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ARTYLERYJSKA AMUNICJA PRECYZYJNEGO RAśENIA 
 
 

        W pracy przedstawiono główne cechy artyleryjskich 
pocisków precyzyjnego raŜenia. Szczególną uwagę po-
święcono dokładności trafienia w cel wynikającej ze sto-
sowanych algorytmów sterowania. Omówiono wpływ pro-
wadzenia takiej amunicji do uzbrojenia artylerii na jej 
moŜliwości ogniowe. 

1. Wstęp 

Wysokie walory artylerii jako środka wsparcia ogniowego zachowują nadal jej 
czołowe miejsce we wsparciu ogniowym, zwłaszcza na szczeblu taktycznym, mimo 
ogromnego rozwoju środków powietrznych i rakietowych. Zasięg ognia artylerii 
umoŜliwia jej raŜenie celów rozmieszczonych na całym obszarze działania wspiera-
nych wojsk.  

Głównym zadaniem artylerii jest stworzenie korzystnych warunków do realizacji 
zadania przez zgrupowanie bojowe (operacyjne). Zadanie to artyleria realizuje wspie-
rając ogniem walczące wojska, poprzez oddziaływanie na przeciwnika na całą głębo-
kość zajmowanego przez niego obszaru. DuŜy zasięg ognia współczesnej artylerii 
umoŜliwia raŜenie spektrum celów rozmieszczonych przed przednim skrajem, w głębi 
ugrupowania przeciwnika i na skrzydłach. Właściwość ta umoŜliwia skupianie i prze-
noszenie wysiłku ogniowego (punktu cięŜkości ognia) we właściwe miejsca, w wy-
maganym czasie, stosownie do powstałego zagroŜenia w toku walki. Uzyskuje się to 
drogą manewru ogniem, bez potrzeby wykonywania czasochłonnego manewru woj-
skami - sprzętem.  

Wśród róŜnych środków raŜenia występujących w składzie zgrupowania taktycz-
nego w zasadzie tylko artyleria ma moŜliwość wykonania szerokiego manewru 
ogniem, pozwalając dowódcy na elastyczne i zaskakujące wykonanie uderzeń 
ogniowych w dowolnym punkcie (rejonie) i w ściśle określonym czasie. Istotny jest 
przy tym czas reakcji ogniowej, który nie przekracza, w zaleŜności od warunków 
przygotowania i wykonania ognia, kilku minut1.  

Właściwości balistyczne sprzętu artyleryjskiego umoŜliwiają raŜenie celów nie-
osiągalnych dla wielu innych środków raŜenia. Dotyczy to nie tylko celów połoŜonych 
w znacznej odległości, ale takŜe niezbyt odległych, lecz ukrytych (okopanych i zama-
skowanych) i rozmieszczonych poza wzniesieniem terenu, lub pomiędzy elementami 
urbanistycznymi. W takich warunkach zasięg ognia innych środków raŜenia stosują-
cych ogień bezpośredni ulega znacznemu ograniczeniu,  
a niektóre cele wcale nie mogą być przez nie raŜone.  

RóŜnorodne właściwości ogniowe środków artylerii pozwalają na raŜenie prak-
tycznie kaŜdego celu w ugrupowaniu przeciwnika, niezaleŜnie od stopnia jego ukry-
cia i odporności na ogień. Artyleria odgrywa waŜną rolę w zapewnieniu ciągłości 
                                            
