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OBLICZANIE NASTAW DO STRZELANIA DLA ARTYLERII 
POLOWEJ W SYSTEMACH KIEROWANIA OGNIEM 

 
 

W artykule przedstawiono klasyczną metodę liczenia na-
staw artylerii polowej, jej zalety i wady oraz korzyści wynikają-
ce z zastosowania komputerów w systemach kierowania ogniem 
(SKO). Dzięki zastosowaniu komputerów można liczyć nastawy 
dokładniej i szybciej co zostało omówione w części dotyczącej 
algorytmu liczenia nastaw w SKO artylerii polowej. 

 
 

1. Wstęp 
 

   Od chwili powstania pierwszego działa pojawił się problem wycelowania go tak, aby 
pocisk trafił w cel. Wycelowanie sprowadza się do ustawienia lufy w płaszczyźnie pionowej 
pod odpowiednim kątem do poziomu i w płaszczyźnie poziomej pod kątem od ustalonego 
kierunku. Wartości tych kątów nazywane są nastawami działa, które oblicza się przed odda-
niem strzału. Metody obliczania nastaw, przyrządy stosowane do wycelowania działa i zakres 
oraz sposoby pomiarów warunków strzelania rozwijały się wraz z rozwojem artylerii od bar-
dzo prostych do bardzo skomplikowanych stosowanych obecnie. W miarę zwiększania dono-
śności dział zachodziła konieczność uwzględniania w obliczeniach nastaw coraz większej 
liczby czynników mających wpływ na dokładność określenia tych nastaw. Szczególnie duży 
wpływ na tor lotu pocisku mają warunki atmosferyczne w warstwie atmosfery, w której leci 
pocisk. W celu pomiaru parametrów atmosfery potrzebnych do obliczania nastaw wykonuje 
się sondowanie atmosfery oraz dokonuje się niezbędnych pomiarów przy ziemi. Dane uzy-
skane z tych pomiarów stosuje się do obliczania poprawek wynikających z odchyłek rzeczy-
wistych warunków strzelania od warunków normalnych. Końcowym wynikiem tych obliczeń 
są nastawy działa. 

2. Definicje podstawowych pojęć 

W celu jednoznacznej interpretacji pojęć i oznaczeń użytych w artykule przedstawiam 
poniżej ich definicje. 

2.1 Warunki normalne  

Są to przyjęte warunki strzelania, dla których zestawiono tabele strzelnicze: 

A) Warunki topograficzne: 

a) cel znajduje się na jednakowej ze stanowiskiem ogniowym wysokości nad po-
ziomem morza, 

b) działo jest spoziomowane, nie ma odchyłki linii celowania. 

B) Warunki balistyczne: 

a) kształt pocisku odpowiada ustalonemu rysunkowi technicznemu, 
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b) ciężar pocisku zgodny z tabelami strzelniczymi, 

c) marka i ciężar ładunku miotającego zgodny z tabelami strzelniczymi, 

d) temperatura ładunku miotającego topr=15°C. 

C) Warunki meteorologiczne: 

a) atmosfera nieruchoma, prędkość wiatru na wszystkich wysokościach toru lotu 
pocisku równa zero, 

b) przyziemne ciśnienie atmosferyczne na wysokości stanowiska ogniowego 
PN=1000hPa=750mm Hg, 

c) przyziemna wirtualna temperatura powietrza na wysokości stanowiska ogniowe-
go tN=15,9°C, 

d) zmiana temperatury powietrza z wysokością przebiega zgodnie z rozkładem 
normalnym. 

2.2 Odchyłki od warunków normalnych 

Są to wartości liczbowe różnic odpowiednich wartości rzeczywistych i wartości normal-
nych: 

δwi=wri -wNi, 

gdzie: 

wri - aktualna wartość (rzeczywista) wartość liczbowa i-tego warunku, 

wNi - normalna wartość liczbowa i-tego warunku. 

