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Постаноовка пробл
леми

Виклад
д основногго матеріал
лу

Особлливістю роозгортання звукометриччного
комплексуу є досить ши
ирокий фрон
нт – до 10 км
м. Це
значно усккладнює кон
нтроль роботти обслуг підд час
навчання. Під час наавчань комп
плекс може бути
розгорнути
ий у неповноому складі і віддаль
в
між базовими пункктами може складати
с
2–4 км, що дозвоолить
вести засіічку розривівв на віддалі 3–8 км від геометричноїї бази. Якщо розриви позн
начають іміттаційними засоббами (ІМ-100 тощо), то відд
даль між базоовими
пунктами з метою доттримання беззпечної віддаалі та
досягненняя необхідноого кута зассічки може бути
скорочена до 0,5 – 1 км
м. Однак і тааке скороченння не
дає змоги оперативно здійснювати контроль рооботи
обслуг та н
надавати їм допомогу
д
при
и виникненні ннеполадок. Неообхідно зазнаачити, що до складу компллексу
входить пррилад імітаціії надходжен
ння звукових ххвиль
на звукопрриймачі, що досить
д
ефекттивно може ввикористовуваттися під чаас тренуваньь. Однак ним
им не
можна прооконтролюватти правильніссть виконанняя всіх
заходів піддготовки ком
мплексу до ро
оботи: топогееодезичної при
ив’язки центтрів акустичн
них баз, праввильність устан
новки звукоп
приймачів на місцевості тоощо.
Таким
м чином, акктуальним є пошук споссобів
розташуван
ння базових пунктів
п
у беззпосередній бблизькості один
н до одного длля забезпечен
ння оперативвного
втручання керівника пррактичного зан
няття у хід рооботи
обслуг баззових пунктівв.

Коротко наагадаємо сутьь роботи звукометричного
о комплексу. Координатии цілі, що видає себе
звукком пострілу, визначають м
методом пряямої засічки
орієн
нтованим при
иладом [1-3]. В якості «орієнтованого
прил
ладу» діють базові пунккти БП-1 таа БП-2 або
акусстичні бази, що
щ мають певнну довжину L та орієнтовані на площиніі: перпендиккуляр до баззи або директтриса бази повинна, як праавило, бути спрямована
с
в рай
йон цілей.

Аналіз останніх досліджень
д
ь і публікаацій

У процесі то
опогеодезичноої прив’язки визначають
диреекційний кут директриси бази αД, її до
овжину L та
прям
мокутні коорд
динати [1-4]..
Після постр
рілу цілі відпповідно до ріізниці часу
прих
ходу звукових
х хвиль до ззвукоприймач
чів акустичних баз визначаають пеленгги цілі β1 і β2. Сума
ута директрииси бази та пеленгу
п
на
диреекційного ку
ціль дає дирекц
ційний кут ццілі з даного базового
пунккту [1, 2]:

Аналііз вказує, що, головним чином, їх автоорами
розглядаютться питанняя підвищенняя точності ввизначення кооординат шляяхом удоскон
налення поррядку
врахуванн
ня метеоданихх [1, 2].
У [2]] проведено аналіз алгор
ритму визначчення
місць розтташування базних
б
пункттів за допом
могою
топографіччної карти.

Ф
Формулювання мети
и статті
Метою досліджен
ння обрано розробку меетода
визначенняя віртуальнихх координат центрів
ц
акустиичних
баз та диреекційних куттів їх директр
рис.
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Рис.. 1. Суть визначення коорддинат цілі, що
о видає себе
звуком посттрілу

α ЦБП−1 = α Д1 ± β1 .

(1)

Отримавши дирекційні кути цілі, аналітично
вирішують пряму
у засічку [5].

