiązaniem wymuszania ruchu mechanizmów broni treningowej są
odpowiednie układy elektro-pneumatyczne lub mechaniczno-pneumatyczne co ilustrują
fotografie 4, 5, 7, 8.

Fot. 11. Symulator 12,7mm
wielkokalibrowego karabinu wyborowego
TOR.

Fot. 12. Symulator 40mm granatnika
podwieszanego GPBO-40.

Fot. 13. Symulator 40 mm granatnika
automatycznego MK-19.

Fot. 14. Symulator ręcznego granatnika ppanc.
RPG 7.

Ponieważ dobór parametrów układów ruchu mechanizmów broni treningowej, a także
wielu innych parametrów, pod kątem jak najdokładniejszego odwzorowania rzeczywistych
warunków strzelania (np. odrzutu, celności, szybkostrzelności), uznaje się za najistotniejszy,
zaistniała potrzeba opracowania metodyki badań symulatorów broni strzeleckiej dla urządzeń
szkolno-treningowych, będącej przedmiotem niniejszej dysertacji.
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Niezbędnym także było opracowanie odpowiedniego stanowiska badawczego, które
posłuży inżynierom-konstruktorom symulatorów broni strzeleckiej do weryfikacji parametrów
wybranych dla danego typu broni, podczas opracowywania nowych wzorów.
2. Cel główny pracy
Opracowanie metodyki badań symulatorów broni strzeleckiej urządzeń szkolnotreningowych umożliwiającej dobór właściwych, w aspekcie odwzorowania rzeczywistych
warunków strzelania, parametrów układów ruchu mechanizmów broni treningowej.
3. Cele szczegółowe pracy
•

Analiza rodzajów symulacji działania broni strzeleckiej oraz ich dobór do
poszczególnych typów symulatorów broni.

•

Wybór parametrów broni ważnych w aspekcie prowadzenia symulowanych strzelań.

•

Zaprojektowanie autorskiego stanowiska do badań parametrów układu ruchu
mechanizmów broni treningowej.

•

Zbadanie wybranych parametrów symulatorów broni z użyciem dwóch wybranych
rodzajów broni treningowej.

•

Opracowanie metodyki badań symulatorów broni strzeleckiej urządzeń szkolnotreningowych.

4. Opis i analiza rodzajów symulacji działania broni strzeleckiej oraz ich dobór do
poszczególnych typów symulatorów broni
Praktycznie symulację działania broni strzeleckiej można realizować na trzy sposoby.
Pierwszy najprostszy rodzaj polega jedynie na zainicjowaniu elektroniki symulatora poprzez
naciśnięcie spustu. Elektronika inicjuje świecenie diody laserowej, której promień świetlny
pada na cel a współrzędne są rejestrowane i przetwarzane przez system informatyczny dając
informacje o trafieniu. Podczas takiego strzału nie są inicjowane żadne mechanizmy broni.
Natomiast dwa kolejne rodzaje symulacji działania broni w chwili oddania symulowanego
strzału wywołują, oprócz świecenia diody laserowej, wymuszanie ruchu mechanizmów broni
treningowej, takich jak suwadło, zamek, mechanizm uderzeniowo-spustowy. Są to rozwiązania
oparte o układy elektro-pneumatyczne oraz mechaniczno-pneumatyczne. Projektuje się je
w oparciu o takie kryteria jak:
- prostota wykonania,
- łatwe dostosowanie konstrukcyjne do broni bojowej przekształcanej w broń treningową,
- uniwersalność pozwalająca na zastosowanie tego samego modułu w różnych rodzajach broni,
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- niezawodność działania,
- takie parametry symulacji ruchu, aby szybkostrzelność broni treningowej była zbliżona do
szybkostrzelności broni bojowej,
- mobilność w eksploatacji pozwalająca na swobodne przenoszenie broni treningowej
w obrębie stanowisk ogniowych w trakcie prowadzonych strzelań,
- niskie koszty wykonania,
- bezpieczeństwo eksploatacji.

4.1. Układ elektro–pneumatyczny wymuszania ruchu mechanizmów broni treningowej
Układ elektro-pneumatyczny (Rys.4) wymuszania ruchu mechanizmów broni treningowej
(Kowalewski i Głogowski, 2006) składa się z siłownika (1), elektrozaworu (2), przewodów (3),
które doprowadzają gaz roboczy do siłownika, butli (4) magazynującej pod ciśnieniem gaz
roboczy i reduktora (5) regulującego właściwe ciśnienie pracy.

3
5
1

2

4

4
1

2

3

5

Rys. 4. Układ elektro-pneumatyczny wymuszania ruchu mechanizmów w symulatorach
5.56 mm kbs wz. 1996 i 7.62 mm km PK. 1- siłownik, 2 – elektrozawór, 3 – przewody
gazowe, 4 - butla, 5 – reduktor.
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Działanie układu jest możliwe po otwarciu zaworu butli odcinającego gaz roboczy. Po
otwarciu tego zaworu, gaz pod ciśnieniem doprowadzony jest przewodem gazowym do
reduktora, a następnie, po obniżeniu ciśnienia do odpowiedniej wartości, do elektrozaworu.
Otwieraniem elektrozaworu steruje układ elektroniczny umieszczony w broni, monitorujący
stan położenia takich elementów jak spust, bezpiecznik oraz przełącznik rodzaju ognia. Po
odbezpieczeniu broni i naciśnięciu spustu, w zależności od położenia przełącznika rodzaju
ognia, do elektrozaworu wysyłany jest jeden impuls lub ciąg impulsów elektrycznych,
otwierających go na odpowiedni przedział czasowy. Otwarcie zaworu pozwala siłownikowi
pneumatycznemu wykonać jeden lub wiele cykli pracy, co symuluje oddanie pojedynczego
strzału lub serii. Układ elektro-pneumatyczny wymuszania ruchu mechanizmów broni
treningowej został zastosowany w praktyce, w czterech rodzajach symulatorów broni długiej:
5.56 mm kbs wz.1996, 7.62 mm km PK, 7.62 mm kbw SWD9 mm oraz w pistolecie
maszynowym pm P-84P. Do wszystkich wymienionych rodzajów broni zastosowano moduł
układu elektro-pneumatycznego o takich samych parametrach eksploatacyjnych.

4.2. Układ mechaniczno-pneumatyczny wymuszania ruchu mechanizmów broni
treningowej
Innym rozwiązaniem wymuszania ruchu mechanizmów broni treningowej jest układ
mechaniczno-pneumatyczny (Kowalewski i Głogowski, 2006). Został on zaprojektowany
początkowo do broni treningowej krótkiej, kiedy ze względów konstrukcyjnych wystąpiły duże
trudności w zastosowaniu opisanego wcześniej układu elektro-pneumatycznego. W układzie
tym wykorzystano jednak pewne elementy z układu elektro-pneumatycznego, takie jak butlę na
gaz roboczy, przewód gazowy oraz reduktor. Przykładowo, układ mechaniczno-pneumatyczny
do wymuszania ruchu zamka oraz przeładowywania broni został zaprojektowany do
symulatora 9 mm pistoletu Makarowa (Rys. 5 i 6).
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2

1

4

3

Rys.5. Układ mechaniczno – pneumatyczny w symulatorze 9 mm pistoletu Makarowa
1- pistolet, 2 – przewód gazowy, 3 – reduktor, 4 – butla.

7

3
4

6

5

8
9
2

1

Rys. 6. Siłownik w układzie mechaniczno-pneumatycznym wymuszania ruchu zamka
w symulatorze 9 mm pistoletu Makarowa. 1 – spust, 2 – szyna spustowa, 3 – kurek,
4 – iglica, 5 – zawór, 6 – tłok, 7 – zamek, 8 – sprężyna, 9 – sprężyna powrotna.

Układ ten, działa w ten sposób, że po naciśnięciu na spust (1), poprzez szynę spustową
(2), naciągany jest kurek (3), który po zwolnieniu uderza w iglicę (4). Przesuwająca się iglica
pod wpływem uderzenia kurka otwiera zawór (5), przez który przepływa sprężony gaz roboczy.
Ciśnienie gazu roboczego działa na tłok (6) i wymusza jego ruch, a działanie siły od tłoka
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powoduje ruch zamka (7). Następuje przeładowanie broni, zamknięcie zaworu pod wpływem
sprężyny (8) i ciśnienia gazu oraz powrót zamka, pod wpływem działania sprężyny powrotnej
(9). Pistolet jest gotowy do oddania następnego strzału. Podobną zasadę działania zastosowała
estońska firma Eli w konstrukcji układu pneumatycznego przeładowania przeznaczonego do
symulatora pistoletu GLOCK 17.
4. 3. Analiza rodzajów symulacji działania broni strzeleckiej oraz ich dobór do
poszczególnych typów symulatorów broni
Na podstawie opisu rodzajów symulacji działania strzeleckiej broni treningowej oraz na
podstawie doświadczeń z prac nad symulatorami broni pokazanymi na fotografiach 3 - 14
należy stwierdzić, że dobór właściwego rodzaju jest uwarunkowane wieloma kryteriami
między innymi:
- możliwości wykonawcze,
- koszty wykonania,
- efektywność i jakość symulacji,
- prostota konstrukcji,
- bezpieczeństwo obsługi,
- ergonomia użytkowania,
- mobilność symulatora (stacjonarny czy przenoszony),
- przewidywane stanowisko pracy symulatora,
- wytrzymałość podzespołów, itp.
W praktyce do każdego rodzaju broni konstruktorzy podchodzą indywidualnie
analizując wszystkie znane aspekty działania broni bojowej i oczekiwania od potencjalnego
użytkownika dotyczące jakości symulacji. Wskazywanie któregokolwiek z opisanych rodzajów
symulacji jako najlepszego nie jest poparte żadnym konkretnym argumentem i dobór musi być
przeprowadzony każdorazowo indywidualnie do projektowanego symulatora broni.
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5. Opis i analiza parametrów bojowej broni strzeleckiej ważnych w aspekcie
konstruowania symulatorów
Jednym z pierwszych zadań badawczo – konstruktorskich podczas opracowywania
symulatorów jest identyfikacja parametrów, które są najistotniejsze w procesie symulacji
strzału z danego rodzaju symulatora broni. Dlatego poniżej omówiono, najważniejsze
parametry charakteryzujące broń takie jak: masa broni, siła pchnięcia związana z odrzutem
broni, podrzut lufy podczas strzału, rozrzut wystrzelonych z lufy pocisków, celność oraz
trwałość mechaniczna.
5.1. Masa broni
Jednym z parametrów opisujących broń jest jej masa. Parametr ten jest bardzo ważny,
ponieważ ma wpływ na:
- parametry odrzutu broni,
- mobilność broni tzn. łatwość jej przemieszczania,
- łatwość posługiwania się bronią,
- łatwość ustawiania na stanowisku strzeleckim,
- szybkość wycelowania i oddania strzału,
a także w sposób pośredni na celność.
Biorąc to pod uwagę, masa broni bojowej musi być zachowana w symulatorze tej broni.
Dlatego też w metodyce badań symulatora musi być uwzględniony pomiar jego masy
w odniesieniu do broni bojowej.
5.2. Siła pchnięcia związana z odrzutem hamowanym broni

Podczas strzału z broni strzeleckiej iglica inicjuje spłonkę w łusce, a ta ładunek
prochowy, który spalając się wytwarza gazy o dużym ciśnieniu. Wyrzucają one pocisk nadając
mu prędkość i energię. Proces ten dotyczy nie tylko pocisku ale także broni, lecz
w przeciwnym kierunku, powodując jej odrzut. Wynika to z ogólnie znanych praw mechaniki
(Wilniewczyc 1958). Obowiązuje zasada zachowania pędu wyrażona wzorem:
mpvp = mbvb
gdzie: mp – masa pocisku, vp – prędkość pocisku, mb – masa broni, vb – prędkość broni
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(1)

Równanie związane z działaniem sił na zespół lufy i karabinu oraz na pocisk
przemieszczający się w lufie można również przedstawić w postaci:
mpap = mbab

(2)

gdzie: ap – przyspieszenie pocisku, ab – przyspieszenie broni.
Wyżej przedstawione równania są uproszczone dla zobrazowania samej zasady,
natomiast w czasie rzeczywistego strzału masa broni nie jest wielkością stałą, a szczegółowe
równania można znaleźć w literaturze z zakresu balistyki wewnętrznej opisującej dynamikę
zjawiska (Sieriebriakow 1955; Wrzesiński 2018).
Strzelec, podczas oddawania strzału, dociskając broń do ramienia odczuwa oddziaływanie
odrzutu w postaci siły pchnięcia działającej na ramię. Miary odrzutu są różne co w swoich
pracach przedstawiało wielu autorów (Wilniewczyc 1955, 1958; Chodkiewicz 1956; Dwojak
1958; Warren 1959; Kochański 1978, 1980). W swoich pracach, autorzy zwracali uwagę na to,
że wyliczanie energii odrzutu swobodnego nie jest miarodajne do określenia np. granicznej
energii odrzutu, którą może znieść strzelec podczas strzału bez szkody dla zdrowia - ta sama
energia odrzutu może wywoływać różne skutki. Inne będą w przypadku udaru w ramię, a inne
w przypadku pchnięcia hamowanego, występującego, gdy kolba karabinu przyłożona jest
bezpośrednio do ramienia strzelca.
Energię odrzutu swobodnego broni Eb można wyliczyć ze wzoru ogólnego:
𝐸𝑏 =

𝑚𝑏 𝑣𝑏2
2

(3)

Zdecydowanie bardziej miarodajną miarą odrzutu jest jednak wartość energii
przypadająca na określoną powierzchnię trzewika kolby, co przekłada się na wartość siły
pchnięcia. W przypadku konstruowania symulatora broni ważnym parametrem będzie właśnie
siła pchnięcia działająca na ramię strzelca. Można ją określić znając masę broni
i przyspieszenie jakiego broń doznaje podczas strzału. Dlatego, w metodyce badań
symulatorów powinien znaleźć się pomiar przyspieszeń broni w osi lufy zarówno symulatora
jak i, dla porównania, pomiar dla broni bojowej. Porównując siłę pchnięcia w danej broni
bojowej i symulatorze należy zastanowić się jaka siła pchnięcia będzie zadawalająca dla
symulatora podczas symulowanych strzelań. Wiadomo jest, że stosując w symulatorze inne niż
pirotechniczne układy, np. pneumatyczne do wymuszania ruchu mechanizmów broni,
i zachowując gabaryty odpowiadającej mu broni bojowej oraz określone warunki
bezpieczeństwa na pewno nie uzyskamy takiej samej siły pchnięcia wynikającej z odrzutu jak
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w przypadku broni bojowej. Do nauki celowania i strzelania będzie potrzebna jedynie
minimalna siła konieczna do przeładowania i wywołania ruchu mechanizmów broni oraz
powodująca wybicie strzelca z właściwej linii celowania i zapewniająca „wrażenie” odrzutu.
Oprócz siły wynikającej z odrzutu, zadziała siła podrzutu broni, opisana w kolejnym
podrozdziale.
5.3. Podrzut lufy podczas strzału
Środek ciężkości broni z reguły nie leży w osi lufy natomiast wypadkowa siły oporu
hamowanego zwykle ma położenie poniżej osi lufy. Dlatego też, podczas strzału broń porusza
się nie tylko do tyłu, ale także koniec lufy broni może się odchylać w pionie i poziomie. Jest to
ruch złożony do góry i nazywany jest podrzutem. Badacze, którzy analizowali podrzut (np.
Wilniewczyc 1955) wykazali, że wielkość podrzutu zmienia się przy każdym strzale i trudno
jest to ująć określonym wzorem. Pomimo podrzutu oddanie celnego strzału jest możliwe,
ponieważ przemieszczenie lufy jest małe w stosunku do drogi pocisku, natomiast w pewnym
przybliżeniu, stosunek mas pocisku i broni jest odwrotnie proporcjonalna do stosunku ich
przemieszczeń (Wilniewczyc 1955). Podrzut broni przy prawidłowym złożeniu strzelca nie ma
większego wpływu na celność przy pojedynczych strzałach, natomiast ma istotne znaczenie
podczas strzelania ogniem ciągłym, kiedy celność szybko spada wraz z kolejnym strzałem.
W skrajnych przypadkach celny może być jedynie pierwszy strzał.
5.4. Rozrzut
Cechą charakterystyczną dla każdej broni palnej jest zjawisko rozrzutu. Polega ono na
tym, że podczas strzelania, nawet zachowując podobne warunki strzału, tory pocisków
poszczególnych strzałów nie pokrywają się ze sobą (Wilniewczyc 1955). W przypadku
strzelania do celu pionowego, np. tarczy, część przestrzelin będzie znajdowała się powyżej,
a część poniżej punktu celowania (rozrzut wzwyż (Rw)). Co więcej, część przestrzelin będzie
po prawej, a część po lewej stronie punktu celowania (rozrzut w szerz (Rs)). Podobnie jest
w przypadku strzelania w terenie, gdzie część przestrzelin również będzie po prawej lub po
lewej stronie od punktu celowania (rozrzut w szerz (Rs)) oraz bliżej lub dalej w głąb od punktu
celowania (rozrzut w głąb (Rg)). Rozrzut punktów trafień jest zależny przede wszystkim od
amunicji i rodzaju broni, ale również od zmiennych warunków atmosferycznych czy błędów
celowania popełnianych przez strzelca.
Każdy wystrzelony pocisk ma własny indywidualny tor lotu, co dokładnie zostało
opisane między innymi przez Wilniewczyca (1955). Upraszczając ostatni odcinek toru lotu
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pocisku tj. traktując go jako linię prostą można zapisać prostą zależność między rozrzutem
w wzwyż (Rw) i w głąb (Rg) oznaczając kąt upadku pocisku jako :
Rw=Rg*tg

(4)

Czyli rozrzut charakteryzują dwie wielkości (Rw) i (Rs) lub (Rg) i (Rs)
Rozrzut jest cechą charakterystyczną każdej broni palnej i ponieważ charakteryzuje układ broń
– pocisk jego wielkość podawana jest w tabelach strzelniczych dla danej broni. Istnieją różne
sposoby liczbowego przedstawiania rozrzutu (Wilniewczyc 1955, Norma Obronna NO10A500-2 1997). W przypadku broni bojowej jednym ze sposobów określania rozrzutu jest
obliczenie uchylenia średniego poprzez pomiar współrzędnych punktów trafień względem
dowolnie wybranych osi odniesienia, a następnie sumując te współrzędne (np. pionowe
i oddzielnie poziome) i dzieląc przez liczbę strzałów otrzymuje się średni (teoretyczny) punkt
trafienia. Odejmując współrzędne średniego punktu trafienia od współrzędnych każdej
przestrzeliny (odpowiednio pionową od pionowej i poziomą od poziomej) otrzymujemy
współrzędne przestrzelin odniesione do średniego (teoretycznego) punktu trafienia. Podobnie
jak poprzednio sumując te współrzędne i dzieląc przez liczbę oddanych strzałów (przestrzelin)
otrzymujemy parametr charakteryzujący rozrzut – uchylenie średnie. Dokładniej, wielkość
rozrzutu można określić poprzez obliczenie uchylenia średniego kwadratowego. Wielkość ta
obliczana jest poprzez zsumowanie kwadratów uchyleń poszczególnych strzałów i podzielenie
ich przez ich liczbę, a następnie z wyniku wyciągamy pierwiastek kwadratowy. Dla małej
liczby strzałów średni punkt trafienia można wyznaczyć geometrycznie co obrazują Rys. 7 i 8.
Innym sposobem określenia rozrzutu jest pomiar promienia koła zawierającego połowę
przestrzelin znajdujących się jak najbliżej średniego punktu trafienia Rys. 9 jest to najczęściej
stosowany sposób do określania rozrzutu broni ręcznej (Norma Obronna NO-10A500-2 1997).
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Rys. 7. Określanie średniego punktu trafienia
(dla małej liczby strzałów) z czterech
przestrzelin.