2.3 Sumaryczne poprawki na warunki strzelania ∆Dsum i ∆K sum 

Są to wartości liczbowe odległości i kąta wynikające z odchyłek od warunków normal-
nych, które zawarte są w obliczonych nastawach. 

2.4 Odległość topograficzna do celu C
TD  

Jest to odległość na płaszczyźnie poziomej pomiędzy stanowiskiem ogniowym i celem. 

2.5 Donośność D 

Jest to odległość na płaszczyźnie poziomej odpowiadająca nastawie celownika z tabel 
strzelniczych (dla warunków normalnych). 

2.6 Azymut topograficzny 

Jest to poziomy kąt skierowany zawarty pomiędzy kierunkiem północy topograficznej 
(pionowe linie siatki kilometrowej na mapie), a określonym kierunkiem. Kąt mierzony 
jest zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara i jego wartość jest dodatnia z przedziału 
[0 rad,2π rad). 

2.7 Azymut topograficzny kierunku na cel TC 

Jest to azymut kierunku na cel mierzony na stanowisku ogniowym. 

2.8 Azymut topograficzny strzelania TS 

Jest to nastawa w kierunku odpowiadająca azymutowi topograficznemu lufy (azymut 
płaszczyzny pionowej zawierającej oś przewodu lufy). 
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2.9 Azymut topograficzny wiatru TW 

Jest to azymut topograficzny kierunku, z którego wieje wiatr. 

2.10 Kąt wiatru K W 

Jest to różnica azymutu kierunku strzelania i azymutu wiatru: 

KW = TS - TW 

2.11 Wysokość wejściowa do komunikatu meteo YK 

Ustalona w tabelach strzelniczych, dla każdej nastawy celownika (donośności), wysokość 
sondowania atmosfery, z której należy wziąć dane o warunkach meteo w celu obliczenia 
poprawek. 

3. Istota liczenia nastaw 

 Nastawy, to takie wartości celownika, azymutu strzelania i zapalnika, dla których speł-
nione są następujące warunki: 

C
TD  = D - ∆Dsum, 

TC = TS - ∆K sum, 
(3.1) 

 

gdzie ∆Dsum i ∆Ksum obliczone są dla donośności D i azymutu kierunku strzelania TS. 

 Dla warunków normalnych sumaryczne poprawki donośności i kierunku są równe zero, a 
więc powyższe warunki przyjmują następującą postać: 

C
TD  = D, 

TC = TS, 

W tym przypadku obliczenie nastaw jest bardzo proste, bo wystarczy wziąć z tabel strzelni-
czych nastawę celownika odpowiadającą C

TD  i nastawy są gotowe. Problem staje się bardziej 
złożony, gdy strzelanie odbywa się w warunkach różnych od normalnych. Znamy wtedy tylko 

C
TD  i TC, a należy znaleźć taką donośność D i azymut strzelania TS, dla których obliczone 

poprawki donośności ∆Dsum i ∆Ksum spełniają zależności (3.1). 

4. Klasyczna metoda liczenia nastaw 

 Poszukiwanie właściwej donośności D i azymutu strzelania TS wymaga wielokrotnego 
liczenia sumarycznych poprawek donośności ∆Dsum i kierunku ∆Ksum, na które składają się 
następujące operacje: 

− dla kolejnej donośności Di pobrać metodą interpolacji współczynniki i dane z wiersza 
tabel strzelniczych, 

− dla wysokości wejściowej do komunikatu meteo YK pobrać z komunikatu meteo da-
ne stanie atmosfery (odchyłka temperatury powietrza δtp, azymut wiatru TW i pręd-
kość wiatru VW, 

− obliczyć kąt wiatru KW = TS - TW, 

− obliczyć składowe poprawki donośności ∆Di: 
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� na podłużną składową wiatru: ∆DXw = |∆Xw/10| * cos KW * V W, 

� na odchyłkę temperatury powietrza: ∆Dtp = -|∆Xtp/10| * δtp, 

� na odchyłkę przyziemnego ciśnienia atmosferycznego:  
∆DP = |∆Xh/10| * δP, 

� na odchyłkę temperatury ładunku miotającego:  
∆Dtpr = -|∆Xtpr/10| * δtPr, 

− obliczyć sumaryczną poprawkę donośności:  
∆Dsum = ∆DXw + ∆Dtp + ∆DP + ∆Dtpr, 

− obliczyć sumaryczną poprawkę kierunku: ∆Ksum = -|∆Zw/10| * sin KW * V W, 

− sprawdzić warunki (3.1). 

