
PROCEEDINGSPROCEEDINGS

2 9 M A Y - 1 J U N E 2 0 1 9 , V E L I K O T A R N O V O , B U L G A R I A

ISSN 2535-0315 (Print)
ISSN 2535-0323 (Online)

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

ENGINEERING. TECHNOLOGIES. 
EDUCATION. SECURITY

ENGINEERING. TECHNOLOGIES. 
EDUCATION. SECURITY

2019

VOLUME  IV

MILITARY SCIENCES

ORGANIZERS
SCIENTIFIC -TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING

“VASIL LEVSKI”  NATIONAL MILITARY UNIVERSITY



The FEDERATION OF THE SCIENTIFIC  
ENGINEERING UNIONS (FSEU) 

in Bulgaria is a professional, scientific - educational, non-
governmental, non-political non-profit association of legal 

entities - professional organizations registered under 
the Law on non-profit legal entities, whose members are 

engineers, economists and other specialists in the field of 
science, technology, economy and agriculture. 

FSEU performed bilateral cooperation with similar 
organizations from many countries.

FSEU brings together 19 national associations - Scientific 
and Technical Unions / STU /, 34 territorial associations, 
which have more than 15 000 professionals across the 

country. 

FSEU is a co-founder and member of the World Federation 
of Engineering Organizations (WFEO). 

FSEU a member of the European Federation of National 
Engineering Associations (FEANI), and a member of the 
Standing Conference of engineering organizations from 

Southeast Europe / CO.PICEE /, Global Compact, European 
Young Engineers (EYE). The Federation has the exclusive 

right to give nominations for the European Engineer  
(EUR ING) title. 

    Contacts:  
108 Rakovsky Str., Sofia 1000, Bulgaria

web: www.fnts.bg
e-mail: info@fnts.bg



 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

  
EENNGGIINNEEEERRIINNGG..  TTEECCHHOOLLOOGGIIEESS..  

EEDDUUCCAATTIIOONN..  SSEECCUURRIITTYY..  ’’1199  
 

PPRROOCCEEEEDDIINNGGSS  
YEAR III,  

ISSN 2535-0315(Print),  

ISSN 2535-0323 (Online) 
ISSUE 4 (10), 

SOFIA, BULGARIA 2019 

 

VOLUME 4 
 

MILITARY SCIENCES  

  

  

2299..0055--0011..0066..22001199  

VELIKO TARNOVO, BULGARIA 

  
Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering 

“Industry - 4.0” 

 

 

 

 

 



IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  EEDDIITTOORRIIAALL  BBOOAARRDD  
  

Prof. Dr. Eng. Alexander Tokarev,  

Altai State Technical University, Russian Federation 

Assoc. Prof. Dr. Aleksandar Kostikj 

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia 

Div. Gen. Dr. Hab. Boguslaw Pacek 

Academy of National Defence, Warsaw, Poland 

Prof. Dr. Vanya Banabakova 

Vasil Levski National Military University, Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Igor Penkov  

Tallinn University of Technology, Estonia 

Prof. DSc. Igor Taratorkin  

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia 

Assoc. Prof. Dr. Ivan Tsonev  

University of Shumen, Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Jan Furch  

University of Defence in Brno – Czech Republic 

Col. Prof. Dr. Hab. Mariusz Wiatr  

Land Forces Military Academy, Wroclaw, Ploland 

Assoc. Prof. Dr. Eng. Mitko Gospodinov  

Scientific and Technical Union, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Eng. Mitko Nikolov  

Rousse University – Angel Kanchev – Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Nebojsa Bojanic 

University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu  

Yalova University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Oleg Stelya  

National University named Taras Shevchenko, Kiev, Ukraine 

Assoc. Prof. Dr. Eng. Penka Nedeltcheva 

Technical University of Gabrovo, Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Eng. Petar Simonovski  

Saints Cyril and Methodius University, Skopje, North Macedonia 

Assoc. Prof. Dr. Rozalia Kuzmanova – Kartalova 

University of Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Svilen Rachev  

Technical University of Gabrovo, Bulgaria 

Colonel Assoc. Prof. Dr. Eng. Svilen Stefanov  

Vasil Levski National Military University, Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Yordan Hristov  

Vasil Levski National Military University, Bulgaria 

Prof. DrSc. Eng. Vladimir Musiyko  

National Transport University of Ukraine 

Assoc. Prof. Dr. Volodymyr Zhavoronkov  

National Aviation University of Ukraine 

Prof. Dr. Zelimir Kesetovic  

University of Belgrad, Serbia 



C O N T E N T S 
 

 

 

MILITARY SCIENCECS. 