Rys. 8. Określanie średniego punktu trafienia
(dla małej liczby strzałów) z czterech
przestrzelin.

Rys. 9. Wyznaczanie promienia r50 koła
zawierającego 50% przestrzelin
znajdujących się jak najbliżej
średniego punktu trafienia.

Rys. 10. Wyznaczanie rozrzutu
prawdopodobnego i uchylenia
prawdopodobnego w pionie.

Kolejnym sposobem określania rozrzutu jest wyznaczenie rozrzutu prawdopodobnego
i uchylenia prawdopodobnego (Norma Obronna NO-10A500-2 1997) (Rys.10). Można to
wykonać poprzez podział tarczy na dwa obszary wyznaczone pionową (Y) lub poziomą (X)
linią, tak aby każdy zawierał połowę przestrzelin. Następnie te obszary dzielimy ponownie
pionowymi lub poziomymi liniami tak aby każdy nowo wyznaczony obszar zawierał połowę
przestrzelin obszaru dzielonego. W ten sposób wyznaczone są pasy zawierające po 25%
przestrzelin w pionie lub poziomie. Dwa środkowe pasy pionowe lub poziome (A-B) zawierają
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po 50% przestrzelin. Szerokość tych pasów jest rozrzutem prawdopodobnym, a szerokość
pojedynczego pasa np. X-A jest uchyleniem prawdopodobnym Up.
Między poszczególnymi rodzajami uchyleń charakteryzującymi rozrzut zachodzą następujące
zależności potwierdzone teoretycznie i praktycznie (o czym pisze w swojej pracy między
innymi Wilniewczyc, 1955). Opisuje to wzór:
Up=0,845xUśr=0,674xUśr.kw

(5)

Promień koła r50 zawierającego połowę przestrzelin bliższych średniemu punktowi
trafienia wynosi:

r50=1,76xUp

(6)

r50=1,76x(Ups+Upw)x0,5

(7)

lub

gdzie:
Uśr – uchylenie średnie
Uśr.kw – uchylenie średnie kwadratowe
Ups – uchylenie prawdopodobne w szerz
Upw – uchylenie prawdopodobne wzwyż
Analizując metody określania wartości rozrzutu dla bojowej broni strzeleckiej można
wysnuć wniosek, że w przypadku badania symulatora odpowiadającego tej broni do
scharakteryzowania wartości rozrzutu strzałów można zastosować analogiczne metody
strzelając do tarczy obrazowanej na ekranie – rejestrować przestrzeliny wirtualnych pocisków
i wyznaczać np. uchylenie średnie. Pamiętać jednak trzeba o tym, że rozrzut punktów trafień
w przypadku laserowego symulatora broni zależny jest przede wszystkim tylko od błędów
celowania popełnianych przez strzelca.

5.5. Celność
Celność jest właściwością broni, którą charakteryzują dwa parametry: skupienie
i dokładność. Skupienie jest zasadniczo odwrotnością rozrzutu, ponieważ im mniejszy jest
rozrzut przestrzelin na tarczy tym skupienie jest większe. Miarą dokładności jest odchylenie
średniego punktu skupienia od punktu celowania. Na dokładność wpływa prawidłowe
przystrzelenie broni, to znaczy regulacja przyrządów celowniczych muszki i szczerbinki
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w stosunku do osi lufy karabinu. W przypadku każdego symulatora karabinu, w metodyce jego
badań należy przewidzieć sprawdzenie mechanicznej regulacji przyrządów celowniczych
względem toru promienia laserowego, uwzględniając odchyłki wynikające z toru balistycznego
wirtualnych pocisków. Zwykle w systemie informatycznym, z którym współpracuje dany
symulator broni istnieje możliwość elektronicznego wprowadzania poprawek współrzędnych
punktu trafienia jeżeli przystrzelenie mechaniczne przyrządów celowniczych obciążone jest
błędem stałym. Jednakże system elektronicznego wprowadzania poprawek współrzędnych
punktu trafienia sprawdza się przy niewielkich wartościach błędu korekcji mechanicznej
pozycji muszki. W przypadku większych błędów, np. powyżej kilkudziesięciu pikseli (co
można sprawdzić na ekranie podczas wyświetlania

punktów kontrolnych), należy

przeprowadzić ponowną regulację mechaniczną muszki lub pozycji lasera.
5.6. Trwałość mechaniczna
W przypadku broni bojowej, jej trwałość mechaniczną wyznacza przede wszystkim
wytrzymałość lufy, która podczas strzału najbardziej narażona jest na działanie negatywnych
czynników takich jak: wysokie ciśnienie gazów prochowych, towarzysząca mu wysoka
temperatura, czy kontakt lufy z przemieszczającym się pociskiem. To wszystko powoduje po
pewnym czasie zmianę właściwości materiału lufy i jej trwałe odkształcenia geometryczne.
Uniemożliwia to z czasem oddanie strzałów, dla których tory lotu pocisku powinny być
stabilne i powtarzalne. W takich przypadkach stosuje się określenie „zużycie lufy”.
Przykładowo, dla karabinów 5,56mm kbs wz. 96 BERYL trwałość mechaniczną lufy ocenia się
na 10 do 15 tys. strzałów. W przypadku symulatora tej broni, gdzie z lufy nie wylatuje żaden
pocisk trwałość mechaniczną będzie wyznaczać wytrzymałość mechaniczna układów
narażonych najbardziej na uszkodzenia, czyli układ wymuszania ruchu mechanizmów broni,
w skład którego wchodzi zwykle: siłownik z tłoczyskiem i elementami zderzakowymi oraz
zespół spustowy inicjujący strzał (kurek, sprężyna napędowa kurka, element popychający kulkę
zaworu zastępujący iglicę lub iglica). W niektórych rozwiązaniach symulatorów występuje
elektrozawór. Dodatkowo, w każdym symulatorze występują elementy elektroniczne, które są
poddawane drganiom mechanicznym. Odporność tych elementów na przeciążenia również
wyznacza wytrzymałość mechaniczną symulatora. W metodyce badań symulatorów trzeba
uwzględnić pomiar wartości przeciążeń działających na elementy elektroniczne symulatora
oraz pomiar ilości cykli odpracowania układów wymuszania ruchu do wystąpienia uszkodzeń
elementów

mechanicznych

i elektronicznych

symulatora.
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uniemożliwiających

dalszą

eksploatację

5.7. Szybkostrzelność

Ważnym

parametrem

broni

strzeleckiej

jest

szybkostrzelność.

Wyróżniamy

szybkostrzelność teoretyczną i praktyczną (Metodyki badań poligonowych broni strzeleckiej
WT 0233 Uzbr. , NO-10-A-505). Szybkostrzelność teoretyczna (N) broni to maksymalna
liczba strzałów jaką można oddać z danej broni w jednostce czasu ogniem ciągłym (nie
uwzględniamy czynności manipulacyjnych), zgodnie z wzorem:

N=

60(n  1)
[strz./min]
t serii

(8)

gdzie: n - liczba strzałów w serii,
tserii - czas trwania serii w sekundach
Szybkostrzelność praktyczna uwzględnia czynności przygotowawcze do oddania
strzału. Symulator broni powinien mieć zbliżoną lub taką samą szybkostrzelność, jak broń
bojowa dlatego metodyka badań symulatorów broni musi zawierać pomiar szybkostrzelności
teoretycznej.
6. Metodyki badania bojowej broni strzeleckiej
W celu dopuszczenia danego wzoru broni strzeleckiej do eksploatacji musi ona być
poddana ściśle określonym badaniom. Metodyki tych badań opracowane zostały w oparciu
o istniejące dokumenty normalizacyjne [pozycja literatury 16-26]. Do podstawowych
dokumentów należą między innymi: Metodyka badań poligonowych broni strzeleckiej – WT
0233 Uzbr.; Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli
i badań – metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych – NO06-A107; Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli
i badań – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie –
NO-06-A105; Broń strzelecka. Metody badań. Badania poligonowe – NO-10-A500-2; Broń
strzelecka. Metody badań. Bezpieczeństwo użytkowania – NO-10-A500-4; Uzbrojenie i sprzęt
wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Wymagania
środowiskowe – NO-06-A103. W odniesieniu do bojowej broni strzeleckiej istnieje
opracowanych kilkanaście metodyk badawczych określających również odporność broni na
oddziaływanie

czynników

środowiskowych,

klimatycznych,

narażeń

mechanicznych,

chemicznych, czynności obsługowych itd. W badaniach sprawdza się czy pod wpływem
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działania określonych czynników jest zachowane bezpieczeństwo i niezawodność działania
broni.
Celem pierwszej metodyki badania broni strzeleckiej jest sprawdzenie dokumentacji
technicznej oraz czy dokumentacja techniczna w zakresie ukompletowania i wykonania spełnia
kryteria stawiane w ZTT, tj. spełnia wymagania odpowiednich norm, w oparciu o które
opracowano

konstrukcję.

Następnie

sprawdza

się

zgodność

ukompletowania

broni

z wymaganiami wstępnymi ZTT i wymaganiami dokumentacji technicznej oraz dokładnie
poznaje się jej właściwości konstrukcyjne i stan techniczny. Stąd pierwsza metodyka badań to
„Sprawdzenie dokumentacji technicznej”, a druga to „Sprawdzenie stanu ukompletowania,
danych konstrukcyjnych i stanu technicznego broni”.
Celem badań kolejnej metodyki jest sprawdzenie, czy zasadnicze charakterystyki
konstrukcyjne, masowe i gabarytowe broni są zgodne z wymaganiami ZTT i dokumentacji
technicznej. Podczas badań sprawdzeniu podlegają następujące zasadnicze charakterystyki
broni:
- wymiary gabarytowe,
- długość lufy,
- skok bruzd przewodu lufy,
- masa broni,
- masa lufy,
- odległość celowania / wg skali celownika /,
- wielkość zasadniczego luzu w węźle ryglowym,
- wystawanie grota iglicy.
Wymieniona metodyka badań opatrzona jest tytułem: „Określenie zasadniczych charakterystyk
broni”.
Ponieważ jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych w broni strzeleckiej są
sprężyny, utrzymanie ich parametrów w zakresie przewidzianym przez dokumentację
techniczną zapewnia właściwą pracę wielu podzespołów broni, a w efekcie jej niezawodne
działanie. Wobec powyższego celem kolejnej metodyki badań jest określenie charakterystyk
zasadniczych sprężyn broni.
Bardzo ważnym parametrem broni, z uwagi na walory użytkowe, jest opisana wcześniej
szybkostrzelność

teoretyczna

broni.

Celem

metodyki

jej

pomiaru

jest

określenie

szybkostrzelności teoretycznej i porównanie jej wartości z wymaganiami określonymi w ZTT.
Równie istotnymi parametrami użytkowymi w przypadku broni bojowej jest prędkość
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początkowa pocisku i prędkość na torze lotu pocisku w pewnej odległości od lufy. Określają te
prędkości ZTT i istnieje metodyka badań pomiaru wartości tych prędkości.
Kolejna metoda badań broni bojowej dotyczy charakterystyk rozrzutu pocisków,
celności broni i skupienia pocisków. Te parametry również opisano powyżej, a z uwagi na
walory użytkowe broni są one niezwykle istotne i badane (NO-A500-2).
Broń powinna działać niezawodnie to znaczy jej mechanizmy, układy automatycznego
przeładowania powinny działać zarówno gdy jest dobrze nasmarowana jak i wtedy gdy części
są w stanie suchym, odtłuszczonym. Dlatego opracowano metodykę badań sprawdzającą
niezawodność działania broni w obu przypadkach. Metodyka ta może uwzględniać także
badanie skupienia pocisków. Na niezawodność działania oraz na ergonomię sposobu
posługiwania się bronią strzelecką może mieć wpływ: kąt podniesienia i nachylenia broni
podczas strzału, pozycja względem osi podłużnej oraz masa części ruchomych. Aby to zbadać
opracowano stosowne metodyki badań. Kolejne istniejące metodyki badań niezawodności
broni strzeleckiej dotyczą działania broni w różnych temperaturach otoczenia: 1) w wysokich
temperaturach (323-343 K) – warunki zbliżone do warunków eksploatacji podczas lata
w gorącym i suchym klimacie; 2) w warunkach zbliżonych do wiosennego i jesiennego okresu
eksploatacji – 268 K; 3) w niskiej temperaturze podczas zimy – 223 K oraz 4) w warunkach
zmiennych temperatur. Ważną metodyką badań jest ta, której celem jest sprawdzenie
niezawodności działania broni w warunkach zbliżonych do eksploatacji podczas ulewnego
deszczu i po deszczu oraz w sytuacjach odpowiadającym warunkom bojowym, gdy strzelanie
w ciągu kilku kolejnych dni będzie prowadzone bez czyszczenia i smarowania broni.
Szczególnie ważna jest wytrzymałość poszczególnych części broni i zachowanie
bezpieczeństwa jej eksploatacji przy upadkach na twarde podłoże oraz w czasie transportu.
Opracowano więc stosowne metodyki sprawdzające odporność broni na narażenia
mechaniczne występujące podczas powyższych zdarzeń. Dodatkowo opracowano metodyki
sprawdzające bezpieczeństwo eksploatacji, gdy broń została nieprawidłowo złożona lub
nastąpiło zatkanie przewodu lufy.
Ostatnią ważną metodyką badań broni strzeleckiej jest badanie broni po oddaniu dużej
liczby strzałów. Celem badań w tej metodyce jest określenie:
- żywotności części i luf (żywotność broni to maksymalna liczba strzałów możliwych do
oddania

z

broni,

przy

zachowaniu

charakterystyk

balistycznych,

technicznych

i niezawodnościowych),
- niezawodności działania automatyki w normalnych warunkach eksploatacji, jak również przy
zasmarowanych nabojach i taśmie,
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- charakterystyk zacięć oraz szybkości i łatwości ich usunięcia,
- wrażliwości automatyki broni na zanieczyszczenia i wpływu zamoczenia w wodzie na jej
pracę,
- możliwości samozapłonu naboju w komorze nabojowej i maksymalnego dopuszczalnego
reżimu strzelania z broni.