Uwaga 

W powyższych wzorach symbole poprzedzone znakiem „δ” oznaczają odpowiednie od-
chyłki od warunków normalnych, a symbole wzięte w nawiasy wartości bezwzględnej 
 „| |” oznaczają odpowiednie współczynniki z tabel strzelniczych. 

 Jak widać z powyższego, ze względu na liczbę operacji, obliczenie nastaw do celu po 
jego wykryciu w wymaganym czasie reakcji ogniowej bez użycia komputera jest niemożliwe. 

 Problem rozwiązano poprzez wstępne obliczenie poprawek na warunki strzelania dla 
kilku donośności (maks. 3) i kilku kierunków (maks. 3) tak, aby te donośności i kierunki 
obejmowały rejon potencjalnych celów. Zauważono, że poprawki w pewnych zakresach 
zmieniają się prawie liniowo, więc można dla obliczonych poprawek wykonać liniowe wy-
kresy i później w czasie liczenia nastaw odczytywać z nich odpowiednie poprawki odpowia-
dające danej odległości topograficznej do celu i azymutowi topograficznemu kierunku na cel. 
Odczyt poprawek wykonywany jest poprzez interpolację wartości pomiędzy wartościami od-
czytanymi z wykresów. 

 

Przykład 1 

Założenia: 

− strzelanie będzie prowadzone wyrzutnią artyleryjską BM-21, pociskami M-21OF 
o indeksie 9M22U bez pierścienia hamującego z zapalnikiem MRW-U, 

− rejon celów w granicach wyznaczonych ze stanowiska ogniowego: 

� lewa: azymut T=56-00, 

� prawa: azymut T=4-00, 

� bliższa: 12 km, 

� dalsza: 19 km, 

− otrzymano komunikat meteo: 

Meteo 1101 01095 0157 01264 0205 613203 0405 603304 0804 583703 1203 
563803 1603 553702 2003 553801 2402 534202 3002 524502 4002 014903 5001 
005004 6001 005105 … 

Ten komunikat meteo został opracowany przez stację meteorologiczną na pod-
stawie rzeczywistego sondowania atmosfery. 
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− wysokość n.p.m. stanowiska ogniowego: 157m, 

− temperatura ładunku miotającego (paliwa rakietowego): 1°C. 

Zadanie: 

− obliczyć poprawki dla donośności: 12km, 16km, 19km i azymutów: 56-00, 0-00, 
4-00, 

− wykonać wykresy poprawek obliczonych, 

− obliczyć donośność D i azymut strzelania TS do celu, dla którego odległość topo-
graficzna 16500DC

T =  i azymut topograficzny kierunku na cel TC=2-00. 

Rozwiązanie: 

− obliczono poprawki: 

 

T= 56-00 T= 0-00 T= 4-00 
D 

[m] ∆D 
[m] 

DT 
[m] 

∆K 
[tys] 

∆D 
[m] 

DT 
[m] 

∆K 
[tys] 

∆D 
[m] 

DT 
[m] 

∆K 
[tys] 

12000 427,2 11572,8 2,1 411,3 11588,7 -1,6 476,6 11523,4 -0,5 
16000 323,5 15676,5 1,0 390,9 15609,1 -2,5 434,1 15565,9 1,5 
19000 147,0 18853,0 -0,8 487,5 18512,5 -5,3 443,1 18556,9 6,2 

 

gdzie: DT = D - ∆D jest tzw. odległością topograficzną do sporządzenia wykresu 
(argument). 

