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ABSTRACT: Artillery’s effectiveness heavily depends on how accurate and powerful will be weapon 

delivery, which is a function of dependent and independent errors, effective weapon radii, salvo cover-

age and target resilience, all of those are related to weapon-target interaction. 

 

KEY WORDS: Damage probability, damage function, multiple weapons with dependant error. 

 

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА АРТИЛЕРИЙСКИЯ ОГЪН ПО ГРУПОВА ЦЕЛ 

 

Ивелин Г. Кацев 
Въведение 

Артилерията е основно огнево средство на сухопътния компонент за поразяване на различни 

цели и обекти на противника разположени в зоната на операцията. Главното съдържание на бой-

ното използване на артилерийските формирования е огневата поддръжка. Огневата поддръжка е 

една от основните бойни функции и представлява прилагане на огнева мощ, чрез използване на 

огъня на огневите системи в състава на артилерийските формирования. Основна задача на арти-

лерията е максимално да се намали бойния потенциал на групировката на противника и да се ог-

раничат неговите възможности за водене на бойни действия. Успеха на операцията зависи от 

ефективността на огневата поддръжка, която от своя страна зависи от ефективността на войските 

и силите участващи в поддръжката. Като основно средство на сухопътния компонент, участващо 

в огневата поддръжка, артилерията има основна роля за постигане и удържане на огнево превъз-

ходство в операцията. 

Артилерийските формирования поразяват различни по характер цели и обекти на противника. 

Целите и обектите в състава на противниковата групировка в операциите могат да бъдат най-

общо разделени на отделни и групови. За да изпълним целта на това изследване ще се съсредото-

чим върху огневото въздействие по групови цели и метода за определяне на ефективността на 

огъня на артилерията по тях. 

Ефективността на огъня на артилерията по групова цел зависи от вероятността за поразяване 

на елементарните цели в състава на груповата цел. Тази вероятност зависи от: 

 отклонението, в разстоянието и направление на точката на попадение от центъра на цел-

та(точката на мерене); 

 разположението на елементарните цели спрямо точката на мерене, 

 поразяващото действие на един снаряд; 

 накриването на целта от огневото въздействие; 

 устойчивостта и подвижността на груповата цел. 
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Отклоненията в разстояние и направление са породени от множество случайни грешки свърза-

ни със спецификата на работата на артилерийските формирования по подготовка на данните за 

стрелба. Случайните грешки обикновено се делят на два вида: повтарящи се за всички изстрели 

свързани с неточности в насочването вследствие на грешки в пресмятането на координатите на 

ОП, НП и целта, грешки в насочването на огневите системи, грешки при определяне на метеоро-

логичните и балистичните условия на стрелбата и други. Втория вид случайни грешки са непов-

тарящите се грешки свързани с балистично разсейване на снарядите причинени от отклонения 

във формата на боеприпасите, ъгъла на изхвърляне на снаряда, количеството на барута използва-

но в гилзите и други. 

Елементарните цели в състава на груповата се приемат за равномерно разпределени и стрелба-

та на артилерийските формирования се характеризира с нормално разпределение. 

Поразяващото действие на снарядите в зависимост от вида на снаряда, взривателя и съответ-

ното накриване на целта от проекцията на огневото поразяване на артилерийските формирования 

показват количествената стойност на ефективността на поразяването. 

 

1. Метода за оценка на ефективността на огневото въздействие на артиле-

рийските формирования по групова цел 
Метода за определяне на ефективността на стрелба за поразяване на артилерийските системи 

по групова цел може да бъде разгледан в следния алгоритъм: 

1. Определят се средно-квадратичните отклонения на грешките от разсейването и грешките в 

подготовката на данни за стрелба по формулите: 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

където: 

 и  – стандартни отклонения в разстояние и направление на срединните грешки от 

подготовката; 

 и  – стандартни отклонение на балистическото разсейване; 

 и  – случайни грешки от балистическото разсейване на снаряда, който се изчисляват в 

зависимост от количеството и вида на артилерийски системи участващи в огневото въздействие, 

по формулите: 

(7)  

(8)  

 и  – сумарни грешки в подготовката на данните за стрелба, който се изчисляват в зави-

симост от количеството и вида артилерийски системи участващи в огневото въздействие, по 

формулите: 

(9)  

(10)  

(11)  
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(12)  

, където: 

 и  – случайни грешки от балистическото разсейване на снарядите за артилерийските 

системи участващи в огневото въздействие; 

 и  – срединни грешки в разстояние и направление от подготовката на данните за стрелба 

на -тия елемент за огневото формирование; 

 и  – срединна грешка в разстояние и направление в подготовката на данните за стрелба 

за огневото формирование; 

 – брой на елементите влизащи в подготовката на данните за стрелба; 

 – брой на огневите формирования участващи в поразяването на груповата цел. 

2. Определяне на поразяващото действие на снарядите и ефективната зона за поразяване на 

целта 

Поразяване с ударна вълна от разрива на снаряда: 

(13)  
(14)  

Поразяване с осколките от разрива на снаряда: 

(15)  

(16)  

където: 

 – размери на ефективната зона за поразяване на един снаряд в разстояние; 

 – размери на ефективната зона за поразяване на един снаряд в направление; 

 – размери на приведената площ за поразяване на целта; 

 – коефициент отчитащ ъгъла на падане. 