7. Analiza metodyk badań broni strzeleckiej bojowej pod kątem ich przydatności
w badaniach symulatorów broni strzeleckiej
Analizując opisane powyżej metodyki badań bojowej broni strzeleckiej pod kątem ich
przydatności w badaniach symulatorów broni strzeleckiej można wnioskować, że część tych
metodyk badawczych nie będzie przydatna z uwagi na specyfikę pracy symulatora broni,
odmienną od pracy broni bojowej. Jednakże, niektóre mogą być użyteczne i powinny być
stosowane. Należy zaznaczyć, że dobór metodyki badawczej dotyczy badań symulatorów broni
strzeleckiej wykorzystywanych w systemach treningowych instalowanych w pomieszczeniach
zamkniętych i użytkowanych w temperaturach dodatnich. Symulatory te nie będą narażone
bezpośrednio na takie czynniki środowiskowe jak słońce, wysoka lub niska temperatura,
deszcz, czy śnieg. W związku z powyższym metodyki badań symulatorów broni, omawianych
w niniejszej pracy, nie muszą uwzględniać wszystkich badań związanych z odpornością broni
na oddziaływanie czynników środowiskowych, klimatycznych czy chemicznych.
Ponieważ poszczególne symulatory broni, wykonywane są na bazie broni bojowej
wdrożonej do eksploatacji, dlatego też pozostałe wymienione wcześniej metodyki badań broni
bojowej były już do niej zastosowane i broń ta spełnia wszystkie wymagania co do wartości
parametrów badanych w tych metodykach. Jednakże po pozbawieniu broni bojowej wybranych
cech użytkowych i dostosowaniu jej do prowadzenia strzelań symulacyjnych w systemie
treningowym (tak, aby strzelec strzelając z symulatora pociskami wirtualnymi miał wrażenie,
że strzela z broni bojowej prawdziwymi pociskami) należy jeszcze raz przeanalizować i wybrać
odpowiednie metodyki badawcze do powstałego symulatora.
Pierwszą wybraną metodyką będzie sprawdzenie dokumentacji z założeniami ZTT,
a następnie sprawdzenie stanu ukompletowania, danych konstrukcyjnych i stanu technicznego
symulatora broni. Kolejno należy sprawdzić, czy zasadnicze charakterystyki konstrukcyjne,
masowe i gabarytowe broni są zgodne z wymaganiami ZTT i dokumentacją techniczną.
Podczas badań sprawdzeniu powinny podlegać następujące zasadnicze charakterystyki
symulatora broni:
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- wymiary gabarytowe,
- masa symulatora broni,
- odległość celowania (wg skali celownika).
Na efekt realizmu podczas eksploatacji symulatora broni na pewno mają wpływ
parametry sprężyn, a zwłaszcza sprężyny powrotnej zamka lub suwadła. Ze względów
konstrukcyjnych w symulatorze parametry tych sprężyn niekiedy trzeba zmienić. Wynika stąd
potrzeba zbadania dopuszczalnej odchyłki siły z jaką te sprężyny będą naciągane, tak aby
strzelec biorąc do ręki symulator broni bojowej nie odczuwał różnicy pomiędzy bronią bojową
a symulatorem i odwrotnie.
O ile cecha - żywotność lufy (10 tys., do 15 tys. strzałów dla wybranych rodzajów broni
strzeleckiej) nie jest ważna w odniesieniu do symulatora broni, to parametry wytrzymałościowe
części ruchomych takich jak kurek, suwadło, zamek czy sprężyny są istotne, ponieważ
symulator powinien podczas eksploatacji cechować się dużo większą odpornością na
mechaniczne narażenia i wytrzymywać dużo więcej cykli pracy (strzałów) niż broń bojowa.
Wynika to przede wszystkim z przesłanek ekonomicznych wykorzystywania symulatorów
broni. Tę odporność mechaniczną uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnych układów
wymuszania ruchu, o zmniejszonej energii w stosunku do energii pochodzącej ze spalania
ładunku prochowego w łusce naboju oraz specjalnych układów amortyzujących. Jednak to
obniżenie energii może mieć duży wpływ na jakość symulacji odrzutu broni odczuwalnego
podczas strzału. W tym miejscu trzeba sobie zadać pytanie, na ile symulacja odrzutu jest ważna
w procesie szkolenia żołnierza podczas wstępnej nauki obsługi broni, celowania, strzelania, czy
zachowania na polu walki. Gdybyśmy chcieli zapewnić w symulatorze broni energię odrzutu
taką, jak w broni bojowej to należałoby zastosować np. naboje ślepe, które są drogie lub
wysokociśnieniowe układy pneumatyczne, które byłyby znacznie rozbudowane i przez to nie
do zaakceptowania w rozwiązaniach konstrukcyjnych symulatora broni. Bezpieczeństwo
szkolonych żołnierzy byłoby zagrożone. Siła odrzutu w symulatorze broni, która wywoływana
jest niskociśnieniowym pneumatycznym układem wymuszania ruchu jest ważna przede
wszystkim z dwóch powodów: po pierwsze powinna ona wybić strzelca z linii celowania do
celu, a po drugie dać wrażenie strzelcowi, że jego symulator broni pracuje, tzn. mechanizmy
działają: suwadło lub zamek są przeładowywane w przypadku broni samopowtarzalnej lub
automatycznej. Dlatego też metodyka badania symulatora broni musi uwzględniać pomiar siły
odrzutu w odniesieniu do siły odrzutu w broni bojowej.
Na pewno do badań symulatorów broni powinny być wykorzystane inne metodyki
stosowane w badaniach broni bojowej takie jak badanie szybkostrzelności, rozrzutu, celności
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i skupienia pocisków. Pomimo użycia w symulatorach jedynie pocisków wirtualnych można
zastosować analogiczne metodyki co w badaniach broni bojowej. Na tarczach testowych (np.
do przystrzeliwania broni) wyświetlanych na ekranie są bowiem zobrazowane przestrzeliny,
które mogą być analizowane tak jak przestrzeliny pochodzące od pocisków z broni bojowej.

8. Badania wybranych parametrów strzeleckiej broni bojowej i powstałych na jej bazie
symulatorów
8.1. Stanowisko badawcze do pomiaru przyspieszeń

Wielkością dzięki której będzie można prawidłowo opisać charakter siły odrzutu broni
będzie przyspieszenie, jakie uzyskuje broń podczas strzału. W pierwszym etapie realizacji
niniejszej pracy powstała koncepcja stanowiska badawczego do pomiarów przyspieszeń
w układzie trójosiowym podczas działania wybranych typów symulatorów broni strzeleckiej
i broni bojowej. Badanie przyspieszeń zaplanowano do przeprowadzenia podczas strzelania
z „ręki”. Jednoosiowy czujnik przyspieszenia (akcelerometr) był mocowany na lufie kolejno
wzdłuż osi wzdłużnej lufy, w płaszczyźnie prostopadłej do osi wzdłużnej lufy pionowo
a następnie poziomo. Początkowo do analizy pomiarów wykorzystano wypożyczony analizator
drgań Data Physics ACE oparty na platformie sprzętowej Quattro (Klimatest Sp. Jawna,
Polska). Jednak z uwagi na wysoką cenę aparatury zrezygnowano z jej zakupu i zdecydowano
się na opracowanie autorskiego układu pomiarowego opisanego poniżej.

Rys. 11. Schemat układu pomiarowego zastosowanego do badań przyspieszeń testowanej broni
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Układ pomiarowy zbudowano w oparciu o system jednoosiowego analizatora wibracji
(Rys.11) składającego się z płytki zawierającej nisko szumowy, szeroko pasmowy czujnik
akcelerometryczny ADXL001-500 (Tabela 1) umożliwiający pomiar przyspieszeń w zakresie
± 500g w paśmie częstotliwości do 22 kHz oraz płytki zawierającej analogowy system
aktywnych filtrów częstotliwości o częstotliwości odcięcia 22 kHz. Sygnał mierzono na
wyjściu wzmacniacza A2. Do wizualizacji, konwersji do postaci cyfrowej i rejestracji wyników
pomiarów wykorzystany został 4 kanałowy oscyloskop GW INSTEK GDS-2074A. Do
pomiaru wibracji broni w układzie trójosiowym zastosowano trzy kanały transmisji danych
oraz trzy zestawy jednoosiowego analizatora wibracji ADXL001-500 wraz z pasywnym filtrem
dolnoprzepustowym RC o częstotliwości granicznej 10,6 kHz. Płytki z akcelerometrami zostały
zamocowane do lufy symulatora na jednej kostce stalowej w taki sposób, aby akcelerometry
rejestrowały 1) przyspieszenia wzdłuż osi podłużnej, 2) w płaszczyźnie poprzecznej do osi lufy
pionowo i 3) poziomo w odniesieniu do pozycji broni w czasie strzału. Następnie kostka
z akcelerometrami mocowana była analogicznie do lufy odpowiedniego wzoru broni bojowej
aby powtórzyć badania.
Stanowisko badawcze posłużyło do wykonania pomiarów podczas oddawania strzałów
z broni trzymanej przez strzelca oraz z broni zamocowanej w uchwytach na stole badawczym
(Fot.15, 17). W obu przypadkach w chwili strzału lufa z czujnikami (Fot. 16, 18) była
usytuowana poziomo do podłoża.

Tabela 1. Podstawowe parametry akcelerometru ADXL001-500 stosowanego w badaniach broni.

Parametr
CZUJNIK
Nieliniowość
Wrażliwość poprzecznie do osi
Częstotliwość rezonansowa
Współczynnik jakości
WRAŻLIWOŚĆ
Zakres
Wrażliwość
OFFSET
Zero-g Wyjście
SZUMY
Szumy
Gęstość szumów

Warunki
Zawiera pakiet
wyrównujący

lour≤±100uA
100Hz
Ratiometric

ADKL001-500
Min Typ Max
0,2
2,0
22,0
2,5
-500
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%

%
kHz

+500
3,3

2,0
10Hz do 400Hz
10Hz do 400Hz

2,0

Jednostki

2,5
70
2,76

mV/g
3,0

V
mg rms
mg/ѴHz

CHARAKTERYSTYKA
CZĘSTOTLIWOŚCIOWA
-3 dB częstotliwość
-3 dB znos częstotliwości
ponad temperaturę
TEST SAMOCZYNNY
Napięcie wyj. zasilania
Wejście log. wysokie
Wejście log. niskie
Rezystancja wejścia
WZMACNIACZ WYJŚCIA
Amplituda wyjścia
Pojemność ładowania
PSRR (CFSR)

Do gruntu
IOUT = ±100µA
DC do 1 MHz

ZASILANIE(Vs)
Zakres pracy
I SUPPLY
Czas załączania

Fot. 15. Symulator 5.56 mm karabinu
szturmowego wz. 96 BERYL zamocowany na
stole badawczym.
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kHz

2,0

%

217
3,3
0,66
50

mV
V
V
kΩ

Vs - 0,2
1000
0,9

V
pF
v/v

30
0,2

3,135
4,5

6
9
10

V
mA
ms

Fot. 16. Kostka z trzema czujnikami
akcelerometrycznymi zamocowana na lufie
symulatora
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Fot. 17. Bojowy 5.56 mm karabin szturmowy
wz. 96 BERYL zamocowany na stole
badawczym.

Fot. 18. Kostka z trzema czujnikami
akcelerometrycznymi, zamocowana na lufie
broni bojowej.

8.1.1. Obiekty badań i przebieg badań
Do badań wybrano następujące rodzaje broni bojowej (bb):
1) 5,56 mm karabin szturmowy kbs wz. 96 BERYL (bb kbs wz. 96 BERYL)
(Fot. 15, 16,) opisany w instrukcji obsługi i użytkowania ZM Radom „Łucznik”,
2) 7,62 mm uniwersalny karabin maszynowy UKM2000P (bb UKM2000P)
(Fot. 19, 20), opisany w instrukcji użytkowania WAT,
oraz następujące rodzaje symulatorów broni (sb):
1) symulator 5,56 mm karabinu szturmowego kbs wz.96 BERYL (sb kbs wz.96 BERYL) (Fot.
17, 18), zgodnego z patentem RP nr 226734
2) symulator 7,62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM2000P (sb UKM2000P)
(Fot. 21, 22), także zgodnego z patentem RP nr 226734.
Karabin szturmowy wz.96 BERYL (5,56 mm) stanowi obecnie podstawowe uzbrojenie
żołnierza WP. Należy do broni lekkich, łatwo przenoszonych. Posiada trzy nastawy rodzaju
ognia: pojedynczy, krótka seria i ogień ciągły.
Karabin maszynowy 7,62 mm UKM2000P jest to broń dużo cięższa niż BERYL i strzela się
z niego ze stanowiska stacjonarnego. Broń ta nie posiada przełącznika rodzaju ognia - strzela
jedynie ogniem ciągłym.
Podczas badań układ pneumatyczny przeładowania symulatora 5,56 mm karabinu
szturmowego kbs wz.96 BERYL był zasilany ze zbiornika umieszczonego w magazynku,
zawierającego sprężony pod ciśnieniem 50 barów dwutlenek węgla (CO2). Natomiast układ
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pneumatyczny przeładowania symulatora 7,62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego
UKM2000P był zasilany z kompresora, powietrzem pod ciśnieniem 7 bar.

W badaniach bojowego 5,56 mm karabinu szturmowego kbs wz.96 BERYL wykonano 14
prób, w tym z zamocowania na stole badawczym 3 pojedyncze strzały i 2 serie po 3 strzały,
oraz „ z ręki” 6 pojedynczych strzałów i 2 serie 3 strzałów.
W badaniach bojowego 7,62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM2000P
wykonano 12 prób, w tym z zamocowania na stole badawczym 2 pojedyncze strzały, dwie serie
3 strzałów i „strzał” samego suwadła oraz „ z ręki” 3 pojedyncze strzały, 2 serie po 3 strzały
i „strzał” samego suwadła w celu lepszego zinterpretowania otrzymanych wyników.
W badaniach symulatora 5,56 mm karabinu szturmowego kbs wz.96 BERYL wykonano 15
prób, w tym z zamocowania na stole badawczym 6 pojedynczych strzałów, jedna seria 3
strzałów oraz „strzał” samego kurka natomiast „ z ręki” 5 pojedynczych strzałów, 2 serie 3
strzałów.
W badaniach symulatora 7,62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM2000P
wykonano 13 prób, w tym z zamocowania na stole badawczym 4 pojedyncze strzały i jedna
seria 3 strzałów oraz „ z ręki” 4 pojedyncze strzały, 2 serie dwustrzałowe, jedna seria
trzystrzałowa, „strzał” samego suwadła w celu lepszego zinterpretowania otrzymanych
wyników.
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Fot. 19. Bojowy 7,62 mm uniwersalny
Fot. 20. Kostka z trzema czujnikami
karabin maszynowy UKM2000P zamocowany akcelerometrycznymi, zamocowana na lufie
na stole badawczym.
broni bojowej.

Fot. 21. Symulator 7.62 mm uniwersalnego
karabinu maszynowego UKM2000P
zamocowany na stole badawczym.

Fot. 22. Kostka z trzema czujnikami
akcelerometrycznymi, zamocowana na lufie
symulatora broni.

Pomiary przyspieszeń dla poszczególnych rodzajów broni rejestrowane przez 3 kanały
oscyloskopu GW INSTEK GDS-2074A były zapisywane na nośniku pamięci zewnętrznej.
Kanał pierwszy (K1) rejestrował drgania wzdłuż osi lufy, kanał drugi (K2) w płaszczyźnie
poprzecznej do osi lufy pionowo, a kanał trzeci (K3) w płaszczyźnie poprzecznej do osi lufy
poziomo. W czasie badań zarejestrowano przebiegi zarówno podczas oddawania pojedynczych
strzałów jak i serii trzech strzałów.

8.1.2. Wyniki badań przyspieszenia broni bojowej i symulatorów podczas strzału
Przebiegi czasowe wibracji zarejestrowane w czasie oddawania pojedynczych strzałów
z symulatora broni karabinu BERYL i analogicznej broni bojowej przedstawiono na Rys. 1215.
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Rys. 12. Przebieg czasowy wibracji symulatora
karabinu BERYL zamocowanego podczas
strzału na stole badawczym.

Rys. 13. Przebieg czasowy wibracji symulatora
karabinu BERYL podczas strzału „z ręki”

Rys. 14. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu BERYL zamocowanego na stole
badawczym podczas strzału.

Rys. 15. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu BERYL podczas strzału „z ręki”.
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Typowe przebiegi czasowe dla serii trzech strzałów z symulatora broni karabinu BERYL
i analogicznej broni bojowej przedstawione są na rysunkach Rys. 16 - 19.

Rys. 16. Przebieg czasowy wibracji
symulatora karabinu BERYL zamocowanego
na stole badawczym podczas strzału serią
(3 strzały).

Rys. 17. Przebieg czasowy wibracji
symulatora karabinu BERYL podczas strzału
„z ręki” serią (3 strzały).

Rys. 18. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu BERYL zamocowanego na stole
badawczym podczas strzału serią
3 strzałów.

Rys. 19. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu BERYL podczas strzału „z ręki”
serią 3 strzałów.
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Typowe przebiegi czasowe dla pojedynczych strzałów z symulatora broni karabinu
maszynowego UKM2000P i analogicznej broni bojowej przedstawione są na rysunkach
Rys. 20-23.

Rys. 20. Przebieg czasowy wibracji
symulatora karabinu maszynowego
UKM2000P zamocowanego na stole
badawczym podczas strzału.

Rys. 21. Przebieg czasowy wibracji
symulatora karabinu maszynowego
UKM200P podczas strzału „z ręki” w pozycji
leżącej.

Rys. 22. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu maszynowego UKM2000P
zamocowanego na stole badawczym podczas
strzału.

Rys. 23. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu maszynowego UKM2000P podczas
strzału „z ręki” w pozycji leżącej.
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Typowe przebiegi czasowe dla serii 3 strzałów z symulatora broni karabinu
maszynowego UKM2000P i analogicznej broni bojowej przedstawione są na rysunkach
Rys. 24-27.