1
  C. Jarecki, UŜycie wojsk rakietowych i artylerii w operacji i walce, wyd. AON 1995, s. 83. 
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wsparcia ogniowego, niezaleŜnie od warunków terenowych, atmosferycznych, pory 
doby i roku. Dysponując róŜnorodnym sprzętem artyleryjskim, róŜnymi rodzajami 
amunicji i stosując róŜne sposoby strzelania moŜna opracować taki plan raŜenia ce-
lów, który zapewni ciągłe wsparcie ogniowe, nawet w najtrudniejszych warunkach 
terenowych. Złe warunki atmosferyczne utrudniają manewr wojsk, ale nie ograniczają 
w powaŜniejszym stopniu moŜliwości wykonania zadań raŜenia celów ogniem artyle-
rii. To samo dotyczy nocy i innych warunków ograniczonej widoczności, jak deszcz, 
czy mgła. W takich warunkach artyleria moŜe realizować z powodzeniem zadania 
wsparcia ogniowego oraz raŜenie wytypowanych celów, jeŜeli tylko są znane ich 
współrzędne. Czas reakcji ogniowej artylerii jest w tych warunkach tylko nieznacznie 
dłuŜszy niŜ w dzień, przy dobrej widoczności.  
 Obecnie artyleria ma za zadanie zwalczać cele z szerokiego spektrum, o róŜ-
norakich charakterystykach. Mogą to być zarówno obiekty statyczne, jak i w ruchu, 
odkryte i ufortyfikowane, pojedyncze i grupowe (powierzchniowe, liniowe), nieopan-
cerzone bądź silnie opancerzone i mało wraŜliwe na ogień artylerii. Z punktu widze-
nia efektywności ognia do zniszczenia opłaca się wyznaczać cele wraŜliwe na ogień, 
takie jak: odkryte pododdziały piechoty, nieokopane i nieopancerzone wyrzutnie ra-
kiet i baterie artylerii, oraz śmigłowce bojowe na lądowiskach.  

Jednak współczesne operacje dowodzą, Ŝe w znaczącej większości obiektami 
raŜenia artylerii będą opancerzone elementy w ugrupowaniu przeciwnika: czołgi, bo-
jowe wozy piechoty, samobieŜne wyrzutnie, samobieŜne moździerze, które charakte-
ryzują się znaczną odpornością na ogień artyleryjski. Natomiast ze względu na swoją 
wysoką mobilność mogą łatwo unikać ognia środków wsparcia. 

2. Przyczyny poszukiwania nowych rodzajów amunicji 

ZałoŜony cel raŜenia ogniowego obiektu osiąga się dobierając stosowną amunicję 
i sposób wykonania ognia. Przy tym o rzeczywistej skuteczności poraŜenia obiektu 
decydować będą równieŜ:  
− Parametry dokładności strzelania wynikające z błędów towarzyszących strze-

laniu, na które składają się błędy określenia współrzędnych celu, jego wymia-
rów, błędy pozycjonowania stanowisk ogniowych, czy teŜ rozrzutu pocisków. 

− Właściwości celu, w szczególności skład celu grupowego, jego podatność na 
ogień, czy teŜ manewrowość. 

− Charakterystyki raŜącego działania pocisków, w zaleŜności od rodzaju celu. 

 
Podczas wykonania zadania ogniowego amunicją tradycyjną (niekierowaną) błędy 

towarzyszące strzelaniu powodują, iŜ tylko część pocisków moŜe osiągnąć elemen-
tarne obiekty – Rysunek 1. 
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Rysunek 1. Ogólna idea raŜenia celu grupowego przy uŜyciu tradycyjnej amunicji artyleryjskiej. 

 
Jednocześnie wraz ze zwiększeniem odległości strzelania błędy przypadkowe roz-
rzutu powodują wzrost strefy rozrzutu, mniejszą gęstość pocisków w rejonie celu, a w 
efekcie mniejsze p-stwo zniszczenia celu elementarnego. 
 

Analiza tego problemu wskazuje, Ŝe istnieją dwie moŜliwości zwiększenia sku-
teczności raŜenia takich obiektów: 
− poprzez znaczne zwiększenie pola (promienia) raŜenia pocisków, 
− poprzez minimalizowanie błędów strzelania, nawet do poziomu zapewniające-

go wysokie prawdopodobieństwo trafienia pojedynczym pociskiem w elemen-
tarny cel. 
 