 

 

MEASUREMENT AND CONTROL OF INFRARED RAYS EMITTED BY BURNING ENGINES OF MILITARY MACHINES  

Инж. – физик Ташев В.Л, Гл. асистент Манев А. П. ..................................................................................................... .............................. 288 

 

AGING OF THE ASC WHETLERITE TYPE GAS MASK CARBONS DURING STORAGE AND OPERATION – OVERVIEW  
Assist. Prof. Dr. Eng. Liliya V. Manoilova, Mag. -Eng. Athanasios P. Chatzis, Ass. Prof. Dr. Eng. Radostin N, Nickolov ......................... 291 

 

DETERMINING THE BIOMOTOR ABILITIES EFFICIENCY OF THE MILITARY ACADEMY CADETS ACCORDING TO 

THE NATO STANDARDS FOR PHYSICAL PREPAREDNESS  
Assoc. Prof. Jonche Ivanovski PhD, Ass. Sasho Danevski M.Sc. .............................................................................................. ..................... 294 

 

BALISTIC AMENDMENTS IN THE INTERNAL AND EXTERNAL BALISTICSUSING GUNPOWDER WITH LONG SHELF 

LIFE  

д-р инж. Минев С. ...................................................................................................................................... ..................................................... 296 

 

MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM FOR TANK ARMAMENT STABILIZATION “KOMPLEKS 2Е28М”  

доц. д-р Христов Й., доц. д-р Миневски И., доц. д-р инж. Йотков Т. ........................................................................ ............................... 300 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СКОРОСТТА НА ОСНОВНАТА ЧАСТ НА ТАНДЕМНО- КУМУЛАТИВЕН ИЗСТРЕЛ В ПРЕГРАДА  
Проф. д-р инж Петков. Ст., маг. Петков П., маг. Николов Г., доц. инж. Николова В. ............................................................................ 303 

 

THE BULGARIAN WARRIOR OF THE 21ST CENTURY - CONTENT AND STRUCTURE  
Ass. Proff. eng. Nikolova V. PhD, proff. Petkov St. M.Sc. eng. Yaneva S. PhD ............................................................................................ 306 

 

BALISTIC RESISTANCE SUSTAINABILITY REQUIREMENTS OF ARMORED VEHICLES ENSUING FROM ГОСТ Р 50963-

96 AND STANAG 4569. COMPARISON AND ANALYSIS  
M.Sc. eng. Yaneva S. PhD, Ass. Prof. eng. Marinov G. PhD ................................................................................................................ .......... 310 

 

TECHNICAL SCATTERING OF AVIATION BOMBS  
PhD. Stoykov S. O. .................................................................................................................................................................................. ......... 314 

 

DETERMINING THE BOMBING ERROR OF METHODS CONSTANTLY-CALCULATED IMPACT POINT AND 

CONSTANTLY-CALCULATED RELEASE POINT  
PhD. Stoykov S. O. ............................................................................................................................................................ ............................... 316 

 

AERIAL BOMB COMPUTER SIMULATION FOR AERODYNAMIC DRAG COEFFICIENT CALCULATION  
PhD student Velikov R. ................................................................................................................................................. ................................... 318 

 

AERIAL BOMB DESIGN CALCULATION BY COMPUTER-ASSISTED MODELING  
PhD student Velikov R. ............................................................................................................................................................. ....................... 320 

 

MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS AIMING ON THE GROUND TARGET  
Assoc. Prof. Milen Atanasov, DSc ......................................................................................................................................................... .......... 323 

 

DEFINITION OF RELATIVE ACCURACY IN ROUDE CALCULATION USING A DOPPLER AND INERTIAL METHOD FOR 

DETERMINING ROAD SPEED  
Asst. Prof. Mitev S. PhD ................................................................................................................................................ .................................. 326 

 

DEFINITION OF RELATIVE ACCURACY IN ROUDE CALCULATION USING AN AIR AND INERTIAL METHOD FOR 

DETERMINING ROAD SPEED  
Asst. Prof. Mitev S. PhD .......................................................................................................................................................... ........................ 329 

 

ADMISSION OF FOOD ADDITIVES FROM CADETS WHO STUDYING IN NMU „VASIL LEVSKI”  
Glushkov P. PhD. ..................................................................................................................... ........................................................................ 332 

 

ADMISSION OF ENERGY DRINKS AND ALCOHOL FROM CADETS WHO STUDYING IN NMU „VASIL LEVSKI”  
Glushkov P. PhD. .................................................................................................................................................... ......................................... 335 

 

ADMISSION OF LIQUIDS FROM CADETS WHO STUDYING IN NMU „VASIL LEVSKI”  
Glushkov P. PhD ................................................................................................................................................................................ .............. 338 

 