− wykonano wykresy poprawek obliczonych: 

 

  

Rys. 1. Liniowe wykresy poprawek obliczonych z zaznaczoną interpolacją wartości popra-
wek (linie przerywane) dla 16500DC

T =  i TC = 2-00 

− obliczono: 

� D = C
TD  + ∆Dsum = 16500+430 =16930, 

gdzie: ∆Dsum zostało liniowo interpolowane z wykresu obliczonych po-
prawek donośności pomiędzy liniami tego wykresu odpowiadającymi 
T=0-00 i T=4-00 (TC=2-00) dla odległości topograficznej C

TD =16500 
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� TS = TC + ∆Ksum = 2-00 - 0-00,4 = 2-00. 
gdzie: ∆Ksum zostało liniowo interpolowane z wykresu obliczonych po-
prawek kierunku pomiędzy liniami tego wykresu odpowiadającymi T=0-
00 i T=4-00 (TC=2-00) dla odległości topograficznej C

TD =16500 

Jak widać z podanego przykładu, metoda klasyczna jest prosta i dlatego możliwa do stosowa-
nia bez użycia komputera. Jednak ze względu na przyjęte założenia o liniowych zmianach 
poprawek obarczona jest pewnymi błędami. Na wykresach (rys. 2) dla rozpatrywanego przy-
kładu pokazano rzeczywiste przebiegi zmienności poprawek (linie ciągłe T) i przebiegi linio-
we tych poprawek (linie przerywane Tl). 

 

  
Rys. 2. Wykresy rzeczywistych poprawek (linie ciągłe) i ich liniowe odpowiedniki (linie prze-

rywane) 

Celem podanego przykładu jest zilustrowanie przyjętych założeń liniowego przebiegu popra-
wek w określonych przedziałach donośności stosowanych w klasycznej metodzie obliczania 
nastaw do strzelania. Powyższe wykresy zostały wykonane dla rzeczywistych warunków 
strzelania, ale jako pojedynczy przypadek nie mogą być podstawą do wyciągania ogólnych 
wniosków.  

5. Obliczanie nastaw do strzelania w systemach kierowania ogniem (SKO) 
artylerii polowej 

W systemach kierowania ogniem stosowane są komputery pokładowe, których zadaniem 
jest sterowanie całym systemem oraz realizowanie zadań artyleryjskich, a w szczególności 
obliczanie nastaw do strzelania. Dzięki dużym możliwościom obliczeniowym tych kompute-
rów można stosować dokładne metody liczenia nastaw nie bacząc na liczbę operacji.  

Obliczenie nastaw polega na rozwiązaniu następującego układu równań: 
C
TD  = D - ∆Dsum, 

TC = TS - ∆K sum, 
(5.1) 

gdzie sumaryczne poprawki donośności ∆Dsum i kierunku ∆Ksum na odchyłki warunków strze-
lania od normalnych obliczone są dla donośności D i azymutu kierunku strzelania TS. Nasta-
wami są: celownik odpowiadający donośności D w normalnych warunkach strzelania i azy-
mut strzelania TS w rzeczywistych warunkach strzelania. Problem polega na tym, że znane są 
tylko C

TD  i TC, a należy znaleźć takie D i TS, dla których obliczone poprawki ∆Dsum i ∆Ksum 
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spełniają zależności (5.1). Układu równań (5.1) nie można rozwiązać analitycznie, a więc 
należy zastosować metodę kolejnych przybliżeń. Algorytm wykorzystujący tę metodę musi 
być stabilny i numerycznie poprawny oraz powinien dawać rozwiązanie w minimalnej liczbie 
kroków. W systemach kierowania ogniem stosuje się metody korzystające z wcześniej wczy-
tanych tabel strzelniczych, co pozwala na obliczenie nastaw w kilku krokach z wymaganą 
dokładnością. Ideę tej metody przedstawiono poniżej. 