Konieczność prowadzenia ognia na znaczne odległości, jak równieŜ minimalizo-
wania błędów strzelania spowodowała wprowadzenie do uzbrojenia nowych poci-
sków artyleryjskich o większej precyzji raŜenia. 
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3. Artyleryjska amunicja precyzyjnego raŜenia 

Jednym z kryterium podziału amunicji artyleryjskiej jest dokładność trafienia w 
elementarny obiekt. Z tego względu pociski i rakiety artyleryjskie moŜna podzielić na: 
− pociski klasyczne, posiadające duŜy rozrzut, których uŜycie charakteryzuje się 

znikomo małym (poniŜej 1%) prawdopodobieństwem bezpośredniego trafienia 
jednym pociskiem pojedynczego celu, 

− pociski precyzyjnego raŜenia, które charakteryzują się wysokim prawdopodo-
bieństwem trafienia celu przez pojedynczy pocisk (nawet z prawdopodobień-
stwem większym niŜ 90%). 

 Do artyleryjskiej amunicji precyzyjnego raŜenia zalicza się pociski i rakiety 
(Rysunek 2): 
− ze stabilizacją trajektorii lotu,  
− z korekcją toru lotu (kierowane), 
− samonaprowadzające się.  

 Wspólną cechą wszystkich pocisków precyzyjnego raŜenia jest ich zdolność 
do korekcji toru lotu. Tym samym istnieje moŜliwość minimalizowania rozrzutu poci-
sków i podniesienia precyzji strzelania. Amunicja tego typu wyposaŜona jest zawsze 
w układy sterowania (korygowania) lotu. 
 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Podział artyleryjskich pocisków pod względem precyzji raŜenia. 

 

AMUNICJA ZE STABILIZACJĄ TORU LOTU 
 

KLASYCZNA 
 

AMUNICJA Z KOREKCJĄ TORU LOTU 
 

AMUNICJA SAMONAPROWADZAJĄCA SIĘ 
 

AMUNICJA  ARTYLE-
RYJSKA 

PRECYZYJNEGO RA-
śENIA 
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Główna róŜnica pomiędzy rodzajami amunicji precyzyjnego raŜenia wynika ze 
sposobu pozyskiwania informacji słuŜącej do oceny prawidłowości lotu, którymi są 
połoŜenie celu i połoŜenie pocisku w przestrzeni. W przypadku rozbieŜności pomię-
dzy rzeczywistą trajektorią lotu pocisku a trajektorią zadaną, następuje jej korekcja. 
RóŜnice pomiędzy funkcjonowaniem pocisków pod względem sposobu uzyskiwania 
informacji mających wpływ na precyzję raŜenia przedstawia Rysunek 3. RóŜny jest 
równieŜ algorytm sterowania i warunek poprawności toru lotu pocisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. RóŜnice w sposobach funkcjonowania artyleryjskich pocisków precyzyjnego raŜe-
nia wynikające ze sposobu określania połoŜenia własnego i połoŜenia celu. 

 
Amunicja ze stabilizacją trajektorii wyposaŜona jest w układy autopilotów bez-

władnościowych, bazujących głównie na wykorzystaniu czujników prędkości i przy-
spieszenia przemieszczania się. Z reguły w układach autopilotów bezwładnościo-
wych wykorzystuje się Ŝyroskopy i (lub) akcelerometry. Rozwiązania tego typu sto-
sowane są dotychczas tylko w rakietach artyleryjskich. Nie stosuje się ich samodziel-
nie w pociskach artyleryjskich2. Układy elektroniczne systemu sterowania lotem ra-
kiety zawierają informację o przewidywanej (optymalnej) trajektorii jej toru lotu. Na 
podstawie sygnałów z zamontowanych wewnątrz rakiety czujników rzeczywisty tor 
lotu rakiety jest porównywany z zadaną trajektorią. Na podstawie analizy tych dwóch 
sygnałów wytwarzane są sygnały sterujące dla układów korygujących tor lotu. Istotną 
cechą tego typu amunicji jest brak informacji o połoŜeniu celu, oraz o chwilowym po-
łoŜeniu rakiety w przestrzeni.  
 Rakiety ze stabilizowanym bezwładnościowo układem sterowania charaktery-
zują znacznie mniejszym rozrzutem niŜ klasyczna amunicja artyleryjska. Ma to istot-
ne znaczenie przy strzelaniu na znaczne odległości. Jednak błąd sterowania, a w 
efekcie uchyb trafienia rośnie wraz ze wzrostem odległości. Ponadto amunicja tego 
typu nie jest w stanie nadal minimalizować błędów strzelania, szczególnie związa-
nych z błędami określania współrzędnych celu i środka ogniowego. Nie umoŜliwia 
równieŜ skutecznego trafienia poruszającego się celu. 
 