ALGORITHM FOR THE DESIGN OF THE AMORTISSEUR FOR AVIATION ARTILLERY-TYPE WEAPONS  

Danyo Lalov ................................................................................................................................................ ..................................................... 341 

 

 



RESEARCH RECEIVES MICRONUTRIENTS (MINERALS) FROM MILITARY PERSONEL IN FIELD SETTING  
Krasimir Koynakov, Nikolay Stefanov PhD ............................................................................................................................ ........................ 344 

 

DETERMINATION OF THE RISK LEVEL IN THE DECISION-MAKING OF USING AUTHORIZING DEFENSE SERVICES  
Nikolay Stefanov ............................................................................................................................................................................. ................. 346 

 

RESEARCH RECEIVES VITAMINS FROM MILITARY PERSONEL IN FIELD SETTING  
Krasimir Koynakov ........................................................................................................................................................ .................................. 349 

 

STATE OF NUCLEAR WEAPON IN THE WORLD TODAY  
Chief Assistant Professor PhD eng. Dolchinkov N. T. ............................................................................................ ........................................ 352 

 

APPROACHES THAT DECONTAMINATION OF CHEMICAL WAR FAIR AGENTS AND TOXICAL INDUSTRIAL 

CHEMICALS  
Nikolay I. Padarev, PhD .................................................................................................................................................................. ................. 355 

 

REPAIR THE SHOOTING WITH WEAPON BECAUSE OF CORIOLIS FORCE  

д-р инж. Минев С. ................................................................................................................................................ ........................................... 358 

 

SOME FACTORS DETERMINING CHANGES IN THE PROPELLANTS DURING PROLONGED STORAGE  

д-р инж. Минев С. ........................................................................................................................................................ ................................... 362 

 

LASER AND HIS IMPACT ON THE PEOPLE'S EYES  
Prof. Phd Lazov L., Prof. ScD Kondratieva O., Chief Assistant Professor PhD eng. Dolchinkov N. T. ........................................................ 367 

 

CONTEMPORARYTRANSFORMATION OF TRAINING OF AIR DEFENSE MISSILE CADETS IN HUNGARY  
Prof. Col. Zoltan Krajnc PhD .................................................................................... ...................................................................... ................. 370 

 



ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ ЛЪЧИ ЕМИТИРАНИ ОТ 

ЗАПАЛЕНИТЕ ДВИГАТЕЛИ НА ВОЕННИ МАШИНИ 

MEASUREMENT AND CONTROL OF INFRARED RAYS EMITTED BY BURNING ENGINES OF 

MILITARY MACHINES 

Инж. – физик Ташев В.Л, Гл. асистент Манев А. П. 

Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките, филиал Стара Загора, България 

veselinlt@abv.bg, amanev@abv.bg 

Abstract: The infrared cameras for detecting the movement of military machines is becomes more perfect.On the other hand the hot 

gases leaving the engine emit a wide spectrum of infrared radiation. Almost all war machines have such engines, so they can be easily 

registered and tracked. Different methods exist to help decrease vehicles tracking by reducing the infrared emissions. To measure the 

effectiveness of the emission suppression, special device with a high-sensitivity infrared sensor is built. This sensor is the instrument S9295. 

He consists of a measuring photodiode with a wide spectral range and a high sensitivity precision operational amplifier with a field-effect 

transistors at the entrance. The device includes also a TE-cooler and a thermistor for temperature control so the photodiode can be cooled 

for more stable operation and lowering the noise. All the components are built as а single package. 

Key word: Measuring photodiode, infrared cameras 

1. Увод.

Електронната апаратура за засичане движението на военни 

машини става все по-съвършена. Тя съдържа камери за нощтно 

виждане, които са много чувствителни към инфрачервените 

лъчи. От друга страна нагорещените газове напускащи 

запалените двигатели излъчват инфрачервени емисии в широк 

спектър. Тъй като бойните машини в преоблaдаващата си част 

притежават такива двигатели те могат да бъдат лесно 

регистрирани и проследени. За противодействие на такъв вид 

проследяване  се вземат редица мерки за намаляване на 

инфрачервените излъчвания. Ефективността на едно такова 

техническо решение, обаче може да се измери само с прецизен 

фотометър. Последните високотехнологични разработки в 

областта на фотодиодите ги прави силно конкурентни по-

отношение на важни технически характеристики спрямо 

останалите сензори. Такъв е приборът S9295, който е 

усъвършенстван вариант на S8785, производство на фирмата 

Hamamatsu.[1] Той съдържа измерителен фотодиод с висока 

чувствителност, който се използва като сензор за първично 

преобразуване на светлината в електричен сигнал както и 

прецизен операционен усилвател с полеви транзистори на 

входа за неговото усилване. Високата чувствителност в 

инфрачервената област на прибора S9295 го превръща в много 

подходящ сензор за измерване  на подобни сигнали.   