Idea metody kolejnych przybliżeń 
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Rys. 3. Metoda kolejnych przybliżeń dla danych rozpatrywanego przykładu 

Na rys. 3 przedstawiono: 

1. Linię wykresu rzeczywistych poprawek donośności dla donośności z zakresu 
16500m÷17000m i azymutu T=56-00 obliczonych zgodnie z założeniami przykładu 
1. Dla uproszczenia założono, że sumaryczna poprawka kierunku dla wszystkich do-
nośności ∆Ksum = 0. 

2. Kolejne kroki obliczania nastaw do strzelania: 

Krok 1 

Dla odległości topograficznej do celu DT = 16530m i azymutu kierunku na 
cel TC=56-00 obliczamy poprawkę donośności ∆DT = 279m. 

Obliczamy donośność D1 = DT + ∆DT, tj. D1=16530m+279m=16809m. 

Dla donośności D1 i azymutu TC obliczamy ∆D1 = 252m. 

Jak widać D1 - ∆D1 > DT (tj. 16809m - 252m= 16557m > 16530m) i dlatego 
należy wykonać kolejny krok. 

Krok 2 

Obliczamy donośność D2 = DT + ∆D1, tj. D2=16530m+252m=16782m. 

Dla donośności D2 i azymutu TC obliczamy ∆D2 = 254m. 

Jak widać D2 - ∆D2 ≈ DT i dlatego można zakończyć obliczenia. 

Na rysunku pokazano jeszcze krok 3 i okazało się, że wynik prawie pokrywa się z 
krokiem 2. 

Schemat pełnego algorytmu liczenia nastaw wygląda następująco:  
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Krok 0 

Przyjąć donośność D = C
TD  i azymut strzelania TS = TC. 

Krok 1 

Dla donośności D i azymutu TS obliczyć poprawki ∆Dsum i ∆Ksum. 

Obliczyć donośność D1 = C
TD  + ∆Dsum i azymut T1 = TC + ∆Ksum. 

Krok 2 

Dla donośności D1 i azymutu T1 obliczyć poprawki ∆Dsum i ∆Ksum. 

Sprawdzić warunki: 

|D1 - ∆Dsum - C
TD | ≤ δD, 

|T1 - ∆Ksum - TC| ≤ δK, 

gdzie: 

δD i δK są dopuszczalnymi błędami obliczeń odpowiednio 
donośności i azymutu strzelania. 

Jeżeli powyższe nierówności (obie) są prawdziwe, to celownik C odpowiadający 
donośności D1 i azymut T1 są obliczonymi nastawami, a w przeciwnym wypadku 
wykonać: 

− D = C
TD  + ∆Dsum, 

− TS = TC + ∆Ksum, 

− przejść do kroku 1. 

6. Wnioski 

 Jak widać algorytm jest prosty i stabilny, tzn. daje jednoznaczne rozwiązanie. 
O poprawność numeryczną należy zadbać podczas pisania oprogramowania, co jest łatwe bo 
algorytm zawiera niewiele mnożeń i dodawań liczb tego samego rzędu. Testy wykonane dla 
różnych warunków strzelania wykazały, że na obliczenie nastaw z dokładnością nastawy ce-
lownika δC ≤ 0,4tys. i nastawy azymutu δK ≤ 0,4 tys. wykonywane są średnio 3 pętle algoryt-
mu (powroty do kroku 1). Wobec małej liczby operacji arytmetycznych i małej liczby kroków 
algorytmu liczenia nastaw jest on bardzo szybki. 

W związku z ww. zaletami tego algorytmu jest on powszechnie stosowany w systemach kie-
rowania ogniem artylerii polowej.  

Literatura 

[1] Instrukcja strzelania i kierowania ogniem pododdziałów artylerii naziemnej. Dywizjon, 
bateria, pluton, działo. Sygn. Art.817/93. 

[2] Opracowanie zbiorowe: Oprogramowanie liczenia nastaw w SKO BM-21M pod kontrolą 
systemu operacyjnego LINUX. Nr arch. WITU 6053/C/1. 

[3] Herbert Schild: Programowanie C++. 

[4] Ellen Siever: LINUX podręcznik użytkownika. 



 99 

 

 