Rys. 24. Przebieg czasowy wibracji symulatora
karabinu UKM2000P zamocowanego na stole
badawczym podczas strzału serią (3strzały).

Rys. 25. Przebieg czasowy wibracji symulatora
karabinu UKM2000P podczas strzału „z ręki”
serią (3 strzały).

Rys. 26. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu UKM2000P zamocowanego na stole
badawczym podczas strzału serią (3 strzały).

Rys. 27. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu UKM2000P podczas strzału „z ręki”
serią (3 strzały).

W celu dokładniejszej analizy wartości przyspieszeń wibracji symulatorów i karabinów
bojowych zmierzono dodatkowe parametry ważne w odniesieniu do poszczególnych faz
strzału: 1) zarejestrowano przebieg czasowy wibracji wywołanych uderzeniem kurka
w element układu pneumatycznego zastępujący zamek bojowy w symulatorze karabinu
BERYL lub w zamek w karabinie bojowym; 2) zarejestrowano uderzenie suwadła w obsadę
lufy podczas ryglowania zamka w karabinie UKM2000P. Powyższe zarejestrowane przebiegi
czasowe przedstawione są na Rys. 28 i 29.
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Rys. 28. Przebieg czasowy wibracji symulatora
karabinu BERYL podczas uderzenia kurka w
element układu pneumatycznego.

Rys. 29. Przebieg czasowy wibracji bojowego
karabinu UKM2000P podczas uderzenia
suwadła w przedni zderzak w chwili
ryglowania zamka.

8.1.3. Analiza wyników pomiarów przyspieszenia broni bojowej i symulatorów podczas
strzału
Podczas pomiaru wibracji zarejestrowano wartości napięć występujących na
akcelerometrach w funkcji czasu i zapisano je w arkuszu kalkulacyjnym programu EXCEL.
Posłużyły one do wyliczenia wartości przyśpieszeń drgań występujących podczas zjawiska
strzału. Wartości przyspieszeń wyliczono wg wzoru 9, uwzględniając stałe charakterystyczne
dla zastosowanego akcelerometru Un i c.
𝑎=

(𝑈𝑤 −𝑈𝑛 )×1000
𝑐

(9)

Gdzie:
a – przyspieszenie [𝑚/𝑠 2 ],
𝑈𝑤 - napięcie na akcelerometrze [V],
𝑈𝑛 - napięcie odniesienia [V], ( 2,5 V dla akcelerometru ADXL001-500),
c - czułość akcelerometru [mV/g] (3,3 mV/g dla akcelerometru ADXL001-500).
Z otrzymanych danych wyodrębniono i porównano przebiegi czasowe przyspieszeń
drgań symulatorów i broni bojowej w trzech osiach: K1, K2, K3. Najwyższe wartości
przyspieszenia występowały wzdłuż osi wzdłużnej (K1) zarówno w przypadku symulatorów,
jak i broni bojowej (Rys. 30-49).
Analizując otrzymane wykresy przyspieszenia drgań w funkcji czasu, można porównać dla
symulatora i broni bojowej takie parametry jak:
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- całkowity czas trwania wibracji podczas strzału od wzbudzenia aż do wygaśnięcia – t,
- maksymalną wartość szczytową przyspieszenia chwilowego – gmax,
- czasy pomiędzy występowaniem pików przyspieszenia związanymi z poszczególnymi fazami
zjawiska strzału tn,
- przemieszczenie (wychylenie) drgań,
- prędkość drgań,
- przyspieszenie drgań – g,
- przyspieszenie skuteczne drgań danej broni grms
Uzyskane dane posłużyły do analizy przebiegu zjawiska strzału pod kątem odrzutu
i podrzutu broni opisanych w rozdziałach 4.2 i 4.3. Jak już wspomniano w rozdziale 5.2
badania i analizy innych badaczy (Kochański 1978, 1980; Wilniewczyc 1955; Chodkiewicz
1956), wykazały, że do oceny wielkości odrzutu miarodajna jest wartość energii przypadająca
na określoną powierzchnię trzewika kolby, która przekłada się na wartość siły pchnięcia broni
działającej na ramię strzelca. W odniesieniu do konstrukcji symulatora broni ważnym
parametrem jest właśnie siła pchnięcia działająca na ramię strzelca, ponieważ obrazuje ona
jakość symulacji pracy mechanizmów broni. Siłę tę wyznaczyć można znając masę broni
i przyspieszenie jakiego broń doznaje podczas strzału. Dlatego w niniejszych badaniach
zmierzono przyspieszenia broni w osi lufy, zarówno dla broni bojowej jak i symulatora.
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Rys. 30. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony) z
zaznaczonymi fazami wibracji broni podczas strzału z bojowego karabinu BERYL.
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Rys. 31. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony)
dla bojowego karabinu BERYL w przedziale największych wartości przyspieszenia.
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Rys. 32. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w osi wzdłużnej lufy (K1) dla bojowego karabinu BERYL.
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Rys. 33. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla bojowego karabinu BERYL.

49

Rys. 34. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla bojowego karabinu BERYL.
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Rys. 35. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony) z
zaznaczonymi fazami wibracji broni podczas strzału z symulatora karabinu BERYL.
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Rys. 36. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony)
dla symulatora karabinu BERYL w przedziale najwyższych wartości przyspieszenia.
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Rys. 37. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w osi wzdłużnej lufy (K1) dla symulatora karabinu BERYL.
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Rys. 38. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla symulatora karabinu BERYL.
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Rys. 39. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla symulatora karabinu BERYL.
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Rys. 40. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony) z
zaznaczonymi fazami wibracji podczas strzału z bojowego karabinu UKM.
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Rys. 41. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony)
dla bojowego karabinu UKM w przedziale największych wartości przyspieszenia.
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Rys. 42. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w osi wzdłużnej lufy (K1) dla bojowego karabinu UKM.
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Rys. 43. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla bojowego karabinu UKM.
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Rys. 44. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla bojowego karabinu UKM.
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Rys. 45. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony) z
zaznaczonymi fazami wibracji podczas strzału z symulatora karabinu UKM.
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Rys. 46. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1– kolor niebieski, K2 – kolor czerwony, K3 – kolor zielony)
dla symulatora karabinu UKM w przedziale największych wartości przyspieszenia.
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Rys. 47. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w osi wzdłużnej lufy (K1) dla symulatora karabinu UKM.
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Rys. 48. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla symulatora karabinu UKM.
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Rys. 49. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla symulatora karabinu UKM.
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Ponieważ oddziaływanie siły pchnięcia na strzelca związane jest z wpływem wielu
czynników, a ich analiza jest bardzo złożona, zdecydowano się na doświadczalne
wyznaczenie przyspieszenia skutecznego występujących drgań mechanicznych podczas
strzału. Jest to wielkość, którą najczęściej stosuje się do oceny wpływu drgań mechanicznych
na organizm człowieka, jako parametr najlepiej charakteryzujący stronę energetyczną
procesu drganiowego. Do wyznaczania wartości skutecznej określonej w dziedzinie
częstotliwości stosuje się procedury zawarte w normach (PN-91/N-01352, PN-EN ISO 5349).
Wartość przyspieszenia skutecznego drgań można obliczyć stosując wzór 10.

(10)
Z uwagi na dyskretny charakter przeprowadzonych pomiarów – amplitudy drgań były
mierzone co 0,2 ms, bardziej adekwatny jest wzór (11) i to ten użyto do wyliczenia wartości
przyspieszenia skutecznego drgań badanej broni :

(11)
gdzie:
i

– Wartość przyspieszenia w i-tym pomiarze,
– liczba pomiarów.

Przebiegi czasowe dla broni bojowej karabinu BERYL
Analizując otrzymane przebiegi czasowe przyspieszeń dla broni bojowej karabinu
BERYL (Rys. 30), można rozróżnić poszczególne fazy pojedynczego strzału: uderzenie
kurka w iglicę i zamek oraz zainicjowanie ładunku, który spalając się jest źródłem
narastającego ciśnienia wywołującego pierwszy pik przyspieszenia (odrzutu) (Rys. 30 obszar
A) całej broni. Następnie gazy prochowe poprzez boczny otwór w lufie działają na tłok
suwadła, które zaczyna się poruszać rozryglowując zamek, wyciągający łuskę z komory
nabojowej. Kolejny mniejszy pik przyspieszeń związany jest ze zderzeniem kryzy łuski
z wyrzutnikiem (odrzut) (Rys.30 obszar B). Trzeci pik związany jest z uderzeniem suwadła
w tył komory zamkowej (odrzut) (Rys.30 obszar C), następnie pod wpływem siły sprężyny
mechanizmu powrotnego suwadło zaczyna przemieszczać się w przeciwnym kierunku aż do
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zderzenia w pierwszej kolejności zamka a następnie suwadła z obsadą lufy. Obrazuje to
czwarty pik związany z tym uderzeniem, a proces ten wywołuje narzut broni (Rys.30 obszar
D). Można również przeprowadzić teoretyczną analizę zjawiska strzału na podstawie
obliczeń parametrów dynamiczno-kinematycznych poszczególnych zespołów i części
poprzez całkowanie równań ruchu broni i elementów układu przeładowania. Wyznaczenie tą
metodą przyspieszenia broni w chwili strzału jest jednak dość skomplikowane. Rysunek 50
przedstawia schemat wzajemnego położenia elementów broni bojowej i układy odniesienia
działających sprężyn (F(x)-dla sprężyny powrotnej układu przeładowania i M1(w) dla
sprężyny skrętnej kurka), których charakterystyki potrzebne są do wyznaczenia równań ruchu
poszczególnych części i zespołów.

Rys. 50. Schemat wzajemnego położenia elementów w broni bojowej.

W pierwszej fazie zjawiska strzału, kiedy pocisk znajduje się jeszcze przed bocznym
otworem do odprowadzania gazów w lufie, równanie ruchu karabinu można opisać
zależnością:
𝑑2 𝑥

𝑚𝑏 𝑑𝑡 2 = 𝑃𝑐 (𝑡)

(12)

gdzie:
x – droga, t – czas, mb – masa broni, Pc(t) – wypadkowa siła ciśnienia gazów prochowych w
funkcji czasu.
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W drugiej fazie zjawiska strzału dochodzi ruch suwadła z zamkiem, który można
opisać równaniem ruchu:
d2 x

x

ms d2 t = Pcs (t)-R1 f -R 2

ω1
ω

-R g

(13)

gdzie:
ms – masa całkowita suwadła i zamka,
R1 – siła oporu ruchu suwadła z zamkiem od sprężyny powrotnej,
R2 =M1/r– siła oporu ruchu suwadła z zamkiem od sprężyny kurka,
M1 – moment siły od sprężyny skrętnej kurka,
r – ramię siły oporu działającej pod wpływem sprężyny skrętnej kurka działającej na zamek
i suwadło,
Rg – siła oporu ruchu związana z tarciem,
f – maksymalna strzałka ugięcia sprężyny,
ω – maksymalny kąt skręcenia sprężyny kurka.
ω1 – bieżący kąt skręcenia sprężyny kurka.
Rozwiązując równania dotyczące ruchu poszczególnych elementów broni możemy
wyliczyć parametry takie jak: droga, prędkość, czasy przemieszczeń i przyspieszenia
poszczególnych zespołów i części oraz wyliczyć siły związane z odrzutem broni.

Przebiegi czasowe dla symulatora karabinu BERYL
W przypadku symulatora karabinu BERYL przebiegi czasowe przyspieszeń obrazują
następujące fazy strzału: pierwszy, mniejszy pik wartości przyspieszeń to uderzenie kurka
w iglicę zaworu i suwadło specjalne (narzut) (Rys.35 obszar A), które zaczyna się poruszać
pod wpływem działania ciśnienia gazu roboczego aż do uderzenia w tył komory zamkowej,
co stanowi drugi pik (odrzut) (Rys.35 obszar B). Następnie pod wpływem działania siły
sprężyny powrotnej mechanizmu powrotnego suwadło specjalne zaczyna poruszać się
w przeciwnym kierunku aż do uderzenia w obsadę lufy (trzeci pik - narzut) (Rys.35 obszar
C). Rys.51 przedstawia schemat wzajemnego położenia elementów symulatora broni bojowej
i układy odniesienia działających sprężyn (F(x) - dla sprężyny powrotnej układu
przeładowania i M1(w) dla sprężyny skrętnej kurka), których charakterystyki potrzebne są do
wyznaczenia równań ruchu poszczególnych części i zespołów.
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W fazie odrzutu suwadła jego ruch można opisać równaniem:
𝑑2 𝑥

𝑥

𝑚𝑠𝑝 𝑑2 𝑡 = 𝑃𝑐1 − 𝑅1 𝑓 − 𝑅2

𝜔1
𝜔

− 𝑅𝑔

(14)

gdzie:
msp – masa suwadła specjalnego,
Pc1 – wypadkowa siła ciśnienia gazów (stała),
R1 – siła oporu ruchu suwadła z zamkiem od sprężyny powrotnej,
R2 =M1/r– siła oporu ruchu suwadła z zamkiem od sprężyny kurka,
M1 – moment siły od sprężyny skrętnej kurka,
r – ramię siły oporu działającej pod wpływem sprężyny skrętnej kurka działającej na zamek
i suwadło,
Rg – siła oporu ruchu związana z tarciem.
f – maksymalna strzałka ugięcia sprężyny,
ω – maksymalny kąt skręcenia sprężyny kurka.

Rys. 51. Schemat wzajemnego położenia elementów w symulatorze broni bojowej.
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Otrzymane doświadczalne wyniki pomiarów wartości pików dla kolejnych faz oraz
obliczoną wartość przyspieszenia skutecznego dla karabinu bojowego i symulatora BERYL
podczas pojedynczego strzału przedstawia Tabela 2.
Tabela 2. Wyniki pomiarów wybranych parametrów dla symulatora i karabinu BERYL
podczas pojedynczego strzału.

Obiekt
badań
Bojowy
karabin
BERYL
Symulator
karabinu
BERYL

Czas
trwania
wibracji
t [s]

Wartość
piku
I faza
[m/s2]

Wartość
piku
II faza
[m/s2]

Wartość
piku
III faza
[m/s2]

Wartość
piku
IV faza
[m/s2]

Wartość
przyspieszenia
skutecznego
a [m/s2]

0,0883

-321,2

-78,8

-606,1

424,2

88,4

0,1167

103,0

-539,4

-424,0

-

45,1

Przebiegi czasowe dla broni bojowej karabinu UKM2000P
Na otrzymanych przebiegach czasowych przyspieszeń dla broni bojowej karabinu
UKM2000P, poszczególne fazy pojedynczego strzału są następujące: zwolnienie suwadła
z zamkiem z zaczepu poprzez naciśnięcie spustu, następnie następuje uderzenie zamka
w kryzę łuski naboju wyłuskujące go z taśmy (Rys 40 obszar A), a w dalszej kolejności
w obsadę lufy podczas fazy wprowadzania naboju do komory nabojowej lufy i ryglowania
zamka (Rys 40 obszar B). Następnie, następuje uderzenie suwadła w obsadę lufy i nakłucie
spłonki przez iglicę, co powoduje zainicjowanie ładunku, który spalając się jest źródłem
narastającego ciśnienia wywołującego pierwszy pik dużego przyspieszenia (odrzutu) całej
broni (Rys 40 obszar C). Następnie pocisk poruszający się w lufie przemieszcza się za
boczny otwór w lufie a gazy prochowe poprzez boczny otwór w lufie działają na tłok
suwadła, które zaczyna się poruszać rozryglowując zamek wyciągający łuskę z komory
nabojowej. Kolejne wibracje, trudne do wskazania na otrzymanych przebiegach z uwagi na
rozdzielczość skali czasu, związane są ze zderzeniem kryzy łuski z wyrzutnikiem (odrzut)
(Rys 40 obszar D). Natomiast trzeci pik o dużej wartości przyspieszenia związany jest
z uderzeniem suwadła w tył komory zamkowej (odrzut) (Rys 40 obszar E). Suwadło pod
wpływem siły sprężyny mechanizmu powrotnego zaczyna przemieszczać się w przeciwnym
kierunku, jednak po zwolnieniu spustu suwadło zostaje zatrzymane na zaczepie i broń
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przygotowana jest do kolejnego strzału. Do wyznaczenia parametrów ruchu karabinu i jego
zespołów w fazach odrzutu broni można, tak jak w przypadku karabinu BERYL, rozwiązać
równania ruchu.

Przebiegi czasowe dla symulatora karabinu UKM2000P
W przypadku symulatora karabinu UKM2000P przebiegi czasowe przyspieszeń obrazują
następujące fazy strzału: pierwszy pik wartości przyspieszeń to uderzenie specjalnego
suwadła z iglicą w kulkę zaworu i obsadę lufy (narzut) (Rys 45 obszar A). Następnie,
suwadło specjalne zaczyna się poruszać pod wpływem działania ciśnienia gazu roboczego, aż
do uderzenia w tył komory zamkowej, co stanowi drugi pik (odrzut) (Rys 45 obszar B). Pod
wpływem działania siły sprężyny powrotnej mechanizmu powrotnego suwadło specjalne
zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku, aż do zatrzymania na zaczepie spustu.
Otrzymane wyniki pomiarów wybranych parametrów dla pojedynczego strzału z symulatora
i karabinu UKM2000P zostały przedstawione w Tabeli 3.
Tabela 3. Wyniki pomiarów wybranych parametrów dla symulatora i karabinu UKM2000P
podczas pojedynczego strzału.