2. Прибор за измерване на много слаби

светлинии потоци в инфрачервената област. 

Схемата на прибора S9295 е показана на фиг. 1. 

Фиг. 1 Схема на прибора S9295. 

Освен фотодиод и усилвател приборът съдържа и резистор 

Rf = 10 GΩ, термистор за измерване на температурата и 

електронен охладител за поддържане на температура от -25 °C. 

Всичко това е изградено върху един чип със сапфирена 

подложка, която е с много голямо съпротивление и за това 

токовете на утечка са практически равни на нула. 

Чипът S9295 има следните по-важни параметри: 

- Голяма активна площ във вид на прозорче с размери 10 х

10 мм. 

- Силициев фотодиод, който е оптимизиран за прецизна

фотометрия от ултравиолетовия до близкия инфрачервен 

диапазон и по-точно от 190 до 1100 nm. 

- Компактен херметизиран корпус със сапфирен прозорец.

- Вграден прецизен операционен усилвател с много голямо

входно съпротивление и FET транзистори на входа. 

- Много високо усилване обезпечено от вградения

високоомен резистор Rf = 10 GΩ, включен в обратната връзка 

на операционния усилвател. 

- Ниско ниво на шум.

- Високоефективно охлаждане вградено на самия чип с

температурна разлика от 50 °C. 

- Вграден термистор с висока стабилност.

Тези параметри гарантират, че могат да бъдат измерени

потоци светлина с много слаба интензивност. 

3. Предназначение и описание на прибора

S9295. 

Основното предназначение на прибора е измерване на 

светлинни потоци, предимно в инфрачервената област с много 

ниска амплитуда. Това се постига благодарение на високата му 

чувствителност, която е -5.1 V/nW. За да покажем какво 

означава тази чувствителност на практика, ще направим едно 

сравнение между фотодиодния прибор S9295 от една страна и 

един фотоелектронен умножител (ФЕУ), прибор който е лидер 

в това отношение.  

За целта можем да пресметнем, какво е изходното 

напрежение при предположение, че на фотокатода на ФЕУ 

попадне един фотон. В режим на броене на фотони единичния 

фотоелектрон, който се емитира от фотокатода има заряд q= 

1.6*10-19 [C]. Ако усилването на електронния фотоумножител е 

μ  = 5*106 , тогава анодния изходен заряд се дава от: 

(1)  ][108105][106.1 13619 CCqQ   

Ако широчината на изходния импулс на изхода на 

фотоелектронния умножител е t=10 ns тогава за пика на 

изходния ток IP се получава: 

(2)      ][80
][10

][108
9

13

A
s

C

t

q
Ip 
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Ако товарното съпротивление или входния импеданс на 

прилежащия усилвател е 50 Ω , то изходния импулс има пиково 

напрежение : 

(3)     ][4][50][80][][ mvAZAIpVo    

Импулсния усилвател след изхода на ФЕУ има усилване 

от 36 dB или 63 пъти. 

(4)     VmVmVVout 252.0][25263][4   

От характеристиките на фотодиода виждаме, че той има 

чувствителност от 5.1 V / nW, включително вградения 

операционен усилвател и вградения високоомен резистор. 

Енергията, която пренася един фотон е : 

 

(5)   ev
nm

smsJhc
E 22.2

555

)/10998.2().10626.6( 834








 

Или в джаули получаваме: 

(6)    ][1056.3][10602.122.2 1919 JJeVE    

Ако предположим теоретично, че времето на действие на 

фотона е същото както на ФЕУ, т.е. 10 nS, то за мощността 

получаваме: 

(7)    
][0356.0][1056.3

][1010

][1056.3 11
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nWW
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E
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а за изходното напрежение: 

(8)     

][182.0
][

][
1.5][0356.0 V

nW

V
nWVout 

 

Тези изчисления показват, че доколкото стойностите 

0.252V форм.(4) и 0.182V форм. (8) кореспондират една с 

друга, то по отношение на регистрация и усилване на слабите 

светлинни сигнали специализираните измерителни фотодиоди 

все повече настигат характеристиките на ФЕУ. Фотодиодите 

обаче работят предимно в аналогов режим, което в случая не е 

от значение. Голямото предимство на фотодиода е, че той е с 

много малки габарити, захранва се с ниско напрежение, има 

вграден охладител и е много по-надежден. 

Фотодиодите са прибори, които преобразуват директно 

попадналата светлина в техния p–n преход в електрическа 

енергия под формата на електрически ток. Много важно e да се 

знае, че генерирания ток е правопропорционален на 

количеството светлина попаднала върху p-n преходa. 