3. Изчисление на увеличената зона за поразяване на всяка огнева система, със стойността на 

балистическото разсейване и намиране на условната вероятност за поразяване: 

(17)  

(18)  

(19)  

където: 

 – коефициент на статистически анализ на грешките в следствие разсейването на снаряда; 

 – увеличена зона за поразяване с отчитане на балистическото разсейване в разстояние; 

 – увеличена зона за поразяване с отчитане на балистическото разсейване в направление; 

 – условна вероятност за поразяване. 

4. Определяне на проекцията на огневото въздействие и зоната на целта накрита от стрелбата: 

(20)  

(21)  

(22)  

(23)  
където: 

 и  – броя на точките на насочване на огневите системи в разстояние и направление; 

 и – коефициенти отчитащи размерите на целта и броя на точките за насочване на огневи-

те системи; 

 и – размери на проекцията на залпа на огневите системи с отчитане размерите на целта. 

5. Определяне на застъпването на зоните за поразяване на снарядите на отделните артиле-

рийски системи. 
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(24)  

В зависимост от стойността на  дали е по голяма или по-малка от единица се изчислява ус-

ловната вероятност за поразяване в направление  с използване на различен математически 

апарат: 

(25)  

(26)  
Изчисляването на застъпването на зоните за поразяване на оръдията в разстояние  се опре-

деля с помоща на формулите: 

(27)  

(28)  

(29)  
6. Определяме ефективността на стрелбата на артилерията по груповата цел. 

Определя се увеличената зона за поразяване в разстояние и направление: 

(30)  

(31)  
където: 

 – увеличена зона за поразяване в разстояние; 

 – увеличена зона за поразяване в направление. 

Пресмятане на границите на интервалите с помощта, на които ще може да бъде определена 

очакваната зона, която накрива модела на поразяваната площ от огневите системи. В разстояние 

формулите имат следния вид: 

(32)  

(33)  

(34)  

(35)  

В направление формулите са идентични: 

(36)  

(37)  

(38)  

(39)  

След това се пресмятат интервалите в разстояние: 

(40)  

(41)  

(42)  

(43)  

Аналогично се постъпва за направлението. 

Сумират се получените стойности и резултата е очакваното накриване на целта от поразявана-

та площ от огневите средства  в разстояние и направление: 

(44)  
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(45)  
(46)  

За изчисляване на очакваната поразена площ от целта (Expected Fractional Damage ) из-

ползваме очакваното накриване на целта от поразяваната площ от огневите средства , на-

дежността на въоръжението  и условната вероятност за поразяване  съгласно следната 

формула: 

(47)  
където: 

 – броя на залповете на артилерийските системи. 

Пример: Стрелба по групова цел с размери по фронта 300м., в дълбочина 200м., разстояние на 

стрелбата 12км, сумарна грешка от подготовката в разстояние , сумарна грешка от под-

готовката в направление , случайна грешка от разсейването в разстояние , 

случайна грешка от разсейването в направление ; брой артилерийски системи участ-

ващи в огневото въздействие ; брой на мерници ; разхода на снаряди по норма 

. 

 

Таблица 1 Стойности на параметрите от метода за оценка на ефективността на стрелбата на 

артилерията по групови цели определени чрез използване на софтуер за обработка „Excel‖ и 

програмен пакет „Data analysis‖. 

Пара-

метър 

Стой-

ност 

Пара-

метър 

Стой-

ност 

Пара-

метър 

Стой-

ност 

 75  24,9  248,1 

 44  28,4  48,1 

 46  194,5  2,57 

 23  100,5  0,99 

 8  0,036  329,9 

 3  133,3  29,9 

 108  262,5  3,17 

 111,2  296,2  0,28 

 65,2  259,9  1,27 

 68,2  2,16  1,24 

 34,1  0,077  1,56 

 130,4  1,65  0,362 

 73,6  0,123 36,2% МО на про-

цента поразени еле-

ментарни цели  

 

Заключение 

Резултатите от направеното изследване позволяват да се направят следните изводи: 

1. Таблица 1 показва математическото очакване на процента поразени елементарни цели в 

състава на груповата цел по входните данни от примера по реда на предложения метод за оценка 

на ефективността на стрелбата за поразяване по групови цели; 

2. Условната вероятност за поразяване на коя да е елементарна цел в състава на груповата 

цел е 3,6%; 

3. Застъпването на зоната за поразяване в направление е , в разстояние е 

, което повишава условната вероятност за поразяване ; 
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4. Вероятността за поразяване на груповата цел при така зададените стойности е 36,2%, кое-

то отговаря на степента за поразяване унищожение; 

5. Модела за оценка на ефективността на поразяване на артилерийските формирования по 

групова цел обхваща всички аспекти на огневото въздействие и позволява моделирането на 

стрелбата по груповата цел с задача да разкрие най-благоприятните условия при което ще бъде 

изпълнена задачата за поразяване на целта; 

6. Оценката на ефективността на стрелбата на артилерийските системи е основен елемент 

при определяне съотношението на сили и средства в операцията. 
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