Obiekt
badań

Bojowy
karabin
UKM2000P
Symulator
karabinu
UKM2000P

Czas
trwania
wibracji
t [s]

Wartość
piku
I faza
[m/s2]

Wartość
piku
II faza
[m/s2]

Wartość
piku
III faza
[m/s2]

Wartość
przyspieszenia
skutecznego
a [m/s2]

0,0676

78,8

-381,8

-454,6

89,2

0,0537

-206,1

-345,4

-

53,6

Podobne analizy wykonano dla serii strzałów oddanych z badanych symulatorów
i karabinów bojowych. Z danych otrzymanych podczas strzałów seriami także wyodrębniono
i porównano przebiegi czasowe przyspieszeń drgań symulatorów i broni bojowej w trzech
osiach: K1, K2, K3. Najwyższe wartości przyspieszenia występowały podobnie jak przy
strzałach pojedynczych wzdłuż osi wzdłużnej lufy (K1) zarówno w przypadku
broni bojowej jak i symulatorów co widać na Rys.52÷71.
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Rys. 52. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla bojowego karabinu BERYL zarejestrowanych
podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 53. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla bojowego karabinu BERYL w przedziale
najwyższych wartości przyspieszenia chwilowego podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 54. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w osi wzdłużnej lufy (K1) dla bojowego karabinu BERYL podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 55. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla bojowego karabinu BERYL
podczas strzału serią 3 pocisków .
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Rys. 56. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla bojowego karabinu BERYL
podczas strzału serią 3 pocisków .
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Rys. 57. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla symulatora karabinu BERYL zarejestrowanych
podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 58. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla symulatora karabinu BERYL w przedziale
najwyższych wartości przyspieszenia chwilowego podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 59. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia po osi wzdłużnej lufy (K1) dla symulatora karabinu BERYL podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 60. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla symulatora karabinu BERYL
podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 61. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla symulatora karabinu BERYL
podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 62. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla bojowego karabinu UKM2000P
zarejestrowanych podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 63. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla bojowego karabinu UKM2000P w przedziale
najwyższych wartości przyspieszenia chwilowego podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 64. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w osi wzdłużnej lufy (K1) dla bojowego karabinu UKM2000P podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 65. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla bojowego karabinu UKM2000P
podczas strzału serią 3 pocisków .
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Rys. 66. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla bojowego karabinu UKM2000P
podczas strzału serią 3 pocisków .
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Rys. 67. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla symulatora karabinu UKM2000P
zarejestrowanych podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 68. Wykres nałożonych przebiegów czasowych przyspieszenia w trzech osiach (K1, K2, K3) dla symulatora karabinu UKM2000P w przedziale
najwyższych wartości przyspieszenia chwilowego podczas strzału serią 3 pocisków.
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Rys. 69. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w osi wzdłużnej lufy (K1) dla symulatora karabinu UKM2000P podczas strzału serią 3
pocisków.
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Rys. 70. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej względem osi wzdłużnej lufy (K2) dla symulatora karabinu
UKM2000P podczas strzału serią 3 pocisków .
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Rys. 71. Wykres przebiegu czasowego przyspieszenia w płaszczyźnie poziomej względem osi wzdłużnej lufy (K3) dla symulatora karabinu
UKM2000P podczas strzału serią 3 pocisków.

91

Otrzymane wyniki pomiarów wybranych parametrów podczas strzelań serią dla
karabinu i symulatora BERYL przedstawia Tabela 4, natomiast wyniki pomiarów tych
samych parametrów podczas strzelań serią dla karabinu i symulatora UKM2000P
przedstawia Tabela 5.
Na podstawie pomiarów czasów trwania wibracji oraz wartości amplitud
przyspieszenia chwilowego podczas strzałów serią trzech pocisków obliczono (według wzoru
8) szybkostrzelność i wartość przyspieszenia skutecznego dla danego czasu trwania wibracji
(według wzoru 11) (Tabela 4 i 5).
Tabela 4. Wyniki pomiarów wybranych parametrów podczas strzelań serią dla symulatora
i karabinu BERYL

Obiekt badań

Bojowy
karabin
BERYL
Symulator
karabinu
BERYL

Szybkostrzelność
[strzał/min]

Maksymalna
wartość
piku
[m/s2]

Wartość
przyspieszenia
skutecznego
a [m/s2]

0,2466

729

-630,3

95,6

0,4962

362

-521,2

43,4

Czas
trwania
wibracji
t [s]

Tabela 5. Wyniki pomiarów wybranych parametrów podczas strzelań serią dla symulatora
i karabinu UKM2000P.

Obiekt
badań
Bojowy
karabin
UKM2000P
Symulator
karabinu
UKM2000P

Szybkostrzelność
[strzał/min]

Maksymalna
wartość
piku
[m/s2]

Wartość
przyspieszenia
skutecznego
a [m/s2]

0,2404

749

539,4

82,7

0,1920

937

327,3

45,9

Czas
trwania
wibracji
t [s]

Dla porównania w Tabeli 6 zestawiono wszystkie wyniki badań. Posłużyły one do
przeprowadzenia analiz statystycznych przy użyciu programu Statistica ver.13.1 (StatSoft,
Tulsa, Oklahoma, USA).
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Tabela 6. Zestawienie wyników wartości przyspieszeń skutecznych dla wszystkich pomiarów
przeprowadzonych dla wybranych karabinów bojowych i ich odpowiedników
symulatorów wraz z warunkami pomiarów.

Rodzaj broni

Rodzaj stanowiska

Rodzaj ognia

1
ze standu
3 (seria)
BERYL bojowy

1
strzał z ręki

3(seria)

ze standu

1
3 (seria)

BERYL
symulator
strzał z ręki

1

3 (seria)
1
UKM bojowy

ze standu
3 (seria)
1
strzał z ręki
3 (seria)

UKM symulator

ze standu

1
93

Nr strzału

Wartość przyspieszenia Rozdzielczość
skutecznego broni
skali czasu
[m/s2]
[ms]

38

110,73

200

39

82,1

50

40

88,41

50

41

122,92

200

42

95,64

100

29

80,35

50

30

76,7

50

31

80,65

50

32

84,46

50

33

77,84

50

34

71,78

50

35

78,9

50

36

76,07

50

37

91,02

100

5

45,07

50

6

40,41

50

8

43,35

50

9

52,33

50

10

56,53

50

11

39,23

50

12

42,6

50

13

46,62

50

14

68,5

200

15

51,03

100

44

89,21

50

45

75,93

20

46

82,74

50

47

88,05

50

49

76,48

50

50

77,21

50

51

120,75

200

52

100,21

100

53

83,73

50

17

49,11

20

3 (seria)
1

strzał z ręki

2 (seria)
2 (seria)
3 (seria)

18

50,91

20

19

48,82

20

20

46,97

20

16

45,88

50

23

55,95

50

25

55,22

50

26

59,53

50

27

53,55

50

22

46,64

50

24
28

51,73
46,55

50
50

Analiza statystyczna wyników pomiarów wartości przyspieszenia skutecznego broni
podczas strzelania z bojowego karabinu BERYL i symulatora.
W tabeli 7 przedstawiono podstawowe statystyki dla wartości przyspieszenia
skutecznego [m/s2] symulatora i broni bojowej BERYL uwzględniając takie zmienne jak
rodzaj ognia, rodzaj stanowiska oraz rozdzielczość skali czasu pomiarów.

Rozdzielczość
skali czasu
pomiarów [ms]
50

6

78,6

74,1

83,1

79,1

71,8

84,5 18,5

4,3

1,8

50

2

77,5

59,5

95,5

77,5

76,1

78,9 4,0

2,0

1,4

100

1

91,0

91,0

91,0

91,0

200

1

110,7

110,7 110,7 110,7

50

2

85,3

4,5

3,2

200

1

122,9

122,9 122,9 122,9

100

1

95,6

95,6

45,2

94

125,3

85,3

82,1

95,6

Max.

Rodzaj stanowiska

Błąd Standard.

3

Odch. Std.

3

Wariancja

1

Min.

1

Mediana

3

Ufność
95%

3

strzał
z ręki
strzał
z ręki
strzał
z ręki
ze
standu
ze
standu
ze
standu
ze
standu

Ufność
-95%

1

N

Średnia

BERYL
bojowy
BERYL
bojowy
BERYL
bojowy
BERYL
bojowy
BERYL
bojowy
BERYL
bojowy
BERYL
bojowy

Rodzaj ognia

Rodzaj stanowiska

Tabela 7. Średnie wartości przyspieszenia skutecznego [m/s2] dla broni bojowej BERYL
i opracowanego symulatora BERYL. Rodzaj ognia: 1- pojedynczy strzał, 3 – seria 3
strzałów.

88,4 19,9

95,6

BERYL
symulator
BERYL
symulator
BERYL
symulator
BERYL
symulator
BERYL
symulator

1
3
1
3
3

ze
standu
ze
standu
strzał
z ręki
strzał
z ręki
Strzał
z ręki

50

2

42,7

50

1

43,4

50

5

47,5

200

1

100

1

13,1

42,7

40,4

45,1 10,9

43,4

43,4

43,4

46,6

39,2

56,5 49,5

68,5

68,5

68,5

68,5

51,0

51,0

51,0

51,0

38,7

72,3

56,2

3,3

2,3

7,0

3,1

Analizy uzyskanych wyników wartości przyspieszenia skutecznego dla broni
i symulatora karabinu szturmowego BERYL wykazały, że średnia wartość przyspieszenia
skutecznego dla broni bojowej podczas strzału jest znacznie wyższa niż średnia wartość
zmierzona dla symulatora, przykładowo dla strzału z ręki wartości wynoszą odpowiednio
78,6m/s2 i 47,5m/s2 (Tabela 7).
Analizę wariancji przeprowadzono dla wyników przyspieszenia skutecznego uzyskanych dla
rozdzielczości skali czasu pomiarów równej 50 ms. Dwuczynnikowa ANOVA efektów
głównych (zmienne: rodzaj stanowiska, rodzaj ognia) wykazała w przypadku broni bojowej
BERYL, że na wartość przyspieszenia skutecznego nie miał wpływu ani rodzaj ognia ani
rodzaj stanowiska (Tabela 8). Uwzględniając tylko jedną zmienną „rodzaj stanowiska”
stwierdzono różnice na poziomie p=0,053 (Fig.1).
Tylko w przypadku bojowego karabinu BERYL średnie wartości przyspieszenia skutecznego
podczas strzelania z „ręki” gdy kolba oparta jest o ramię strzelca są niższe (na granicy
istotności 0,05), niż w przypadku strzałów z karabinu zamocowanego na stole badawczym
(Fig. 1). Różnice wartości przyspieszenia skutecznego zmierzone podczas różnych nastaw
rodzaju ognia ( wyższe dla ognia pojedynczego, niższe dla serii) dla karabinu bojowego nie
miały statystycznie istotnego znaczenia (Fig. 2).
Dla

symulatora

BERYL,

gdzie

zastosowano

układ

pneumatyczny przeładowania

mechanizmów karabinu, stwierdzono odwrotną sytuację (Fig. 3) - wartość przyspieszenia
skutecznego dla strzałów z „ręki” jest wyższa w porównaniu z wartościami tego
przyspieszenia zmierzonymi gdy karabin zamocowany był na stole badawczym. Różnice te
nie są jednak statystycznie istotne. Podobnie, rodzaj ognia nie wpływa istotnie na wartość
przyspieszenia skutecznego (Fig. 4). Zmierzono niemal identyczne wartości w przypadku
ognia pojedynczego i serii.
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Tabela 8.Wyniki dla dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA dla broni bojowej BERYL.
SS- suma kwadratów odchyleń, MS - średnia suma kwadratów odchyleń, F –
parametr rozkładu Fishera, p- poziom istotności.

Zmienna

Stopnie
swobody
1
1
7

SS

Rodzaj ognia
Rodzaj stanowiska
Błąd

1,97
65,84
116,21

MS

F

p

1,97
65,84
16,60

0,118
3,966

0,740
0,087

Bieżący efekt: F(1, 8)=5,17; p=0,053
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s 2]

94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72

strzał z ręki

ze standu

Rodzaj stanowiska
Fig.1. Wpływ rodzaju stanowiska na wartość przyspieszenia skutecznego dla karabinu
bojowego BERYL, jednoczynnikowa ANOVA, dla rozdzielczości skali czasu =50 ms,
p=0,053
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Bieżący efekt: F(1, 8)=0,552; p=0,48
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s 2]

88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68

1

3
Rodzaj ognia

Fig.2. Wpływ rodzaju ognia na wartość przyspieszenia skutecznego dla karabinu bojowego
BERYL, jednoczynnikowa ANOVA, dla rozdzielczości skali czasu =50 ms, p>0,05

Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s 2]

Bieżący efekt: F(1, 5)=0,762; p=0,42
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
65
60
55
50
45
40
35
30

strzał z ręki

ze standu

Rodzaj stanowiska
Fig.3. Wpływ rodzaju stanowiska na wartość przyspieszenia skutecznego dla symulatora
BERYL, dwuczynnikowa ANOVA(czynniki: rodzaj ognia i rodzaj stanowiska), dla
rozdzielczości skali czasu =50 ms, p>0,05.
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Bieżący efekt: F(1, 5)=0,005, p=0,94
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s2]

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

1

3
Rodzaj ognia

Fig.4. Wpływ rodzaju ognia na wartość przyspieszenia skutecznego dla symulatora BERYL,
dwuczynnikowa ANOVA(czynniki: rodzaj ognia i rodzaj stanowiska), dla rozdzielczości
skali czasu =50 ms, p>0,05.

Analiza statystyczna wyników pomiarów wartości przyspieszenia skutecznego broni
podczas strzelania z symulatora i bojowego karabinu UKM2000P
W tabeli 9 przedstawiono podstawowe statystyki dla wartości przyspieszenia
skutecznego [m/s2] symulatora i bojowego karabinu UKM2000P uwzględniając takie
zmienne jak liczbę oddanych strzałów, rodzaj stanowiska oraz rozdzielczość skali czasu
pomiarów. Wyniki badań wartości przyspieszenia skutecznego broni i symulatora
UKM2000P pokazują, że średnia wartość dla broni bojowej podczas strzału jest znacznie
wyższa od średniej wartości zmierzonej dla symulatora, przykładowo dla strzału z ręki
wartości wynoszą odpowiednio 76,8 m/s2 i 56,1 m/s2 (Tabela 7).
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UKM
bojowy
UKM
bojowy
UKM
bojowy
UKM
bojowy
UKM
bojowy
UKM
bojowy
UKM
bojowy
UKM
symulator
UKM
symulator
UKM
symulator
UKM
symulator

1
1
3
1
3
3
3
3
1
3
1

ze
standu
ze
standu
ze
standu
strzał
z ręki
Strzał
z ręki
Strzał
z ręki
Strzał
z ręki
ze
standu
ze
standu
strzał z
ręki
strzał z
ręki

Błąd Standard.

Min. Max.

Odch.std.

Ufność
95%

Wariancja

Ufność
-95%

Mediana

N

Średnia

Rozdzielczość
skali czasu
pomiarów [ms]

Rodzaj
stanowiska

Rodzaj
broni

Rodzaj ognia

Tabela 9. Średnie wartości przyspieszenia skutecznego [m/s2] dla bojowego karabinu
UKM2000P i opracowanego symulatora UKM2000P

50

1

89,2

89,2

89,2

89,2

20

1

75,9

75,9

75,9

75,9

50

2

85,4

51,7

119,1

85,4

82,7

88,1

14,1

3,8

2,7

50

2

76,8

72,2

81,5

76,8

76,5

77,2

0,3

0,5

0,4

200

1 120,8

120,8 120,8 120,8

100

1 100,2

100,2 100,2 100,2

50

1

83,7

83,7

83,7

83,7

50

1

45,9

45,9

45,9

45,9

20

4

49,0

46,4

51,5

49,0

47,0

50,9

2,6

1,6

0,8

50

3

48,3

40,9

55,7

46,6

46,6

51,7

8,8

3,0

1,7

50

4

56,1

52,1

60,1

55,6

53,6

59,5

6,4

2,5

1,3

Dwuczynnikowa analiza wariancji efektów głównych (ANOVA, zmienne: rodzaj stanowiska,
rodzaj ognia) nie wykazała istotnego wpływu rodzaju stanowiska ani rodzaju ognia, p>0,05
na wartości przyspieszenia skutecznego broni podczas próby (Tabela 10).
Dla bojowego karabinu UKM średnie wartości przyspieszenia skutecznego są niższe
podczas strzelania z „ręki”, gdy kolba oparta jest o ramię strzelca, niż w przypadku strzałów
z karabinu zamocowanego na stole badawczym – jednakże różnica nie jest statystycznie
istotna (p>0,05) (Fig. 5).
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Tabela 10. Wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA dla bojowego karabinu
UKM2000P, SS- suma kwadratów odchyleń, MS - średnia suma kwadratów
odchyleń, F - parametr rozkładu Fishera, p- poziom istotności.