Генерирания от фотодиода ток показан на фиг. 1, минава 

през резистора Rf , преобразува се в напрежение и се усилва от 

операционния усилвател. Той е с много високо входно 

съпротивление, гарантирано от полевите транзистори на входа, 

така че консумацията на ток практически е равна на нула. В 

самия чип има вграден термоохладител, който ефективно може 

да намали температурата с 50 ºC и тя да достигне до -25 ºC, при 

ефективна температура на околната среда +25 ºC. При тези 

ниски температури на охлаждане токът на тъмно силно 

намалява. Наличието на термистор върху самия чип, дава 

възможност да се измери температурата на фотодиода. Ако има 

разлика между текущата температура на фотодиода и 

зададената, автоматично се включва терморегулатора, който 

охлажда чипа до необходимата температура. Това на практика 

означава, че ако се зададе работна температура от -25 ºC тя 

може да се поддържа автоматично до +25 ºC на околната среда. 

 

 

 

 

4. По-важни електрически и оптически 

характеристики на прибора S9295 [1]. 

4.1 Максимални характеристики. Те са 

показани в таблица 1. 
 

 

Табл. 1 Максимални характеристики на прибора S9295 

 
 

4.2 Типични характеристики. 

 
Характеристиките при Vcc=±15V, RL = 1MΩ са показани в 

таблица 2. 

 
Табл. 2 Типични характеристики на прибора S9295. 

 
 

4.3 Спектрална характеристика. 
 

Спектралната характеристика на прибора е показана на 

фиг. 2.  

 

 
 

Фиг. 2 Спектрална характеристика на прибора S9295 

От нея се вижда, че чувствителността на фотодиода е в 

диапазона от 200 до 1100 nm, като пика е на 960 nm. 
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4.4. Механична конструкция на прибора S9295. 
 

Механичната конструкция е показана на фиг. 3 

 

Фиг. 3 Механична конструкция на прибора S9295. 

5. Електрическа схема на фотометъра. 
 

Електрическата схема на фотометъра е показана на фиг. 4. 

 
Фиг.4 Електрическата схема на фотометъра. 

Освен прибора S9295, който е показан с пунктир на 

чертежа, фотометърът съдържа още няколко усилвателя. 

Изходния сигнал от прибора се усилва допълнително от 

инвертиращ операционен усилвател ИОУ, показан на фиг. 4. 

Този усилвател трябва да бъде с високо входно съпротивление, 

защото той представлява товар за полезния сигнал. Според 

техническите изисквания неговата стойност трябва да е по-

голяма от 1 MΩ. 

Термисторът Term е включен в мостова схема, където се 

изработва сигнал на грешката между зададената и текущата 

температура. Този сигнал се усилва от диференциален 

усилвател ДОУ и се подава към нискочестотен драйвер НЧД. 

Мощния НЧД подава достатъчно силен ток от порядъка на 

0.8[А] за да работи термо охладителя в режим на охлаждане 

или затопляне в зависимост от околната температура и най-

вече от температурата на чипа S9295. Най-често тази 

температура се поддържа на стойност -25º C, за да се получи 

максимално ниска величина на тока на тъмно. При тези ниски 

стойността на температурата тока на тъмно е от порядъка на 

няколко пикоампера. Тъй като минималния полезен сигнал е от 

порядъка на 10 наноампера, това осигурява много добро 

съотношение между сигнал и шум. 
 

6. Извод. 
 

От разгледаните характеристики става ясно, че 

съвременните фотодиоди специализирани за измервателни 

приложения на слаби сигнали са силно конкурентни на 

фотоелектронните умножители, които традиционно се 

използват. Те притежават висока чувствителност, широка 

спектрална характеристика, много добра линейност, нисък ток 

на тъмно, висока квантова ефективност, непретенциозно 

захранване и не на последно място здрав корпус и устойчивост 

към механични натоварвания. 

Към слабостите могат да се причислят сравнително ниското 

бързодействие на измерителните фотодиоди, невъзможност да 

работят в режим с броене на фотони, както и други по-

маловажни характеристики. 

