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Streszczenie. W pracy opisano zjawisko zaburzeń ośrodka wywołanych wystrzałem z lufy i przelotem 
pocisku z prędkością naddźwiękową. Zbudowano model i wyliczono parametry przestrzenno-cza-
sowe zaburzeń. Przeprowadzono badania eksperymentalne. Porównano wyniki symulacji i badań 
eksperymentalnych. 
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1. Wprowadzenie

Po wystrzale pocisku z lufy następuje wiele zjawisk fizycznych, które stanowią
użyteczne źródło informacji, dając możliwość określenia m.in.:

— miejsca wystrzału w odniesieniu do czujników pomiarowych;
— szybkości i trajektorii lotu pocisku;
— rodzaju amunicji;
— a nawet — rodzaju użytej broni.

Jako nośnik informacji pierwotnej o parametrach wystrzału i ruchu pocisku 
z prędkością naddźwiękową wykorzystuje się fale ciśnieniowe wzbudzane w powie-
trzu. W pracy rozpatrywane zostanie zagadnienie wyznaczania oraz rejestrowania 
parametrów przestrzenno-czasowych zaburzeń ośrodka wywołanych wystrzałem 
i ruchem pocisku z prędkością naddźwiękową. Zagadnienie to ma bardzo istotne 
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znaczenie. Wyniki rejestracji umożliwiają określenie rozkładu charakterystyk 
przestrzenno-czasowych, a co za tym idzie również rozpoznawanie sygnatur 
akustycznych rejestrowanych zaburzeń. Znajomość rozkładu charakterystyk prze-
strzenno-czasowych oraz sygnatur akustycznych tych zaburzeń jest podstawą 
przy opracowywaniu pasywnych systemów lokalizacji i rozpoznania używanego 
uzbrojenia. 

Wyznaczaniem charakterystyk przestrzenno-czasowych, widmowych oraz sy-
gnatur akustycznych naukowcy wojskowi i cywilni zajmują się już od dziesięcioleci. 
Dziedzina ta jest przedmiotem badań symulacyjnych i eksperymentalno-doświad-
czalnych obiektów latających [2, 5, 14, 15,], okrętów nawodnych i podwodnych 
[16], jak również wojskowych pojazdów naziemnych [1, 13, 14]. Ogólnodostępne 
są także badania w bardzo bliskiej odległości od źródła zaburzeń, które wywołane 
są ruchem obiektów lecących z prędkością naddźwiękową [10]. Brak jest natomiast 
ogólnodostępnych wyników badań propagacji zaburzeń ośrodka w dalszej odległości 
(powyżej 50 kalibrów) od miejsca wystrzału oraz lecącego pocisku. 

Zamiast prowadzić wiele kosztownych eksperymentów w laboratoriach bali-
stycznych, można wykonać obliczenia symulacyjne zamodelowanych scenariuszy 
badawczych. Rodzi się jednak dużo pytań, m.in.: na ile dokładne stają się wyniki 
symulacji komputerowej w porównaniu z wynikami eksperymentów, jakie czyn-
niki wpływają na zbieżność lub rozbieżność wyników oraz czy uzyskana zgodność 
wyników jest zadowalająca. 

Wyznaczenie i porównanie wyników badań symulacyjnych i eksperymentalnych 
parametrów przestrzenno-czasowych zaburzeń ośrodka, wywołanych wystrzałem z lufy 
i lotem pocisku z prędkością naddźwiękową jest głównym celem tego opracowania.

2. Opis zjawiska powstawania zaburzeń

Podczas strzału można wyróżnić dwa źródła zaburzeń akustycznych. Jednym z nich 
są gazy wylotowe z lufy, które rozprężając się po opuszczeniu lufy przez pocisk, uchodzą 
z prędkością naddźwiękową, tworzą hałas zwany balistycznym [8, 9]. Jest to zabu-
rzenie, które trwa kilka milisekund i rozchodzi się w ośrodku z prędkością dźwięku 
(rys. 1a). Rejestracja tego zaburzenia nie zawsze jednak niesie pożądane informa-
cje. Dla większości uzbrojenia poziom zaburzenia jest najmocniejszy w kierunku 
punktu celowania i zmniejsza się ze wzrostem kąta odchylenia od linii celowania. 
Dodatkowo wartość poziomu zaburzenia można zmieniać stosując urządzenia, 
które zniekształcają lub redukują poziom zaburzenia.