104

Військовво-технічний збірник

Проан
налізувавши суть засічки цілі звукометтричним компллексом, можн
на зробити висновок,
в
що єдиними вели
ичинами, що вимірюютьсяя при проявіі цілі,
є пеленги цілі β1 і β2. Решта вели
ичин (коордиинати
ні кути дирекктрис
центрів аккустичних бааз, дирекційн
акустични
их баз, довжи
ина бази) визн
начаються під
ід час
топогеодеззичної прив’язки та вво
одяться до Е
ЕОМ
заздалегідьь.
Очеви
идно, що за певних умовв до ЕОМ м
можна
ввести дан
ні фіктивного бойового пор
рядку комплеексу –
такі, що ввідповідають керівним до
окументам [11, 3].
Це можна підтвердити хоча б тим, що при переевірці
о
інф
формації до Е
ЕОМ
апаратури вторинної обробки
рольним боййовим
вводять даані за так званим контр
порядком.
и таке полож
ження акустиичних
Необххідно знайти
баз на міссцевості, щоб
б були забеззпечені умовви, за
яких ЕОМ
М здійснює обробку реззультатів зассічки,
тобто ціль (розрив) пови
инна знаходиттись у зоні веддення
розвідки, а також визн
начити порядок переходуу від
розрахован
них ЕОМ кооррдинат цілі до
о реальних кооординат для заабезпечення контролю роботи
р
обслууг по
засічці ціллі. Іншими словами,
с
необ
бхідно розрообити
порядок ви
изначення фікттивних (вірту
уальних) коорддинат
для введеення бойовоого порядку
у та визначчення
реальних ккоординат ціллі після здійсснення засічкки.
Найбіільш простим
м рішенням цієї
ц задачі є ррозташування дввох базових пунктів
п
– реал
льне і фіктивнне – у
вершинах А, В, А', В' подібних трик
кутників; треетьою
б
точка Р перетину
п
акуустич(спільною)) вершиною буде
них баз (ррис. 2). Це дасть можли
ивість провоодити
імітацію н
на відстанях 800 – 1000 м при віддалленні
центрів аккустичних бааз одна від од
дної 400 – 5500 м.
Порядок ддій у цьому випадку
в
насттупний. Споччатку
вибираютьь центральнуу точку район
ну проведенняя імітації, визначають її кооординати та ввважають її тоочкою
перетину ддиректрис аккустичних бааз. Далі, вихоодячи
з умов міссцевості, вказуують місце та
т дирекційні кути
директрис акустичних баз і здійсн
нюють прив’’язку.
ють розрахуно
ок фіктивнихх коПісля цьогго здійснюю
ординат ц
центрів акусттичних баз тааким чином, щоб
забезпечуввалася подібн
ність трикутн
ників АВР і А
А'В'Р.
Поряддок розрахуунку показаано на приккладі
визначенн
ня координат точки В':
x B ' = x P + k ( x B − x P );;
y B ' = y P + k ( y B − y P ),

(2)

де k – коеф
фіцієнт зменшеення, може бу
ути у межах 5…
…10.
Зауваажимо, що ди
ирекційні кутти акустичниих баз
необхідно зазначати рееальними.
Далі ввиникає питаання: чи є нео
обхідність зм
мінювати довж
жину акустич
чної бази L? Очевидно, коли
необхідно забезпечити рівність пеленгів, визначчених
них базових пунктів, до Е
з реальнихх та фіктивн
ЕОМ
вводять рреально визн
начені довжи
ини плечей бази.
ку, коли довж
Необхідноо зазначити, що у випадк
жина
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и складає більше, ніж 1/9 ввіддалі до ціліі, необхідно
бази
ввод
дити поправку на сфериичність звук
кової хвилі
[2 с.67]:
Δαη =

sin 2β
,
16η 22

(3)