Една от областите, където фотодиодите с интегриран 

операционен усилвател имат предимство е за откриване и 

регистрация на слаби излъчвания в широк светлинен диапазон. 
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ABSTRACT: Based on the experience from the storage and operation of the gas masks canisters and filter canisters for collective 

protection, an overview has been made of one of the main disadvantages of the gas mask carbons used of type ASC Whetlerite, the declining 

of their protective properties as a result of the “aging’ process. The “aging’ factors of the gas mask carbons have been considered and 

mechanisms adopted for deactivation of their active phases. It has been demonstrated that the inclusion of ТЕDА and derivatives of pyridine 

in the active phase of the gas mask carbons of the type ASC Whetlerite, only partially solves the problem with the increase of the robustness 

against “aging” in the conditions of increased atmospheric humidity in operation and storage and for the overall solution, gas mask carbons 

need to be developed based on impregnation compositions other than of the ASC Whetlerite. 
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MECHANISMS OF "AGING" 

 
Up to that moment, the widest application in the modern-day 

gas mask filters, filters employed in collective protection 

applications (fixed installations, armored vehicles, naval vessels, 

etc.) due to the good ratio cost-efficiency, has been achieved by the 

gas mask carbon type ASC Whetlerite. ASC Whetlerite is an 

activated carbon impregnated with salts of copper, chromium and 

silver. This material is used by the military to provide protection 

against chemical warfare agents by either adsorption of the agent or 

by adsorption followed by chemical reaction with impregnants 

(primarily toxic agents with relatively low boiling points: hydrogen 

cyanide, cyanogen chloride, cyanogen) [1]. 

Regardless of the significant efficiency of the ASC Whetlerite 

carbons in terms of the toxic agents referred: hydrogen cyanide, 

cyanogen chloride, cyanogen, one of its main disadvantages is 

deemed to be the decrease of its protective properties mainly against 

cyanogen chloride as a result of some extreme conditions such as 

higher humidity (including pre-adsorpted water), acidic 

environment, or by usage [2].  

The most significant factor for quickly losing of effectiveness 

i.e. deactivation of gas mask (impregnated) carbon according to 

Nickolov [3] happens to be the so called "aging" as a result of the 

impact of the pre-adsorpted water. 

This notion has not yet been given any summary and accurate 

formulation [3]. Unclear problems exist about the mechanism, as 

well as conditioning factors and consequences of that process. It is 

known [3] that it mainly affects the active supplements and in 

parallel, to a less extent, the basic carbon structure. 

Assurance in this respect is given by the data [3] demonstrating 

the alteration of the protective properties against the vapors of 

cyanogen chloride, as a result of the "aging" (Table 1 and 2). 

 

Table 1. Impact of the pre-adsorpted humidity by the gas mask carbon type К-5у on the protective properties of the breathing masks ЕО-14 after 90 days and 

nights in wet condition 

 

 

 

 

 
 

Table 2. Alteration of the sorption capacity (g) by the vapors of cyanogen chloride on gas mask carbons as a result of the “aging” process 

Carbon type “Aging” type “Aging” conditions Sorption capacity by 
ClCN, mg/mlcarbon 

Norit RG 1.5 non-aged 

 (new) 

new, received from the Drager company 8.0 

Norit RG 1.5 naturally Drager filter unit CH641 (1970) kept for 13 months under 
 increased humidity (75 %) 

4.4 

Norit RG 1.5 accelerated new, artificially “aged” for 10 days and nights under 72ОС 

and relative humidity 90 % 

0.6 

Portion Type 26 non-aged 
 (new) 

Portion filter, new 12.3 

Portion Type 26 naturally 

 

Portion filter (1958) kept for 10 years under humidity 75 % 0.8 

Pittsburg ASC 

12x30 

non-aged  

(new) 

kept as required 10.8 

Pittsburg ASC 

12x30 

naturally Gas mask type А62 (1968) kept for 3 years under humidity 

75 % 

2.0 

Pittsburg ASC 
12x30 

accelerated Storage as required, followed by aging for 10 days and 
nights under relative humidity 90 % 

6.4 

Quantity of the pre-adsorbed humidity by the gas mask 

carbon type К-5у in the breathing masks ЕО-14, g 

 

Sorption capacity of the gas mask carbon of the gas masks ЕО-14, by the 
vapors of cyanogen chloride, g 

immediately after balanced 

wetting 

after 90 days and nights storage in wet 

condition 

 
about 3, corresponding to 50 % wetting 

 
21 

 
21 

   

about 10, corresponding to 70% wetting 16 7 

   

about 125 -130, corresponding to 90% balance wetting 4 0.3 
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The tables present gas mask carbons of ASC Whetlerite type, 

manufactured by different companies however having minor 

differences by composition of the active phase. The common 

thing about all carbons considered is the significant decrease of 

their sorption capacity against the vapors of cyanogen chloride. 

The combination of the impact of pre-adsorpted water (as a result 

of the balanced wetting) with increased temperature (sample 

Norit RG 1.5) minimizes the impact of the storage duration and 

demonstrates 13 times decrease of the sorption capacity. The 

continuous storage in wet atmosphere (75 and more %), 

respectively resulting in the relevant balanced wetting, regardless 

of the normal ambient temperature, consequently decrease the 

sorption capacity against the vapors of cyanogen chloride 

between 2 and 10 times. The storage duration in the conditions of 

increased humidity can be indicated as an important factor of 

aging [3]. 