Drugim źródłem zaburzenia, niosącym bezpośrednią informację akustyczną 
jest pocisk lecący z prędkością naddźwiękową. Lecący pocisk powoduje zaburzenie 
ośrodka w postaci akustycznej fali uderzeniowej. Fali tej odpowiada charaktery-
styczny rozkład ciśnienia (rys. 1b). 
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Pierwszy skok ciśnienia (∆p) odpowiada przejściu przedniej fali uderzeniowej, 
liniowy spadek w czasie T — przejściu fal rozrzedzeniowych, drugi skok ciśnienia 
(–∆p) — przejściu tylnej fali uderzeniowej [15]. Taki układ zaburzenia, ze względu 
na swój kształt, zwany jest falą typu N [12, 15]. Fala ta emitowana jest przez stożek 
akustyczny wzdłuż trajektorii lotu pocisku.

Kąt rozwarcia stożka jest dany równaniem:
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gdzie: c — prędkość propagacji dźwięku w ośrodku;
  Vp — prędkość lotu pocisku;
  M — liczba Macha, (M = c/Vp).

Wraz ze wzrostem odległości od pocisku amplituda zaburzenia ∆p maleje, czas 
trwania zaburzenia T rośnie (rys. 2).

Prędkość rozchodzenia się silnego zaburzenia Vfu jest większa od prędkości dźwięku 
c i zależy od amplitudy tego zaburzenia ∆p oraz od prędkości dźwięku c. Gdy za-
burzenie oddala się od pocisku, to maleją wartości amplitudy ciśnienia ∆p i –∆p 
i prędkość rozchodzenia się zaburzenia w ośrodku również maleje, aż do wartości 
prędkości dźwięku c. Fala uderzeniowa zmienia się wtedy w falę akustyczną. 

Wartości amplitudy ∆p i czasu trwania T fali typu N wyznacza się z zależ-
ności [12]: 

 

2 1/8

3/ 4 1/ 4
0

( 1)0,53 ,p Md
p r l
∆ −

= ⋅

 
(2)

 

1/ 41/ 4

2 3/8 1/ 41,82 1,82 ,
( 1)

d M r d M rT
c M l c l

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ⋅  − ⋅    (3)

Rys. 1. Rozkład ciśnienia zaburzeń ośrodka wywołanych: a) wystrzałem z lufy; b) lotem pocisku
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gdzie: p0 — wartość ciśnienia atmosferycznego;
  d — średnica charakterystyczna pocisku;
  l — długość charakterystyczna pocisku;
  r — odległość pocisku względem czujnika pomiarowego;
  M — liczba Macha.

Rys. 2. Istota zmian parametrów fali typu N rozprzestrzeniającej się od źródła zaburzeń

Prędkość pocisku Vp zmienia się wzdłuż trajektorii lotu, w konsekwencji czego 
front czoła fali typu N się zakrzywia. Od chwili wystrzału pocisku z lufy aż do momen-
tu, gdy prędkość pocisku zbliża się swoją wartością do wartości prędkości dźwięku, 
można wyróżnić trzy strefy, schematycznie przedstawione na rysunku 3. 

Z punktu widzenia lokalizacji miejsca wystrzału oraz wyznaczenia trajektorii 
lotu pocisku, szczególnie istotne jest określenie odległości przelotu pocisku wzglę-
dem czujnika pomiarowego umieszczonego w strefie II.

Granice II strefy wyznacza się z równań granicznych kątów: 

— początkowego    ξ0 = arccos(c /Vp0);  
(4)

— i końcowego   ξk = arccos(c /Vpk),

gdzie: c — prędkość propagacji dźwięku w ośrodku;
  Vp0 — prędkość wylotowa pocisku z lufy;
  Vpk — prędkość końcowa pocisku.
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Gdy prędkość pocisku Vp w obniży się poniżej prędkości dźwięku c podczas 
lotu wzdłuż trajektorii, kąt ξk spadnie do 0. W tym przypadku strefa III zaniknie. 