                                            
2  W najnowszych konstrukcjach amunicji artyleryjskiej układy bezwładnościowe funkcjonują razem z 

układmi naprowadzania opartymi o system GPS. 

NiezaleŜny system pomiarowy 

Pocisk działa odizolowany  
od informacji z zewnątrz. 

Pocisk otrzymuje z zewnątrz infor-
macje o swoim połoŜeniu  i ewentu-
alnie o celu. 

Pocisk samodzielnie pozyskuje 
informacje o celu i moŜe otrzy-
mywać informacje o swoim po-
łoŜeniu. 

CEL 
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 Artyleryjska amunicja z korekcją toru lotu pojawiła się wraz z wykorzystaniem 
techniki GPS w procesie naprowadzania. Ta technologia stosowana jest zarówno w 
artyleryjskich rakietach, jak i pociskach. Czujniki sygnału GPS z satelity umoŜliwiają 
określenie połoŜenia pocisku (rakiety) w przestrzeni, oraz pomiar prędkości jej lotu z 
dokładnością przewyŜszającą układy bezwładnościowe (Ŝyroskopowe). Jednak z re-
guły pociski są wyposaŜane w obydwa systemy określania współrzędnych, w celu 
podniesienia niezawodności i dokładności sterowania. Pozytywną cechą systemu 
GPS w stosunku do układów autopilotów bezwładnościowych jest stała wartość błę-
du określania połoŜenia, którego wielkość nie rośnie wraz z odległością strzelania.  

Dokładność systemów wykorzystujących technologię GPS umoŜliwia równieŜ 
prowadzenie strzelania środkami artyleryjskimi po zakrzywionej trajektorii w płasz-
czyźnie poziomej. UmoŜliwia to prowadzenie strzelania „z ominięciem strefy” obszaru 
zakazu prowadzenia ognia. Ma to istotne znaczenie szczególnie podczas prowadze-
nia działań w terenie zurbanizowanym. Choć pociski artyleryjskie umoŜliwiające taki 
sposób prowadzenia ognia są dopiero w fazie testów, jednak zasługują na uwagę. 
Idę prowadzenia ognia z omijaniem obiektu przedstawia Rysunek 4. 

 

 
Rysunek 4. Sposób prowadzenia ognia z omijaniem stref zabronionych przy wykorzystaniu po-
cisków Excalibur z systemem GPS3. 

Układ sterowania pociskiem odbierając sygnały z satelity systemu GPS moŜe 

                                            
3  Na podstawie: D. J. Sprengle, Excalibur – Extended-Range Precision for the Army, Field Artillery 03-

04/2003. 
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równieŜ otrzymać juŜ w trakcie lotu uaktualnienie trajektorii, a w szczególności nowe 
koordynaty celu. śaden inny rodzaj amunicji artyleryjskiej nie posiada obecnie takich 
moŜliwości poruszania się po zadanej trasie przelotu i z tak wysoką dokładnością4. 

Zalety wykorzystania systemu GPS do naprowadzania pocisków stanowią 
równieŜ o ich ograniczeniach. Niezbędny jest dostęp do „militarnego” systemu GPS, 
oraz gwarancja takiego dostępu w przypadku konfliktu. Tylko nieliczne kraje posiada-
ją własne satelity z nadajnikami sygnału GPS.  