Significant number of studies have been run on the 

deactivation of the gas mask carbons, nonetheless, due to its 

exclusive complexity [4], the mechanism of irreversible decrease 

of the protective properties by  cyanogen chloride as a result of 

the "aging" has not been clarified up yet. Further complication of 

the problem stems from the fact that some major supplements 

(for instance TEDA) can increase the robustness of ASC 

Whetlerite against the "aging" [5] as, accordingly, their role 

cannot be explained [2], and also because surface chemistry of 

the same impregnated carbons is quite complex due to the large 

number of compounds which can be found on the Cu-Cr 

impregnated carbon surface [6]. 

According to all researchers working on the ASC Whetlerite, 

the active components of the phase represent Cu(2+)/Cr(6+) 

species. According to Pytlewski [7] several Cu-Cr NH3 – 

containing species exist on the surface of Cu-Cr impregnated 

carbons among which, the most important effect for the removal 

of hydrogen cyanide, cyanogen chloride, cyanogen has 

CuOH.NH4.CrO4. Hammarstrom and Sacco [8] also accept that 

CuOH.NH4.CrO4 is the active substance at the impregnated 

carbon surface for the removal of toxic agents and they revealed 

that the deactivation under humid atmosphere is due to the 

conversion of CuOH.NH4.CrO4 into amorphous brochantite 

chromate, Cu4(OH)6.CrO4, which thereafter decomposes to CuO,  

 

Cu2Cr2O4 and Cr2O3 [6 ]. This mechanism is shown in Figure 1. 

 

 

 

Fig.1. Moisture deactivation (ageing) mechanism according to 

Hammarstrom and Sacco,Jr [8] 

 

The X-ray photoelectron spectroscopy method used by the 

researchers represents non-alternatively, as a main reason for the 

deactivation of the ASC Whetlerite type gas mask carbons, the 

reduction (to various extend) of Cr6+ → Cr3+ and of Cu2+ → Cu1+ 

surface species. 

Brown et al. [9] claimed that the humid environment did not 

alter the oxidation state of copper, but it leads to reduction of a 

part of Cr6+ (the active species of Cu-Cr impregnated carbon 

surface) to Cr3+. 

In turn, Ehrburger et.al. [6] considered deactivation of Cu-Cr 

impregnated carbons as two step redox-type reaction. In a first 

step, chromium species are reduced from oxidation state Cr6+ to 

Cr3+ and copper species from Cu2+ to Cu1+. Thereafter, 

monovalent copper compounds are reduced to metallic copper. 

The latter is observed at elevated temperature. In both cases, the 

reducing agent is the carbon support itself. 

 

It should be noted, that Cr6+ was partially reduced by the 

carbon support even during the impregnation and/or the drying 

steps of preparation [6]. Hence the supported chromium species 

are generally present in the oxidation states +6 and +3 (a minor 

amount in the general case), as also found by X-ray photoelectron 

spectroscopy [10]. 

All studies run in terms of the deactivation of ASC 

Whetlerite type gas mask carbons prove the importance of the 

carrier, active carbon in the process referred. According to Deitz 

et al. [11 ] carbon is not an inert support. Similarly, Ehrburger et 

al. [12] assume that the carbon support appears to be the reducing 

agent of Cu2+ into Cu1+ and since the rate of aging is strongly 

increased in presence of water it can be assumed that the 

reduction of Cu2+ (respectively Cr6+) occurs via adsorbed water 

in micropores of the carbon support. 

In the thirties of the twentieth century Dubinin and Zaverina 

have proven that the active carbons gradually change their 

properties during storage which, according to [13] is due to the 

atmospheric humidity and oxygen. The limiting impact of the 

humidity is emphasized in [3]. 

All researchers of the problem relate the aging“ of the active 

carbons to the formation of surface oxygen groups (SOG). In 

accordance with the mechanism adopted by Dubinin [14,15] the 

sorption capability by water vapors of the active carbons is 

determined by the hemosorbed oxygen, i.e. by their Surface 

Oxygen Groups. Hence, the surface oxides are primary 

adsorption centers for the water molecules. The latter, in parallel 

with the connection with these centers or amongst them, interact 

with the carbon surface which results in the increase of its 

adsorption capability in terms of the atmospheric humidity. Thus, 

the aging cycle is closed through the increase of the content of 

surface oxides, respectively to the quantity of sorbed water. 