Zmienna

SS

Stopnie
swobody

MS

F

p

Rodzaj ognia

3,14

1

3,14

0,179

0,700402

Rodzaj stanowiska
Błąd

65,61
52,53

1
3

65,61
17,51

3,747

0,148319

Bieżący efekt: F(1, 4)=6,106; p=0,068
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s2]

96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70

strzał z ręki

ze standu

Rodzaj stanowiska

Fig.5. Wpływ rodzaju stanowiska na wartość przyspieszenia skutecznego dla bojowego
karabinu UKM2000, jednoczynnikowa ANOVA, dla rozdzielczości skali czasu =50 ms,
p>0,05.
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Dla bojowego karabinu UKM średnie wartości przyspieszenia skutecznego są także
niższe podczas strzelania pojedynczym ogniem , gdy kolba oparta jest o ramię strzelca, niż
w przypadku strzałów serią – jednakże różnica nie jest statystycznie istotna (p>0,05) (Fig. 6).

Bieżący efekt: F(1, 4)=0,762, p=0,43
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s2]

100

95

90

85

80

75

70

1

3
Rodzaj ognia

Fig.6. Wpływ rodzaju ognia na wartość przyspieszenia skutecznego dla bojowego karabinu
UKM2000, ANOVA, dla rozdzielczości skali czasu =50 ms, p>0,05.

W przypadku symulatora karabinu UKM2000P, dwuczynnikowa analiza wariancji
efektów głównych (ANOVA, zmienne: rodzaj stanowiska, rodzaj ognia) wykazała, że na
wartość przyspieszenia skutecznego miał istotny wpływ rodzaj prowadzonego ognia
(Tabela 11, Fig. 7). Dla symulatora strzały w serii mają mniejszą wartość przyspieszenia
skutecznego niż strzały pojedyncze. Odwrotnie niż dla broni bojowej UKM2000P,
w przypadku

symulatora,

gdzie

zastosowano

układ

pneumatyczny

przeładowania

mechanizmów karabinu, wartość przyspieszenia skutecznego dla strzałów z „ręki” była
wyższa niż dla strzałów zmierzonych, gdy karabin zamocowany był na stole badawczym
(Fig. 8) różnica nie była jednak statystycznie istotna.
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Tabela 11. Wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA dla symulatora bojowego
karabinu UKM2000P. SS- suma kwadratów odchyleń, MS - średnia suma
kwadratów odchyleń, F - parametr rozkładu Fishera, p- poziom istotności.

SS
Rodzaj stanowiska
Rodzaj ognia
Błąd

4,417
103,119
36,642

Stopnie
swobody
1
1
5

MS

F

p

4,417
103,119
7,328

0,603
14,071

0,472
0,013

Bieżący efekt: F(1, 5)=14,07; p=0,013
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s2]

62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

1

3
Rodzaj ognia

Fig.7. Wpływ rodzaju ognia na wartość przyspieszenia skutecznego dla symulatora karabinu
UKM2000P, dwuczynnikowa ANOVA, dla rozdzielczości skali czasu =50 ms, p=0,013
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Bieżący efekt: F(1, 5)=0,60; p=0,47
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s 2]

60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

strzał z ręki

ze standu

Rodzaj stanowiska

Fig.8. Wpływ rodzaju stanowiska na wartość przyspieszenia skutecznego dla symulatora
karabinu UKM2000P, dwuczynnikowa ANOVA, dla rozdzielczości skali czasu =50 ms,
p>0,05.

ANOVA dla układów czynnikowych (zmienne: rodzaj broni i rodzaj stanowiska) dla
BERYL’a wykazała, niewielką statystyczną istotność interakcji obu zmiennych oraz wpływ
rodzaju broni, symulator i broń bojowa (Tabela 12, Fig. 9) na wartość przyspieszania
skutecznego.
Tabela 12. Wyniki analizy wariancji ANOVA dla układów czynnikowych dla wartości
przyspieszenia skutecznego broni BERYL.

Zmienna
Rodzaj broni
Rodzaj stanowiska
Rodzaj broni*Rodzaj stanowiska
Błąd

SS
4624,99
4,94
112,79
327,32
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Stopnie
MS
F
p
swobody
1 4624,99 197,816 0,000000
1
4,94
0,211 0,652751
1 112,79
4,824 0,045410
14
23,38

Bieżący efekt: F(1, 14)=4,82; p=0,045
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności

Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s2]
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strzał z ręki

ze standu

Rodzaj stanowiska

Rodzaj broni
BERYL bojowy
Rodzaj broni
BERYL symulator

Fig.9. Wpływ rodzaju broni i rodzaju stanowiska (interakcja) na wartość przyspieszenia
skutecznego dla symulatora karabinu BERYL, ANOVA układów czynnikowych
(czynniki: rodzaj broni, rodzaj stanowiska, rodzaj broni*rodzaj stanowiska), dla
rozdzielczości skali czasu =50 ms, p<0,05.

ANOVA dla układów czynnikowych (zmienne: rodzaj broni i rodzaj ognia) dla
BERYL’a nie wykazała statystycznej istotności interakcji obu zmiennych oraz wpływu
rodzaju broni, symulator i broń bojowa (Fig. 10) na wartość przyspieszania skutecznego,
które jest nieco niższe podczas strzelania serią zarówno dla broni bojowej jak i symulatora.
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Bieżący efekt: F(1, 14)=0,00003; p=0,996
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności

Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s2]
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BERYL symulator

Fig. 10. Wpływ rodzaju broni i rodzaju ognia (interakcja) na wartość przyspieszenia
skutecznego dla karabinu BERYL, ANOVA układów czynnikowych (czynniki: rodzaj
broni, rodzaj ognia, rodzaj broni*rodzaj ognia), dla rozdzielczości skali czasu =50 ms,
p<0,05.

ANOVA dla układów czynnikowych (zmienne: rodzaj broni i rodzaj stanowiska) dla
UKM2000P wykazała, niewielką statystyczną istotność interakcji obu zmiennych oraz wpływ
rodzaju broni, symulator i broń bojowa (Tabela 13, Fig. 11) na wartość przyspieszania
skutecznego. Dla symulatora karabinu wartości przyspieszenia skutecznego broni są większe,
gdy strzały oddawane są z ręki, niż z karabinu zamocowanego na stole badawczym. W
przypadku broni bojowej było odwrotnie.
Tabela 13. Wyniki ANOVA dla układów czynnikowych dla wartości przyspieszenia skutecznego
broni UKM2000P.

SS
Rodzaj broni
Rodzaj stanowiska
Rodzaj broni*Rodzaj stanowiska
Błąd

4156,49
0,21
92,24
297,24
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Stopnie
MS
F
p
swobody
1 4156,49 209,751 0,000000
1
0,21
0,011 0,919206
1
92,24
4,655 0,047591
15
19,82

Bieżący efekt: F(1, 15)=4,655; p=0,048
Pionowe słupki - 0.95 przedziały ufności
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Wartość przyspieszenia skutecznego broni
[m/s2]
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Fig. 11. Wpływ rodzaju stanowiska i rodzaju broni na wartość przyspieszenia skutecznego dla
karabinu UKM, ANOVA układów czynnikowych (czynniki: rodzaj broni, rodzaj
stanowiska, rodzaj broni*rodzaj stanowiska), dla rozdzielczości skali czasu =50 ms,
p<0,05.

ANOVA dla układów czynnikowych (zmienne: rodzaj broni i rodzaj ognia) dla
UKM2000P także wykazała, statystyczną istotność interakcji obu zmiennych oraz wpływ
rodzaju broni, symulator i broń bojowa (Tabela 14, Fig. 12) na wartość przyspieszania
skutecznego. Dla symulatora karabinu wartości przyspieszenia skutecznego broni są większe,
gdy strzały oddawane są pojedynczo, niż w serii. W przypadku broni bojowej było
odwrotnie.
Tabela 14. Wyniki analizy wariancji ANOVA dla układów czynnikowych dla wartości
przyspieszenia skutecznego broni UKM2000P.

Stopnie
swobody

SS

MS

F

p

Rodzaj broni

3299,55

1

3299,55

207,256

0,0000

Rodzaj ognia

17,27

1

17,27

1,085

0,3223

Rodzaj broni*Rodzaj ognia

128,32

1

128,33

8,061

0,01756

Błąd

159,20

10

15,92
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Bieżący efekt: F(1, 10)=8,061; p=0,018
Pionowe słupki - 0,95 przedziały ufności
Wartość przyspieszenia skutecznego broni [m/s2]
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Fig. 12. Wpływ rodzaju ognia i rodzaju broni na wartość przyspieszenia skutecznego dla
karabinu UKM2000, ANOVA układów czynnikowych (czynniki: rodzaj broni, rodzaj
stanowiska, rodzaj broni*rodzaj ognia), dla rozdzielczości skali czasu =50 ms, p<0,05.

8.1.4. Podsumowanie uzyskanych wyników
Podczas pomiarów uzyskano zadowalającą powtarzalność wyników dla wszystkich
badanych parametrów. Analiza uzyskanych wartości badanych parametrów pozwala ocenić
jakość zastosowanych pneumatycznych układów wymuszania ruchu w badanych
symulatorach broni pod kątem ich przydatności do symulowania rzeczywistego strzału.
Pomiary przyspieszeń broni podczas strzału z wybranych symulatorów broni wykazały, że
wartość przyspieszenia skutecznego w każdym przypadku była większa od połowy wartości
przyspieszenia skutecznego zmierzonego dla analogicznej broni bojowej. Takie kryterium
założono, aby symulacja była akceptowalna przy ocenie symulatora. W badaniach
stwierdzono mniejszą różnicę między wartością przyspieszenia skutecznego dla karabinu
maszynowego UKM2000P i jego symulatora (Tabela 9) w porównaniu z różnicą
przyspieszenia dla karabinu szturmowego kbs wz. 96 BERYL i jego symulatora (Tabela 7) co
świadczy o lepszej symulacji strzału w symulatorze karabinu maszynowego UKM.
Otrzymane w niniejszej pracy wyniki potwierdzają wyniki opinii użytkowników systemu
ŚNIEŻNIK (dane nieopublikowane). Podczas strzelania rzeczywistego odczucia strzelców
były zbieżne z uzyskanymi w niniejszej pracy wynikami liczbowymi.
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Pomiary i wyliczenia przyspieszenia skutecznego (RMS) okazały się bardzo
przydatne do wyboru optymalnego wariantu konstrukcji symulatora, akceptowalnego
w symulacji strzału z broni w procesie szkolenia strzeleckiego. Wykazały że, aby poprawić
jakość symulacji należy wziąć pod uwagę zmianę wartości takich parametrów jak: wartość
ciśnienia zasilającego układ pneumatyczny, masa elementów wykonawczych symulatora
(zamek suwadło) oraz parametry sprężyn układów wymuszania ruchu mechanizmów
symulatorów. Potwierdziły to przeprowadzone badania porównawcze symulatorów i broni
bojowej, wskazując równocześnie, że opracowana i zastosowana metodyka badań powinna
być stosowana w procesie konstruowania nowych i modernizowania już istniejących
symulatorów broni strzeleckiej.
Porównanie wyników szybkostrzelności (Tabele 4 i 5), dla strzałów serią,
symulatorów i analogicznej broni bojowej wykazało, że układ pneumatyczny w symulatorze
karabinu szturmowego kbs wz. 96 BERYL jest zbyt wolny (ok. 45% mniejsza
szybkostrzelność w odniesieniu do karabinu bojowego), chociaż ćwiczący żołnierze
w jednostkach strzelając z analogicznych symulatorów, jak użytych do badań nigdy nie
zgłaszali problemów związanych z szybkostrzelnością. Można wnioskować, że ćwiczący
praktycznie nie zauważają różnic podczas symulowanego treningu ogniowego. W przypadku
symulatora karabinu maszynowego UKM2000P stwierdzano natomiast, że jego układ
pneumatyczny przeładowania jest zbyt szybki (ok.10% większa szybkostrzelność w stosunku
do maksymalnej szybkostrzelności karabinu bojowego). W tym przypadku parametr ten
można wyregulować np. obniżeniem ciśnienia. Przeprowadzone analizy statystyczne
wykazały brak istotnego wpływu na uzyskane wyniki przyspieszeń broni wpływu rodzaju
ognia i rodzaju stanowiska, natomiast wykazały istotne interakcje w analizie wariancji
ANOVA układów czynnikowych rodzaj broni*rodzaj stanowiska oraz rodzaj broni*rodzaj
ognia dla karabinu UKM2000P. Natomiast dla karabinu BERYL interakcję wykazano tylko
dla układu rodzaj broni*rodzaj stanowiska.
8.2. Pomiary rozrzutu, celności i skupienia wirtualnych pocisków wystrzeliwanych
z symulatorów broni.

8.2.1. Stanowisko badawcze
Jak wcześniej podkreślano, z punktu widzenia realizmu oddawanych strzałów ważne jest
także badanie charakterystyk rozrzutu wirtualnych pocisków, celności broni i skupienia
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pocisków. Stanowisko badawcze do sprawdzenia parametrów rozrzutu, celności symulatora
karabinu i skupienia wirtualnych pocisków przygotowano w oparciu o system informatyczny
urządzenia szkolno-treningowego „ŚNIEŻNIK”. Strzelanie symulacyjne prowadzono do
tarczy „popiersie żołnierza” o wymiarach 500x500 mm (Rys. 72) zastosowanej w systemie
informatycznym systemu szkolno-treningowego „ŚNIEŻNIK”.

Rys. 72. Tarcza do badania rozrzutu, celności i skupienia

8.2.2. Wybór obiektów badań i przebieg badań rozrzutu, celności i skupienia
wirtualnych pocisków wystrzeliwanych z symulatorów broni

Do badań wybrano symulator 5,56 mm karabinu szturmowego kbs wz. 96 BERYL
(kbs wz. 96 BERYL).
Przygotowano scenariusz ćwiczenia, w którym strzelano do tarczy testowej (Rys. 72),
przeskalowanej tak, jak gdyby strzelanie odbywało się z odległości 100 metrów. Tarcza
wyświetlana była na wielkoformatowym ekranie o wymiarach 12 m x 3 m, a strzelec
oddawał strzały z pozycji leżącej w odległości rzeczywistej 8 m od ekranu. Podczas
strzelania był wykorzystany etatowy dwójnóg jako podpórka. Tarcze z widocznymi
przestrzelinami strzałów testowych zapisywano w postaci plików graficznych jpg,
a następnie odpowiednio przeskalowane wczytywano do programu AUTOCAD, gdzie
następowała analiza współrzędnych geometrycznych przestrzelin. Wykonano sześć serii
badań po 10 strzałów do jednej tarczy.
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8.2.3.

Wyniki

badań

rozrzutu,

celności

i

skupienia

wirtualnych

pocisków

wystrzeliwanych z symulatorów broni

Wybrane wyniki strzelań do tarcz dla symulatora 5,56 mm karabinu szturmowego kbs
wz. 96 BERYL przedstawiono na Rys. 73÷78. Na tarczach zaznaczono współrzędne
przestrzelin, średni punkt trafienia oraz promień rozrzutu wirtualnych pocisków. Wyniki
wszystkich wykonanych serii strzałów wraz z wyliczeniem średnich punktów trafienia,
określeniem promieni rozrzutu i wyliczeniem średniej odległości od punktu celowania na
podstawie przestrzelin lokalizowanych na wirtualnych tarczach przedstawiono w Tabeli 15.

Rys. 73. Widok tarczy ze współrzędnymi
przestrzelin w pierwszej serii strzałów
(symulator 5,56 mm karabinu szturmowego
kbs wz. 96 BERYL).

Rys. 74. Widok tarczy ze współrzędnymi
przestrzelin w drugiej serii strzałów
(symulator 5,56 mm karabinu szturmowego
kbs wz. 96 BERYL).
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Rys. 75. Widok tarczy ze współrzędnymi
przestrzelin w trzeciej serii strzałów
(symulator 5,56 mm karabinu szturmowego
kbs wz. 96 BERYL).

Rys. 76. Widok tarczy ze współrzędnymi
przestrzelin w czwartej serii strzałów
(symulator 5,56 mm karabinu szturmowego
kbs wz. 96 BERYL).

Rys.77. Widok tarczy ze współrzędnymi
przestrzelin w piątej serii strzałów
(symulator 5,56 mm karabinu szturmowego
kbs wz. 96 BERYL).