Drugim negatywnym aspektem jest moŜliwość eliminacji (nawet czasowej) sa-
telitów systemu GPS. MoŜliwe jest równieŜ lokalne zakłócanie sygnału GPS, które 
moŜe prowadzić do znacznych błędów naprowadzania. 

Z analizy literatury wynika, Ŝe w obecnych konstrukcjach pocisków i rakiet ar-
tyleryjskich wykorzystujących technologię GPS, system ten nigdy nie jest jedynym 
środkiem słuŜącym do precyzyjnego naprowadzania. Zawsze wykorzystywane są 
przynajmniej autonomiczne układy bezwładnościowe, których zakłócenie bez znisz-
czenia pocisku jest w praktyce niemoŜliwe. Jednak bezsprzecznie pociski wykorzy-
stujące system GPS posiadają najdokładniejszą precyzję trafienia w cel o zadanych 
współrzędnych. 
   
 Artyleryjskie pociski samonaprowadzające się są stosunkowo nowym rodza-
jem amunicji. Ich istotną cechą jest zdolność do korygowania swojej trajektorii lotu w 
oparciu sygnał informujący o rzeczywistym połoŜeniu celu w stosunku do bieŜącego 
połoŜenia pocisku, lub aproksymowanego miejsca jego upadku. Jednocześnie pocisk 
tego typu wyposaŜony jest w urządzenia umoŜliwiające korekcję toru lotu na podsta-
wie wyznaczonego sygnału błędu naprowadzania (sygnału uchybu). Istotne znacze-
nie ma fakt, Ŝe pomiar połoŜenia raŜonego elementarnego obiektu i określenie sy-
gnału błędu odbywa się “na pokładzie pocisku” (wewnątrz pocisku) przez jego apara-
turę pokładową. 

Pociski tego rodzaju wyposaŜone są w głowice samonaprowadzające, które 
umoŜliwiają pomiar wzajemnego połoŜenia pocisku i celu na podstawie bieŜącej in-
formacji pochodzącej od celu. W rezultacie moŜliwa jest eliminacja błędów strzelania 
wynikająca z przemieszczania się celu. Skuteczne prowadzenie ognia moŜe być re-
alizowane nawet do celu manewrującego. 

Najnowsze rozwiązania artyleryjskich pocisków samonaprowadzających się 
wykorzystują równieŜ informacje z systemu GPS w celu podniesienia prawdopodo-
bieństwa trafienia, oraz aby zapewnić moŜliwość przelotu pocisku po zadanej trajek-
torii. 
 Samonaprowadzająca się amunicja artyleryjska występuje w praktyce tylko 
jako pociski samonaprowadzające się. Jak dotąd zasada samonaprowadzania nie 
znalazła urzeczywistnienia w artyleryjskich rakietach. Istnieją jednak rozwiązania, 
gdzie artyleryjskie samonaprowadzające się podpociski są przenoszone przez rakie-
ty. 
 Spośród wszystkich rodzajów artyleryjskiej amunicji precyzyjnego raŜenia 
najmniejsze błędy trafienia (i najmniejszy rozrzut) posiada amunicja samonaprowa-
dzająca się. Z tego względu jest najbardziej skutecznym i efektywnym środkiem do 
zwalczania celów opancerzonych przez artylerię. Porównanie wybranych rodzajów 
amunicji przedstawia Tabela 1.

                                            
4  Dokładność rozscalenia nad celem rakiety ATCAMS-Block II wynosi 5 m przy odległości strzelania 

300 km. 
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10 km 100 km

Błąd trafienia

Odległość strzelania

dE

Amunicja klasyczna

Amunicja ze stabilizacją toru lotu

Amunicja z korekcją toru lotu (np. GPS)

Amunicja samonaprowadzająca się

Tabela 1. Porównanie dokładności trafienia wybranych pocisków artyleryjskich przy odległości 
strzelania 10 km. 