3. Modelowanie i rejestracja parametrów  
przestrzenno-czasowych 

Jeżeli dwa lub więcej czujników pomiarowych jest rozlokowanych w znanym 
położeniu względem siebie oraz względem trajektorii lotu pocisku, to zarejestro-
wane różnice czasowe przybycia zaburzenia wywołanego wystrzałem i lotem 
pocisku można wykorzystać do estymacji kierunku przybycia zaburzenia, pod 
warunkiem że określona jest również prędkość lotu pocisku Vp wzdłuż trajektorii 
jego lotu. Jeżeli prędkości lotu pocisku Vp nie można określić, to liczba Macha M 
i kąt stożka Macha α są również nieokreślone, a co za tym idzie także trajektoria 
lotu pocisku nie może być wyznaczona bez znajomości dodatkowych parametrów 
przestrzenno-czasowych.

 W celu wyznaczenia niezbędnych parametrów przestrzenno-czasowych, 
opracowano geometryczno-akustyczny model rozpatrywanego zjawiska, przed-
stawiony na rysunku 4. 

Rys. 3. Strefy ilustrujące zaburzenie wywołane lotem pocisku wystrzelonego z lufy: 1 — lufa;  
2 — punkt źródłowy; 3 — pocisk; 4 — trajektoria lotu pocisku; 5 — front fali zaburzenia; 6 — czujnik 

pomiarowy
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Lufa układu miotającego skierowana jest poziomo i umieszczona na wysokości 
h mierzonej od podłoża do wylotu. Na tej samej wysokości, w odległości D od wylotu 
lufy, umieszczony jest układ dwóch czujników pomiarowych. Pocisk wystrzelony z lufy 
będzie się przemieszczał z prędkością Vp po drodze A i dalej Ax, wywołując falę typu 
N. Czoło fali zaburzenia skierowane pod kątem α względem trajektorii lotu pocisku 
będzie propagować z prędkością dźwięku c w kierunku czujników pomiarowych. 
Czoło zaburzenia, które dociera do układu czujników jest wzbudzone w chwili, gdy 
pocisk znajduje się w punkcie X zwanym punktem źródłowym [8, 9].

 Całkowity czas tA+C, jaki upłynie od chwili wylotu pocisku z lufy do chwili 
dotarcia czoła fali N do czujników pomiarowych wyniesie:

 ,A C A Ct t t+ = +  (5)

gdzie:  tA — czas lotu pocisku z prędkością Vp do punktu źródłowego X 
  po drodze A, (tA = A/Vp);
  tC — czas propagacji zaburzenia z prędkością dźwięku c od punktu 
  źródłowego X do czujników pomiarowych po drodze C, (tC = C/c).

Całkowity czas tA+C1,2 zaburzenia N odbitego od podłoża, które przemieszczało się 
w kierunku czujników pomiarowych z punktu źródłowego X wyniesie: 

 1,2 1 2 ,A C A C Ct t t t+ = + +  (6)

Rys. 4. Schemat rozchodzenia się zaburzeń wywołanych wystrzałem i lotem pocisku: a) widok z góry; 
b) widok z przodu wzdłuż drogi C: 1 — lufa; 2 — stożek zaburzenia wywołanego lotem pocisku;  

3 — pocisk; 4 — układ pomiarowy
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gdzie: tC1 — czas propagacji zaburzenia z prędkością dźwięku c od punktu 
  źródłowego X do podłoża po drodze C1, (tC1 = C1/c);
  tC2 — czas propagacji zaburzenia z prędkością dźwięku c od podłoża 
  do czujników pomiarowych po drodze C2, (tC2 = C2/c).

Zaburzenie wywołane wystrzałem z lufy będzie propagować z prędkością 
dźwięku c od lufy do czujników pomiarowych po drodze D. Całkowity czas tD 
propagacji tego zaburzenia od lufy do czujników pomiarowych wyniesie:

 .Dt c D= ⋅  (7)

Dla opisanego modelu wyznaczono parametry przestrzenno-czasowe zaburzeń 
ośrodka, w czterech konfiguracjach czujników pomiarowych zaprezentowanych
na rysunku 5. 