Rys. 78. Widok tarczy ze współrzędnymi
przestrzelin w szóstej serii strzałów (symulator
5,56 mm karabinu szturmowego kbs wz. 96
BERYL).
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Tabela 15. Wyniki współrzędnych przestrzelin, dla symulatora 5,56 mm karabinu szturmowego kbs wz. 96 BERYL, na wirtualnych tarczach wraz
danymi średnich punktów trafienia, promieni rozrzutu, średniej odległości od punktu celowania dla poszczególnych tarcz.
tarcza 1

tarcza 2

tarcza 3

tarcza 4

tarcza 5

tarcza 6

1

X
[mm]
209,35

Y
[mm]
380,95

X
[mm]
334,34

Y
[mm]
253,57

X
[mm]
284,8

Y
[mm]
338,06

X
[mm]
207,37

Y
[mm]
308,5

X
[mm]
250,9

Y
[mm]
316,34

X
[mm]
222,95

Y
[mm]
389,52

2

157,6

357,37

296,74

244,53

298,58

264,13

199,71

282,59

266,66

291,18

258,08

360,28

3

168,71

356,1

269,23

311,43

272,89

291,28

151,28

250,29

277,8

283,3

215,58

327,02

4

222,22

337,73

252,95

267,88

291,37

247,8

148,5

239,91

283,52

233,88

199,21

314,86

5

161

327,75

234,35

287,76

250,63

174,21

220,53

179,26

305,24

227,09

247,92

295,27

6

189,08

317,87

230,22

213,69

257,29

259,2

223,66

292,16

310,46

216,63

292,75

293,51

7

146,53

297,29

212,93

303,37

231,5

289,43

226,69

289,3

315,15

331,6

294,79

281,13

8

189,89

168,65

190,17

248,16

239,29

286,56

231,01

302,36

315,64

237,78

255,93

278,58

9

222,02

300,05

188,43

183,15

231,17

281,59

234,09

280,84

321,74

250,5

252,98

268,36

10

276,64

303,84

150,4561

184,37

239,86

255,6

243,92

225,75

327,55

212,69

282,65

244,96

Suma współrzędnych

1943,04

3147,6

2359,81

2497,91

2597,38

2687,86

2086,76

2650,96

2974,66

2600,99

2522,84

3053,49

ŚPT

194,304

314,76

235,981

249,79

259,738

268,786

208,676

265,096

297,466

260,099

252,284

305,349

Promień rozrzutu R50

47,77

Odległość od punktu
celowania

56,75

Nr strzału

59,23
62,13

L 1 = 84,15

-15,14

31,46
1,29

L2 = 15,2

9,94

36,78
16,9

L3=19,6

112

-37,47

37,12
15,15

L4 = 40,42

50,75

43,9
12,85

L5 = 51,57

4,75

52,22

L6 = 52,44

8.2.4. Analiza wyników badań rozrzutu, celności i skupienia wirtualnych pocisków
wystrzeliwanych z symulatorów broni.
Stwierdzono, że wszystkie promienie rozrzutu R50 mierzone dla połowy lepszych (tzn.
bliższych średniemu punktowi trafienia ŚPT) przestrzelin uzyskanych podczas strzelań
z użyciem symulatora 5,56 mm karabinu szturmowego kbs wz. 96 BERYL nie przekraczają
7,5 centymetra tzn. mieszczą się w zakresie dopuszczalnego rozrzutu przyjętego dla
analogicznej broni bojowej (Warunki Techniczne na 5,56 mm karabin szturmowy wz. 96WT Nr 1/95/5,56). W przypadku badania celności przyjmuje się, że dla broni bojowej
BERYL średni punkt trafienia nie powinien odchylać się od punktu celowania więcej niż 5
cm (Warunki Techniczne na 5,56 mm karabin szturmowy wz. 96- WT Nr 1/95/5,56) . Taką
samą wartością odchylenia powinien charakteryzować się symulator. W niniejszych
badaniach w trzech próbach uzyskano wyższe wartości odchylenia: 8,4 cm (pierwsza próba),
5,2 cm (5 próba), 5,2 cm (6 próba). Wyniki te wskazują na potrzebę nieznacznej korekty
przyrządów celowniczych podczas przystrzeliwania broni.
Przeprowadzone badania rozrzutu i celności wybranego symulatora broni pokazują, że
przy ocenie jakości symulacji danej broni treningowej można stosować te same metodyki
badań, które stosowane są podczas badań karabinów bojowych.
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9. Dyskusja uzyskanych wyników badań
W przeprowadzonych badaniach wybranych rodzajów broni bojowej i odpowiadających im
symulatorów uzyskano następujące wyniki:
•

pomiar masy badanego symulatora karabinu szturmowego BERYL z magazynkiem
wynosi 3,93 kg natomiast masa karabinu bojowego z pełnym magazynkiem to 3,89
kg, a więc różnica mieści się w granicach założonej tolerancji ±0,1 kg (ZTT na
system

szkolno-treningowy

Śnieżnik),

pomiar

masy

badanego

symulatora

uniwersalnego karabinu maszynowego UKM2000P także mieścił się w tolerancji ±0,1
kg w odniesieniu do karabinu bojowego, którego masa wynosi 8,4kg .
•

z przeprowadzonej analizy wibracji broni podczas strzału, które są źródłem zjawiska
odrzutu broni odczuwanym w postaci siły pchnięcia na ramię strzelca oraz źródłem
złożonego zjawiska podrzutu broni wynikało, że największe wartości przyspieszeń
zarówno danej broni jak i jej symulatora występują w osi podłużnej lufy (Rys. 31, 36,
41, 46, 53, 58, 63, 68). Charakter wibracji w płaszczyźnie poprzecznej, pionowej jak
i poziomej do osi podłużnej lufy, był podobny w odniesieniu do symulatora jak i do
broni bojowej, dlatego do rozważań o jakości symulacji przyjęto przede wszystkim
wartości przyspieszenia wibracji występujące wzdłuż osi podłużnej lufy. Jako
wielkość, która ma charakteryzować symulację odrzutu i ruchu mechanizmów broni
przyjęto

wartość

przyspieszenia

skutecznego

broni

wzdłuż

wybranej

osi

z zastrzeżeniem, że wartości tego przyspieszenia uzyskane w czasie pomiarów będą
porównywane przy tej samej rozdzielczości skali czasu (Tabela 16).
Tabela 16. Porównanie średniej wartości przyspieszenia skutecznego (m/s2) dla wybranych
rodzajów symulatorów i broni bojowych.

Obiekt badań
Symulator karabinu BERYL
Bojowy karabin BERYL
Różnica średnich wartości
skutecznych Δ [m/s2]

Średnia wartość przyspieszenia skutecznego
ā [m/s2]
45,77
79,15
33,38

Symulator karabinu UKM2000P
Bojowy karabin UKM2000P
Różnica średnich wartości
skutecznych Δ [m/s2]

52,49
82,90
30,41
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Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że średnia wartość
przyspieszenia skutecznego dla symulatora karabinu BERYL stanowi 57,8% średniej
wartości przyspieszenia skutecznego zmierzonego w broni bojowej. Natomiast w przypadku
symulatora karabinu UKM2000P jest to wartość 63,3%. Można wnioskować, że im mniejsza
jest różnica między średnimi wartościami przyspieszeń skutecznych miedzy symulatorem
a bronią bojową tym lepsza jest symulacja ruchu mechanizmów i efektu odrzutu
w symulatorze. Otrzymane wyniki pokazały, że jakość symulacji w symulatorze karabinu
UKM2000P jest nieznacznie lepsza niż w przypadku symulatora karabinu BERYL, pomimo
że w karabinie UKM2000P zastosowano układ wymuszania ruchu o znacznie niższym
ciśnieniu (w BERYLU 50 barów, w UKM2000P 7 barów). Jak wynika z opinii
użytkowników urządzeń szkolno-treningowych z wykorzystaniem symulatorów broni
strzeleckiej zadawalający efekt symulacji odrzutu w danym rodzaju broni jest wtedy, gdy
średnia wartość jej przyspieszenia skutecznego podczas strzału jest nie mniejsza niż 50%
wartości przyspieszenia skutecznego zmierzonego dla broni bojowej. Dwa symulatory
badane w niniejszej pracy spełniają ten warunek.
Inny ważny parametr, który powinien być włączony do metodyki badań symulatorów
to szybkostrzelność. Wyniki szybkostrzelności zamieszczono dla wybranych badanych
symulatorów w tabelach 4 i 5. W symulatorze karabinu BERYL wartość szybkostrzelności
jest niższa o ok. 45% niż w broni bojowej co jednak nie wpływa na odczucia strzelca,
ponieważ tę różnicę przy wartościach szybkostrzelności rzędu 700 strzałów/min. jest trudno
zauważyć. Jednak, na potrzeby oceny wykonywanych zadań w poszczególnych
scenariuszach, np. strzelanie „szybkościowe”, może to być istotne. Przy zastosowanych
w symulatorze mechanizmach korekta tej szybkostrzelności może być niemożliwa do
zrealizowania bez znacznej zmiany konstrukcji, ale istnieją jeszcze mechanizmy korekty
elektronicznej umożliwiające zmianę częstotliwości odczytywania generowanej przez
symulator plamki laserowej na ekranie. W przypadku symulatora karabinu UKM2000P
mamy do czynienia ze zbyt dużą wartością szybkostrzelności o 10%, ten problem jednak da
się wyeliminować obniżając ciśnienie robocze układu pneumatycznego.
Kolejne parametry wybranych symulatorów broni, które były badane i porównywane
do broni bojowej to rozrzut przestrzelin wirtualnych pocisków oraz celność. Do badań użyto
podobnych metodyk jak dla broni bojowej a wyniki (Tabela 15) mieściły się w tolerancjach
określonych dla danego wzoru broni bojowej (5,56 mm karabin szturmowy wz. 96
„BERYL”– instrukcja obsługi i użytkowania) . Należy też dodać, że parametr celności można
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poprawiać używając tych samych mechanizmów co w broni bojowej poprzez regulację
muszki i szczerbinki - elementów przyrządów celowniczych. Dodatkowo, można stosować
korekcję elektroniczną poprzez wprowadzanie stałej zmierzonej poprawki, co umożliwia
system informatyczny urządzenia treningowego.
Ostatnim parametrem sprawdzanym w symulatorze broni uwzględnionym w opracowanej
metodyce badań symulatorów był parametr wytrzymałości mechanicznej symulatora. Jest to
liczba strzałów (cykli pracy mechanizmów symulatora), którą może wykonać strzelec
podczas normalnej eksploatacji symulatora do chwili wystąpienia awarii. Parametr
wytrzymałości

mechanicznej

dotyczy także

mechanicznych

uszkodzeń

elementów

elektronicznych pod wpływem drgań spowodowanych działaniem mechanizmów. Należy
zaznaczyć, że „awarią” nie będzie normalne zużycie się jakiejkolwiek uszczelki w układzie
pneumatycznym, ale takie uszkodzenie, którego nie da się naprawić poza specjalistycznym
warsztatem.
W symulatorze wytrzymałość zespołów musi być dużo większa niż w broni bojowej.
Wytrzymałość mechaniczna broni bojowej określona jest przede wszystkim wytrzymałością
lufy, która zmienia swoje parametry balistyczne (prędkość wylotowa pocisku, celność
i rozrzut broni) na skutek działania rozgrzanych gazów prochowych pod wysokim ciśnieniem
oraz ścierania przez wylatujące pociski. W symulatorze tych zjawisk nie ma, więc
wytrzymałość określana jest ilością cykli pracy mechanizmów przeładowania. Liczba cykli
pracy musi być wielokrotnie wyższa od żywotności lufy w karabinie bojowym - co jest
uzasadnione ekonomicznie. Badane symulatory karabinów przeszły testy laboratoryjne
(Sprawozdanie - nr wch. WITU 4197 z dnia 21.09.2016) osiągając zadawalające ilości
oddanych strzałów (Kowalewski i Głogowski 2006). Potwierdziła to również eksploatacja
symulatorów

w jednostkach

wojskowych,

w

których

takie

symulatory

pracują

w urządzeniach szkolno-treningowych - są to setki tysięcy cykli pracy. Podczas gdy, dla
bojowego karabinu BERYL przewiduje się tylko 10000 do15000 strzałów z lufy.
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10. Metodyka badań symulatorów broni strzeleckiej urządzeń szkolno-treningowych
umożliwiająca dobór optymalnych parametrów w aspekcie odwzorowania
rzeczywistych warunków strzelania
Po analizie opisanych powyżej metodyk badań bojowej broni strzeleckiej pod kątem
przydatności ich użycia w badaniach odpowiadających im symulatorów oraz po analizie
i wyborze, które badania są niezbędne w przypadku symulatorów broni do oceny jakości
symulacji, wykonano badania wybranych parametrów dla dwóch rodzajów symulatorów
broni strzeleckiej. Następnie na podstawie wyników badań i ich analiz została opracowana
w niniejszej dysertacji metodyka badań symulatorów broni strzeleckiej (Kowalewski J. 2019,
WITU nr bibl. 7870/C). Schemat metodyki przedstawiono na rys. 79.
Metodykę badań opracowano na podstawie wyników badań dla 5,56 mm karabinu
szturmowego wz.96 BERYL oraz 7,62mm uniwersalnego karabinu maszynowego
UKM2000P przystosowanych do strzelania symulowanego w systemie szkolno-treningowym
ŚNIEŻNIK. Zostały one wybrane do opracowania metodyki badań ze względu na masę oraz
rodzaj ognia. Pierwszy wymieniony karabin zalicza się do broni lekkiej, przeznaczonej do
strzelania z ręki i posiada trzy nastawy na przełączniku rodzaju ognia – strzał pojedynczy,
seria i krótka seria. Drugi karabin to broń o dużo większej masie do strzelania z pomocą
dwójnogu, posiada jeden rodzaj ognia – seria.
Oba badane symulatory karabinów składają się z następujących zespołów:


komory zamkowej z obsadą ryglową,



zespołu pneumatycznego przeładowania suwadła specjalnego,



komory spustowej wraz z chwytem pistoletowym, kabłąkiem, mechanizmem spustowym
i bezpiecznikiem, gniazda magazynka wraz z zatrzaskiem magazynka,

urządzenia

powrotnego ze zderzakiem,



kolby z trzewikiem,



lufy wraz z urządzeniem gazowym oraz urządzeniem wylotowym z wmontowanym
laserem,



celownika mechanicznego,



łoża podstawowego,



magazynka pudełkowego, ze zbiornikiem zawierającym sprężony pod ciśnieniem 50
barów CO2 o pojemności umożliwiającej oddanie min. 30 strzałów ( tylko BERYL).



specjalnej komory gazowej do której podłączony jest przewód pneumatyczny zasilający
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układ przeładowania sprężonym powietrzem pod ciśnieniem od 6 do 8 barów. (tylko
UKM2000P)


płytki elektroniki,



obsady kabla z wyprowadzeniem do podłączenia modułu komunikacji broni (MKB).

Wnioskuje się, że metodyka badań symulatorów powinna obejmować wymienione poniżej
etapy. Po pierwsze sprawdzenie dokumentacji technicznej oraz sprawdzenie stanu
ukompletowania, prawidłowości wykonania i stanu technicznego symulatora broni czy
spełniają kryteria stawiane w ZTT. Celem tych sprawdzeń jest dokładne poznanie
właściwości konstrukcyjnych symulatora i jego stanu technicznego. Dokumentacja
techniczna powinna zawierać: rysunki konstrukcyjne, tymczasowe warunki techniczne na
wykonanie i odbiór, opis techniczny i instrukcję użytkowania (projekt w formie skróconej).
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IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW WAŻNYCH W ASPEKCIE
KONSTRUOWANIA SYMULATORÓW BRONI STRZELECKIEJ
PRZEDMIOT BADAŃ
(SYMULATOR/BROŃ BOJOWA)
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CHARAKTERYSTYKI
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WYMIARY
GABARYTOWE

PARAMETRY
ZWIĄZANE
Z ODRZUTEM
BRONI

PODRZUT LUFY
PODCZAS STRZAŁU

ROZRZUT

CELNOŚĆ

TRWAŁOŚĆ
MECHANICZNA

SZYBKOSTRZELNOŚĆ
TEORETYCZNA

PRZYSPIESZENIE
DRGAŃ W
TRÓJOSIOWYM
UKŁADZIE ODNIESIENIA
WSPÓŁRZĘDNYCH

DŁUGOŚĆ
LUFY

BADANIA PORÓWNAWCZE
ODLEGŁOŚĆ
CELOWANIA
WERYFIKACJA WARTOŚCI
PARAMETRÓW SYMULATORA
CHARAKTERYSTYKA
SPRĘŻYNY
MECHANIZMU
POWROTNEGO

DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA
SYMULATORA I WYKONANIE DOCELOWE
Rys.79. Schemat metodyki badań119
symulatorów broni strzeleckiej