де η = Д / L – відношення
ня віддалі до
о довжини
акусттичної бази

Рис. 2. Схем
ма розташуванння акустични
их баз

Для довжин
ни бази 300 м та віддалі до району
імітаації 1000 м поправка Δααη складе 0-01,2, якщо
місц
це підриву буде
б
віддаленне від точки
и перетину
диреектрис акусти
ичних баз 1000 м. Невраху
ування цієї
поми
илки призвед
де до помилкки 10-15 м у визначенні
коор
рдинат цілі, що співставнно з інструм
ментальною
поми
илкою компл
лексу.
Розглянемо порядок перееходу від реаально отримани
их координатт цілі до фікттивних коорд
динат, тобто
тих, які визначає ЕОМ. З рис. 2 видно, що трикутники
Ц та РВ'Ц' под
дібні: це виплииває з рівностті усіх кутів
РВЦ
цих трикутників
в. Тому відноошення довж
жин сторін
ю сторін РЦ і РЦ'.
РВ і РВ' дорівнює відношенню
З цього ви
ипливає, що координати
и точки Ц'
мож
жна визначити
и подібним доо (2) співвідн
ношенням

xЦ ' = xP + k ( xЦЦ − xP ),
yЦ ' = y P + k ( yЦЦ − yP ).

(4)
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Дана масштабован
ність дає змо
огу зменшитии у k
разів район, де проводиться імітаціія, без зменш
шення
й, що значно полегшує рооботу
умовного ррайону цілей
імітаційноої команди.
Ще ооднією особлливістю роботи комплекссу, на
яку необххідно зважатти при підго
отовці мішенневої
обстановки
и, є наявність часового вікн
на дешифруввання:
розходжен
ння з розраххованим та фактичним
ф
ччасом
приходу зввукової хвиліі і є часовим вікном дешиифрування [6, 77]. Розміри цього
ц
«вікна»
» встановлюю
ються
оператором
м ЕОМ та при
ипускають мак
ксимальну поххибку
до 260 метррів при дальн
ності до цілі 8--10 км. Це ознначає,
що при роозбиванні бой
йового поряд
дку на скороччених
віддалях м
між акустични
ими базами необхідно
н
доббиватися того, щоб віддалі від центрів акустичних
а
ббаз до
точки іміттації мали мінімальне розходженняя по
величині (до 260/k).
Цікаввим є той факкт, що при роботі на скоррочених віддаллях та введенн
ні реальних координат
к
роззміри
часового ввікна дешиф
фрування, об
бчисленого Е
ЕОМ,
значно зм
меншуються і можуть ск
кладати біля 20 м
при віддаллі до точки цілі
ц 800 м. Цее може призввести
до того, щ
що за умов, яккщо помилки
и топогеодезиичної
прив’язки акустичних баз сягнуть максимальноо допустимих (до 50м), вн
наслідок вих
ходу різниці часу
приходу зввукової хвиллі до акустич
чних баз за ррамки
часового віікна дешифруування ЕОМ не
н буде сприйймати
ці хвилі якк хвилі від однієї
о
цілі і обробляти
о
реззультати засічкки.
Необххідно зазначитти, що наведеені вище тверддження отрималли експеримен
нтальне підтввердження шлляхом
математиччного моделю
ювання процесу обчисллення
координатт комплексом
м, і власне, ск
кореговані за його
результатам
ами. У подалььшому плануєється організуувати
перевірку отриманих результатів
р
піід час проведдення
практични
их занять.

дозвволяє провод
дити тренуввання обслу
уги звукометр
ричного підр
розділу на сскорочених віддалях з
провведенням імітації вогневвої діяльноссті артилерійських підрозділів противниика.
2. При план
нуванні розмііщення базоввих пунктів
т
імітації необхідно вживати зах
ходів щодо
та точок
змен
ншення вплив
ву поправки нна сферичніссть звукової
хвил
лі, а за немо
ожливості – визначати координати
к
цілі з її врахуванням.
3. При здійссненні імітаціії на зменшен
них дистанціях необхідно максимальнно збільшуваати часове
о дешифруваання для забеезпечення обр
робки ЕОМ
вікно
резу
ультатів засічки розривів.
Перспективн
ним напрямом
м подальших досліджень
авто
ори вважають
ь подальше уддосконалення методики
трен
нувань обслу
уги звукометтричних ком
мплексів та
оцін
нку точності запропонован
з
них перетвор
рень.
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