 
Rodzaj  
amunicji 

 
Typ pocisku 

 
System  

naprowadzania  

Średni 
błąd  

trafienia1) 
 

[m] 

Norma pocisków 
do zniszczenia 

pojedynczego celu 
opancerzonego, 

lub  
prawdopodobień-
stwo trafienia 

122 mm 2S1 - 50,0 345 szt. Klasyczna 

120 mm M wz. 43 - 16|5km strzelanie  
nieskuteczne 

9M55 inercyjny 21,0 - Ze stabiliza-
cją toru lotu 

Angel-100 Inercyjny 21,0 - 

MARS-NAW Inercyjny + GPS 7,0 - 

PELICAN inercyjny + GPS 6,5 - 

Excalibur inercyjny + GPS 2,8 - 

Z korekcją 
toru lotu 

 

 

 

 
Diehl RM-70 inercyjny + GPS 13,8 - 

STRIX pasywny termowizyjny <1 0,15 ÷ 0,35 

Copperhead półaktywny laserowy <1 0,5 

Krasnopol-2M inercyjny + laserowy <1 0,9  

Samona-
prowa-

dzająca się 

P3I BAT pasywny termowizyjny  
+ akustyczny + mikrofalowy 

<1 0,9 

1) Dla amunicji klasycznej jako średni błąd trafienia podano wartość Ug. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 5. Wpływ odległości strzelania na błąd trafienia (rysunek poglądowy) 
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dE – maksymalny, dopuszczalny błąd trafienia gwarantujący poraŜenie celu opan-
cerzonego przez strumień kumulacyjny pocisku (przyjmuje się 1-2m) 

Zaprezentowane dane dotyczące średniego błędu trafienia przytoczone są na pod-
stawie informacji udostępnianych przez producentów. Z tego względu ich rzeczywiste 
wartości mogą  odbiegać od przytoczonych wartości. Jednak pozwalają one w spo-
sób wymierny dostrzec róŜnice jakościowe pomiędzy rodzajami pocisków precyzyj-
nego raŜenia, które bardziej obrazowo w powiązaniu z odległością strzelania prezen-
tuje  

Rysunek 5. 

4. Podsumowanie 

 Wprowadzenie do uzbrojenia artylerii pocisków precyzyjnego raŜenia zwięk-
szyło moŜliwości ogniowe artylerii głównie poprzez umoŜliwienie raŜenia przeciwnika 
w głębi jego ugrupowania, na znacznych odległościach. Szczególnie predysponowa-
ne są do tego artyleryjskie środki rakietowe wyposaŜone w systemy GPS.  

Jednocześnie artyleria wykorzystując amunicję samonaprowadzającą się 
osiągnęła moŜliwość raŜenia obiektów opancerzonych i wysokomanewrowych,  
w stosunku do których klasyczna amunicja odłamkowo-burząca była mało efektywna, 
lub wręcz nieskuteczna.  

 
Wykorzystując amunicję precyzyjnego raŜenia (i o duŜym zasięgu) artyleria 

moŜe obecnie zwalczać cele z szerokiego spektrum. Są nimi zarówno:  
 

− elementy systemu dowodzenia oddziałów i pododdziałów, 
− taktyczne środki walki elektronicznej, 
− elementy systemu rozpoznania wzrokowego i elektronicznego, punkty obser-

wacyjne, stacje rozpoznania, 
− punkty kierowania ogniem, 
− środki obrony przeciwlotniczej, 
 

znajdujące się zwykle poza strefą bezpośredniej styczności, jak równieŜ: 
 
− pododdziały przeciwnika (kompanie, plutony, druŜyny, sekcje) rozmieszczone 

w punktach i gniazdach oporu, bądź atakujące pododdziały czołgów, zmecha-
nizowane i piechoty, bojowe pododdziały rozpoznawcze, grupy rozpoznania in-
Ŝynieryjnego i rozminowania, 

− baterie (plutony, sekcje) moździerzy prowadzące ogień, oraz inne pododdziały 
wsparcia ogniowego przeciwnika, 

− przeciwpancerne środki ogniowe rozmieszczone w punktach oporu, 
 

pozostające w bezpośredniej styczności i stanowiące zagroŜenie dla wspieranych 
w walce pododdziałów.  
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