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI
KONSTRUKCYJNEJ
SYMULATORA I WYKONANIE
MODELU

Po drugie, należy określić zasadnicze charakterystyki symulatora broni, a następnie
porównać je z wymaganiami sprecyzowanymi w ZTT i dokumentacji technicznej dla broni
bojowej. Sprawdzeniu podlegają: wymiary gabarytowe symulatora broni, długość lufy, masa,
odległość celowania (wg skali celownika). Ważnym parametrem symulatora broni jest
charakterystyka sprężyny mechanizmu powrotnego. Dlatego, kolejne badanie to sprawdzenie
czy charakterystyka sprężyny mechanizmu powrotnego suwadła symulatora karabinu jest
zgodna z charakterystyką sprężyny mechanizmu powrotnego suwadła karabinu bojowego.
Badanie polega na określeniu sił i geometrycznej charakterystyki sprężyny mechanizmu
powrotnego symulatora karabinu i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami
dokumentacji konstrukcyjnej dla broni bojowej. Przed badaniem sprężyny przemywa się
w nafcie i po wysuszeniu poddaje się przeglądowi zewnętrznemu na obecność rozwarstwień,
pęknięć zadziorów i innych wad. Następnie określa się następujące charakterystyki
geometryczne:
- średnicę drutu sprężyny - z dokładnością do 0,02mm,
- średnicę zewnętrzną sprężyny - z dokładnością do 0,2mm,
- wysokość sprężyny w stanie nieobciążonym z dokładnością do 0,5mm,
- ilość zwojów sprężyny - ogólną i ilość zwojów pracujących z dokładnością
do 1/4 zwoju.
Pomiar sił wykonuje się z dokładnością do 5% w kilku punktach podczas ściskania
sprężyny. Punkty pomiaru dobiera się dla każdej sprężyny osobno w zależności od jej
wymiarów i wielkości ściśnięcia roboczego sprężyny, tak aby uzyskać 3-10 punktów
pomiarowych. Ostatni punkt pomiaru powinien znajdować się między ściśnięciem roboczym
i ściśnięciem blokującym zwoje sprężyny. Następnie mierzy się siły przy rozprężaniu
sprężyny – w tych samych punktach co przy jej ściskaniu. Powyższe pomiary sił wykonuje
się dwukrotnie, a średnie z tych pomiarów służą do wykreślenia wykresu zależności wartości
siły sprężyny od jej ściśnięcia.
Z wykresu średnich charakterystyk siły sprężyny określa się wartości:
- siły przy wstępnym ściśnięciu sprężyny;
- siły przy roboczym ściśnięciu sprężyny.
Kolejnym

ważnym

etapem

badań

symulatora

broni

będzie

określenie

szybkostrzelności teoretycznej i porównanie jej wartości z wymaganiami zawartymi w ZTT
dla broni bojowej. Określenie szybkostrzelności teoretycznej symulatora karabinu należy
przeprowadzić filmując, kamerą do zdjęć szybkich, ruch suwadła z częstotliwością nie
mniejszą niż 1000 klatek na sekundę. Badanie należy wykonać stosując ciągłą serię 30-to
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strzałową z wykorzystaniem zbiornika zasilania magazynkowego napełnionego do pełna
ciekłym CO2 pod ciśnieniem 50 barów, w przypadku badań symulatora karabinu BERYL lub
z wykorzystaniem kompresora sprężającego powietrze pod ciśnieniem od 6 do 8 barów
w przypadku karabinu UKM2000P. Pomiar szybkostrzelności należy przeprowadzić na
stanowisku badawczym, zapewniającym pomiar liczby strzałów (cykli pracy automatyki
broni) w czasie. Uśrednione wartości szybkostrzelności uzyskane dla dwóch pomiarów
należy odnieść do wymagań zawartych w ZTT dla broni bojowej. Szybkostrzelność można
także określić na podstawie pomiarów czasu wibracji broni bojowej i symulatora podczas
strzałów serią.
Z punktu widzenia realizmu oddawanych strzałów za pomocą symulatorów, ważne
jest aby odzwierciedlały również charakterystyki rozrzutu pocisków, celności broni
i skupienia pocisków. Dlatego podczas konstruowania symulatorów ważne jest sprawdzenie
parametrów celności symulatora karabinu i skupienia wirtualnych pocisków w świetle
wymagań zawartych w ZTT i dokumentacji technicznej dla odpowiadającej mu broni
bojowej. Sprawdzenie celności karabinka wykonuje się poprzez strzelanie do tarczy
w kształcie prostokąta o wymiarach 300 mm (wysokość) na 200 mm (szerokość),
posiadającej znak celowniczy koloru czarnego, ustawionej w wirtualnej przestrzeni
w odległości 100 m. Ponieważ ekran znajduje się w odległości 8 metrów od strzelca,
wyświetlany jest na nim przeskalowany rzut tarczy. Strzelanie prowadzi się z symulatora
karabinka wyposażonego w dwójnóg, z postawy leżącej lub siedzącej, z kolbą opartą o ramię
strzelca i celując w środek dolnego skraju prostokąta. Strzelanie na celność prowadzi się
ogniem pojedynczym i ogniem seryjnym.
Przy strzelaniu ogniem pojedynczym oddaje się 4 strzały, natomiast przy strzelaniu
ogniem ciągłym 10 strzałów seriami po 2-3 strzały. Przy strzelaniu ogniem pojedynczym,
wymaganie celności spełnione jest jeżeli wszystkie cztery wirtualne przestrzeliny (lub trzy,
gdy czwarta jest znacznie oddalona tzn. odległa od średniego punktu trafienia (ŚPT) z 3-ch
najbardziej skupionych przestrzelin o średnicę koła obejmującego te przestrzeliny, przy czym
środek tego koła znajduje się w ŚPT 3-ch przestrzelin, mieszczą się w prostokącie
o wysokości 120mm i szerokości 100mm, a średni punkt trafienia (ŚPT) odchyla się od
punktu kontrolnego w dowolną stronę nie więcej niż 50 mm. Przy strzelaniu ogniem
seryjnym wymaganie celności spełnione jest jeżeli nie mniej niż osiem z dziesięciu
przestrzelin mieści się w kole o średnicy 200mm, a średni punkt trafienia jest odległy od
punktu kontrolnego nie więcej niż 50mm w dowolnym kierunku.
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Rozrzut, celność i skupienie można także określić przy użyciu klasycznej tarczy
z popiersiem żołnierza NT 23P o wymiarach 500mm x 500mm, zwłaszcza, że w systemie
informatycznym urządzenia szkolno-treningowego taka tarcza jest już standardowo wczytana
do bazy obiektów. W celu określenia współrzędnych geometrycznych punktów przestrzelin
na wirtualnej tarczy należy zapisać plik graficzny z widokiem przestrzelin na tarczy,
a następnie obraz odpowiednio przeskalowany wczytać do programu graficznego, np.
AUTOCAD, w którym możemy wyznaczyć z danych geometrycznych takie parametry jak:
współrzędne średniego punktu trafienia, promień rozrzutu, oraz odległość średniego punktu
skupienia od punktu celowania.
W celu określenia wytrzymałości i tzw. żywotności części oraz niezawodności
działania

pneumatycznego

mechanizmu

przeładowania

w

normalnych

warunkach

eksploatacji oraz określenia charakterystyk zacięć, szybkości i łatwości ich usunięcia,
wrażliwości automatyki symulatora broni na zanieczyszczenia należy przeprowadzić badanie
symulatora broni dużą ilością strzałów. Badanie może się opierać na jednym egzemplarzu
symulatora karabinu w zakresie 15000 strzałów. Do strzelania używa się magazynków ze
zbiornikami napełnionymi ciekłym CO2 (50 barów), np. w przypadku karabinu BERYL lub
kompresora sprężającego powietrze do ciśnienia od 6 – 8 barów, np. w przypadku karabinu
maszynowego UKM2000P. Strzelanie powinno prowadzić się według następującego reżimu
ognia:
- 30 strzałów krótkimi seriami (np. BERYL);
- 30 strzałów ogniem ciągłym (np. BERYL);
- 100 strzałów ogniem ciągłym (np. UKM2000P);
Po oddaniu 2500 strzałów symulator karabinu należy wyczyścić, przeglądnąć i ocenić
stan mechanizmów, sprawdzając zużycie poszczególnych części i przesmarować;
Podczas badań, każdorazowo na początku oraz po oddaniu 5 tys. i 10 tys. strzałów należy
zmierzyć: siłę sprężyny powrotnej i szybkostrzelność teoretyczną. W całym zakresie badań
notuje się liczbę i rodzaj zacięć.
Żywotność broni powinna być nie mniejsza niż 15 tys. strzałów. Dla tej wartości liczba
zacięć z winy symulatora broni nie może przekroczyć 0,2%. Natomiast dla liczby 10 tys.
strzałów parametry rozrzutu nie mogą się pogorszyć więcej niż dwukrotnie (jak dla broni
bojowej).
Z uwagi na odwzorowanie rzeczywistych strzelań kolejnym etapem badań jest pomiar
wartości przyspieszeń symulatora broni w trójosiowym układzie odniesienia i na podstawie
tych pomiarów można oszacować siłę pchnięcia działającą na strzelca oraz siłę wywołującą
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podrzut broni w celu dostosowania ich do sił występujących w czasie strzału z broni bojowej.
Pomiary przyspieszeń symulatora broni w układzie trójosiowym mogą być wykonane przez
trzy zestawy jednoosiowego analizatora wibracji ADXL001 wraz z pasywnym filtrem
dolnoprzepustowym RC o częstotliwości granicznej 10,6kHz. Płytki z akcelerometrami
powinny być zamocowane na jednej kostce stalowej, mocowanej do lufy symulatora w taki
sposób, aby akcelerometry rejestrowały przyspieszenia wzdłuż osi podłużnej, w płaszczyźnie
poprzecznej do osi lufy pionowo i poziomo w odniesieniu do pozycji broni w czasie strzału.
Wyniki pomiarów powinny być rejestrowane przez 3 kanały oscyloskopu np. GW INSTEK
GDS-2074A i zapisywane na nośniku pamięci zewnętrznej. Kanał pierwszy (K1) będzie
rejestrował drgania wzdłuż osi lufy, kanał drugi (K2) w płaszczyźnie poprzecznej do osi lufy
pionowo, a kanał trzeci (K3) w płaszczyźnie poprzecznej do osi lufy poziomo. Przebiegi
zarejestruje się zarówno podczas oddawania pojedynczych strzałów jak i serii trzech
strzałów. Należy oddać nie mniej niż trzy strzały pojedyncze i nie mniej niż dwie serie po
trzy strzały.
Celem kolejnego badania jest pomiar wartości przyspieszeń broni bojowej
w trójosiowym układzie odniesienia i oszacowanie siły pchnięcia działającej na strzelca oraz
siły wywołującej podrzut broni. Pozwoli to na wyznaczenie wartości sił, które powinny
charakteryzować symulator analogicznego wzoru karabinu w czasie strzału. Pomiary
przyspieszeń broni bojowej w układzie trójosiowym powinny być wykonywane analogicznie
jak dla symulatora przez trzy zestawy jednoosiowego analizatora wibracji ADXL001 wraz
z pasywnym filtrem dolnoprzepustowym RC o częstotliwości granicznej 10,6kHz. Płytki
z akcelerometrami powinny być zamocowane na jednej kostce stalowej mocowanej w tym
samym miejscu do lufy jak na symulatorze, w taki sposób aby akcelerometry rejestrowały
przyspieszenia wzdłuż osi podłużnej, w płaszczyźnie poprzecznej do osi lufy pionowo
i poziomo w odniesieniu do pozycji broni w czasie strzału. Wyniki pomiarów powinny być
rejestrowane przez 3 kanały oscyloskopu GW INSTEK GDS-2074A i zapisywane na nośniku
pamięci zewnętrznej. Kanał pierwszy (K1) powinien rejestrować drgania wzdłuż osi lufy,
kanał drugi (K2) w płaszczyźnie poprzecznej do osi lufy pionowo, a kanał trzeci (K3)
w płaszczyźnie poprzecznej do osi lufy poziomo. W czasie badań zarejestruje się przebiegi
zarówno podczas oddawania pojedynczych strzałów jak i serii trzech strzałów. Należy
wykonać nie mniej niż trzy strzały pojedyncze i nie mniej niż dwie serie po trzy strzały.
Do przeprowadzenia badań symulatora według metodyki opisanej powyżej niezbędny
jest następujący sprzęt oraz wyposażenie:
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•

symulator broni np. 5,56 mm karabin szturmowy wz. 96 BERYL przystosowany do
strzelania symulowanego w systemie szkolno-treningowym ŚNIEŻNIK

•

założenia taktyczno-techniczne badanego symulatora;

•

dokumentacja techniczna badanego symulatora,

•

przyrządy pomiarowe - (przyrządy pomiarowe uniwersalne wg potrzeby np. taśma
miernicza, cyrkiel)

•

stanowisko do badań charakterystyk dynamicznych broni strzeleckiej

•

kamera do zdjęć szybkich,

•

komputer z oprogramowaniem do opracowania wyników pomiarów uzyskanych za
pomocą kamery.

•

system informatyczny systemu szkolno-treningowego ŚNIEŻNIK.

•

wirtualne tarcze pomiarowe.

•

zestaw do rejestracji szybkostrzelności teoretycznej broni;

•

zestaw do określenia charakterystyk celności i skupienia broni.

•

stanowisko do badań przyspieszeń broni podczas strzału.
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11. Podsumowanie i wnioski końcowe pracy
Przeprowadzona w pracy analiza rodzajów symulacji działania broni strzeleckiej
(Rozdział 4) wykazała, że ze względów konstrukcyjnych i użytkowych do wybranych
wzorów broni metody symulacji ich działania należy dobierać indywidualnie, w zależności
od możliwości technicznych wykonania układów wymuszających ruch mechanizmów. Tak
też dla obu rodzajów symulatorów będących przedmiotem badań były zastosowane układy
mechaniczno-pneumatyczne wymuszania ruchu mechanizmów, które okazały się bardziej
efektywne (pełne przeładowanie suwadła i lepsze wrażenie odrzutu broni z uwagi na większe
przyspieszenia broni w czasie strzału) w porównaniu z układami elektro-pneumatycznymi
również stosowanymi w tych rodzajach broni jednak nie zapewniającymi pełnego
przeładowania suwadła.
Analiza parametrów broni bojowej (Rozdział 5) pozwoliła na wyłonienie tych
najważniejszych w procesie symulowanego strzału, którymi są: masa broni, siła pchnięcia
związana z odrzutem broni, podrzut lufy podczas strzału, rozrzut wystrzelonych z lufy
pocisków, celność, trwałość mechaniczna oraz szybkostrzelność. Pomiary tych parametrów
podczas badania symulatorów broni, takie jak masa czy rozrzut wirtualnych pocisków,
trwałość mechaniczna czy celność, nie wymagały specjalnych stanowisk badawczych. Można
je było wykonać używając wagi lub systemu informatycznego wchodzącego w skład całego
systemu treningowego. Natomiast do pomiaru siły pchnięcia, a właściwie do pomiaru
przyspieszeń wywoływanych przez układy wymuszania ruchu mechanizmów broni
treningowej podczas strzału, zaprojektowano specjalne stanowisko badawcze. Dzięki niemu
można było uzyskać dane do wyliczenia wartości przyspieszenia skutecznego i porównać
uzyskane wyniki dla symulatorów z wynikami dla broni bojowej. Jest to bardzo przydatne
w ocenie jakości symulacji strzelań.
Do badań parametrów układu ruchu mechanizmów broni treningowej (Rozdział 8),
wybrano dwa reprezentatywne wzory broni treningowej. Był to symulator 5,56 mm karabinu
szturmowego wz. 96 BERYL (podstawowa lekka broń żołnierza mająca trzy nastawy rodzaju
ognia) oraz symulator 7.62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM (karabin o dużo
większej masie niż BERYL, strzela się z niego ogniem ciągłym z wykorzystaniem
dwójnogu).
Na podstawie uzyskanych danych z pomiarów wymienionych powyżej parametrów
broni dla wybranych rodzajów symulatorów (określonych jako reprezentatywne) opracowano
125

metodykę badań eksperymentalnych symulatorów broni strzeleckiej urządzeń szkolnotreningowych (Rozdział 10). Zastosowanie w niniejszej pracy opracowanej metodyki badań
eksperymentalnych symulatorów broni strzeleckiej urządzeń szkolno-treningowych pokazało,
że jest bardzo pomocna na etapie zarówno projektowania jak i modernizacji symulatorów
broni strzeleckiej pod kątem odzwierciedlenia realnych warunków strzelania z danego
rodzaju broni. Dzięki niej można porównać parametry symulatorów z parametrami
analogicznej broni bojowej. Metodyka pozwala określić kryteria oceny symulatora odnośnie
jakości symulacji prowadzenia ognia z danego rodzaju broni. Tym samym został
potwierdzony cel główny rozprawy „Opracowanie metodyki badań symulatorów broni
strzeleckiej

urządzeń

szkolno-treningowych

umożliwiającej

dobór

właściwych,

w aspekcie odwzorowania rzeczywistych warunków strzelania, parametrów układów
ruchu mechanizmów broni treningowej” oraz cele szczegółowe.
Rezultatem

wprowadzenia

opracowanej

metodyki

będzie

efektywniejsze

projektowanie nowoczesnych symulatorów broni strzeleckiej na etapie modelu oraz
zmniejszenie kosztów prac badawczo-rozwojowych. Pozwoli to na opracowanie i wdrożenie
do produkcji symulatorów broni strzeleckiej o lepszych parametrach odwzorowujących
realne warunki pracy elementów broni podczas strzelania z wykorzystaniem amunicji
bojowej. Lepsze symulatory będą miały wpływ na lepsze przygotowanie żołnierzy do
posługiwania się bronią bojową i wykonywania określonych zadań bojowych z użyciem
broni. Przełoży się to na szybsze i efektywniejsze, przy nakładzie mniejszych środków
finansowych, wyszkolenie żołnierzy, co powinno skutkować zwiększeniem potencjału
bojowego Sił Zbrojnych RP.
W ramach kontynuacji prac badawczo-rozwojowych związanych z tematyką
niniejszej pracy planuje się dalszą analizę metod badawczych symulatorów pod kątem
realnego odzwierciedlenia działania broni bojowej zwłaszcza, że nastąpił dynamiczny rozwój
systemu treningowego Śnieżnik, początkowo przeznaczonego tylko do nauki strzelania
i doskonalenia umiejętności strzeleckich pojedynczego żołnierza lub drużyny. Rozwój
systemu treningowego Śnieżnik to integracja na jednym wirtualnym polu walki nie tylko
żołnierzy wyposażonych w broń strzelecką, ale również w broń artyleryjską, rakietową,
pancerną, jak czołgi, transportery opancerzone itp. To czyni, że system przekształcił się
z wirtualnej kino-strzelnicy w system treningowy wsparcia ogniowego. Wchodzące do
systemu nowe wzory uzbrojenia, czyli nowe symulatory mogą powodować potrzebę
opracowania dodatkowych metod badawczych, a co za tym idzie weryfikację metodyki badań
symulatorów.
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