Rys. 5. Rozpatrywane warianty położenia czujników pomiarowych w czasie symulacji i ekspery-
mentu: a) w linii prostopadłej do trajektorii lotu pocisku; b) w linii równoległej do trajektorii lotu 
pocisku; c) w linii równoległej do czoła stożka zaburzenia; d) w linii na granicy I i II strefy zaburzenia. 
Oznaczenia: M1, M2 — czujniki pomiarowe; L — odległość czujników pomiarowych względem lufy;  
L1, L2 — odległości czujników pomiarowych od trajektorii lotu pocisku; L1-2 — odległość pomiędzy 

czujnikami pomiarowymi; α — kąt Macha

Dane do obliczeń przyjęto na podstawie tabeli 1. Wyniki symulacji przedstawiono 
w tabeli 2.

Następnie przeprowadzono eksperymentalną część badań, polegającą na 
rejestracji zaburzeń wywołanych wystrzałem i lotem pocisku dla konfiguracji
przestrzennej czujników pomiarowych zgodnie z rysunkiem 5. Doświadczenia 
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prowadzono dla warunków przyjętych w czasie modelowania parametrów zaburzeń 
ośrodka. Strzelano amunicją kalibru 7,62 mm w temperaturze 20°C, przy ustawie-
niach czujników pomiarowych pokazanych na rysunku 5. Zaburzenia rejestrowano 
z częstotliwością próbkowania 200 i 500 kHz na jeden kanał pomiarowy. 

4. Wyniki badań eksperymentalnych i symulacji

Na rysunku 6 przedstawiono wybrany, przykładowy przebieg rejestracji zabu-
rzeń ośrodka wywołanych wystrzałem i lotem pocisku z prędkością naddźwiękową. 
Przedstawiony przebieg odpowiada sytuacji, gdy czujniki pomiarowe ustawione są 
w linii prostopadłej do trajektorii lotu pocisku (rys. 5a). 

Wartości parametrów przedstawionych przebiegów czasowych na rysunku 6 
zestawiono w tabeli 2.

 Tabela 2

Zestawienie wybranych wyników modelowania i rejestracji

T t1,2 tA+C tA+C1,2 tD

[ms]

Wyliczone 0,137 0,25 18,54 21,74 32,5

Zarejestrowane 0,14 0,24 17,5 22,5 32,1

Odchylenie
0,003 ms 0,01 ms 1,04 ms –0,76 ms 0,4 ms

2,2% 4% 5,6% –3,5% 1,2%

5. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że:
— niezawodna detekcja zaburzeń ośrodka wywołanych wystrzałem i lotem pocisku 

z prędkością naddźwiękową wymaga identyfikacji parametrów sygnatury
akustycznej zaburzenia;

Tabela 1

Dane do obliczeń parametrów przestrzenno-czasowych zaburzeń ośrodka

Pocisk c
[m/s]

A B C D h L1-2

d [mm] l [mm] Vp [m/s] [m]

7,62 27 700 340 10,4 1,1 1,25 11,05 1,2 0,085
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— do estymacji parametrów przestrzenno-czasowych zaburzenia należy użyć 
przynajmniej czterech czujników pomiarowych;

— czujniki pomiarowe rozlokowane blisko trajektorii lotu pocisku powinny 
być odporne na działanie ciśnienia o wartości 160 dB w impulsie;

— czujniki pomiarowe znajdujące się na granicy strefy I i II zarejestrują tylko 
hałas balistyczny.

Porównując dane zestawione w tabeli 2, stwierdzono dobrą zbieżność wyników 
badań symulacyjnych i eksperymentalnych parametrów przestrzenno-czasowych 
zaburzeń ośrodka wywołanych wystrzałem z lufy i lotem pocisku z prędkością 
naddźwiękową.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Investigations of spatial-temporary parameters of projectile sound propagation 
Abstract. The phenomenon of muzzle blast and supersonic projectile sound propagation is described
in this paper. The model has been built and spatial-temporary parameters of these disturbances
have been calculated. Experimental investigations were carried out. The results of simulation and
experiments have been compared.
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