According to Tomassi and Neffe [16] the process considered, in a 

medium of increased humidity content, runs relatively fast. 

According to Nickolov [3], the mechanism considered for 

aging of the active carbons also applies to the gas mask carbons 

of ASC Whetlerite type, as the active supplements in the latter 

further assist for the formation of primary sorption centers for 

water, respectively for the increase of the quantity of water 

sorbed by the carbons and hence for the aging of the gas mask 

carbons themselves. 

In our opinion, the most exhaustive explanation of the 

“aging” of the gas mask carbons is given by Saciuk et al.[17]. 

According to them, the presence of pre-adsorpted water with low 

alkaline reaction, due to residual ammonia, engenders the 

dissolving of the active Cu-Cr supplements. Temperature 

increase (for instance in artificial “aging”) accelerates the 

reduction of Cr6+ → Cr3+, whereat a reductor is probably the 

basic carbon itself. The evaporation of the pre-adsorbed water is 
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the onset of the recrystallization of the dissolved compounds. 

This does not affect the total volume of the micropores of the gas 

mask carbons, however depending on the type and sizes of 

resultant crystals can lead to its known redistribution at the 

account of the supermicropores. 

The results from the studies of Hjermsted and Berg [18] 

confirm Saciuk et al. considering also the fact that dissolving and 

recrystallizing of active substances of ASC Whetlerite carbons in 

the capillary-condensed water and the surface –adsorbed water, 

made the microcrystals grow on the carbon surface, so the 

contacting area between adsorbate and active substances 

decreased. 

Nickolov, on the basis of unpublished research results claims 

that in the case of the ASC Whetlerite type carbons obtained in 

the heat treatment at temperature higher with 20-25О than the 

technologically accepted, the reduction Cr6+ → Cr3+, under the 

impact of the pre-adsorbed humidity, runs significantly faster 

compared to th gas mask carbons obtained while observing the 

technological conditions. 

No effective solutions exist for fighting the aging in 

conditions of increased atmospheric humidity during operation 

and storage of ASC Whetlerite type gas mask carbons. Currently 

to that end, the impregnation ingredients are added up mainly by 

TEDA [19] (a strong basic compound [2]). To the same end, the 

Soviet army used pyridine [20], and the American army, besides 

pyridine, also used picoline [21]. Nowadays, systematic 

researches of the use of pyridine carboxilic acid as a supplement 

for the delay of aging of ASC Whetlerite type gas mask carbons 

are run by J. Lahaye et al. [22]. According to Baker and 

Poziomek [23], it has been observed that the inclusion of pyridine 

in the impregnation solutions for obtaining ASC Whetlerite type 

gas mask carbons results in the reduction of Cr6+ to Cr3+, which 

lowered the interest in the use of pyridine and its derivatives. 

As of that moment, regardless of the presence of a series of 

patents, no effective components exists in the impregnation 

contents for obtaining ASC Whetlerite type gas mask carbons 

providing adequately high robustness in terms of aging in the 

conditions of increased atmospheric humidity during operation 

and storage. 

This, regardless of the good ratio cost-efficiency in ASC 

Whetlerite type gas mask carbons, necessitates the development 

of gas mask carbons based on impregnation compositions other 

than the ASC Whetlarite’s, not including Cr6+ or its content 

minimized (>0.6 %) [24]. 

Conclusion 

The widest use in the modern-day gas mask filters and filters 

employed in collective protection applications are the gas mask 

carbons of the type ASC Whetlerite. Regardless of the significant 

efficiency of the ASC Whetlerite carbons in terms of toxic agents 

such as hydrogen cyanide, cyanogen chloride, cyanogen, one of 

its main disadvantages is deemed to be the decrease of its 

protective properties mainly against cyanogen chloride as a result 

of some extreme conditions such as higher humidity (including 

pre-adsorpted water), acidic environment, or by usage. The most 

significant factor for quickly losing of effectiveness i.e. 

deactivation of gas mask (impregnated) carbon happens to be the 

so called "aging" as a result of the impact of the pre-adsorpted 

water. This process mainly affects the active supplements 

(mainly through the reduction Cr6+ → Cr3+ and much less Cu2+ 

→ Cu1+) and in parallel, to less extend, the basic carbon structure. 

As of that moment, no effective components exist in the 

impregnation compositions for obtaining ASC Whetlerite type 

gas mask carbons providing adequately high robustness in terms 

of aging in the conditions of increased atmospheric humidity 

during operation and storage. This necessitates the development 

of gas mask carbons based on impregnation compositions other 

than the ASC Whetlarite’s not including Cr6+ or its contents 

minimized. 
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Abstract: The world trend of armies that are suitably prepared from a physical point of view requires a proper and well prepared sport 

infrastructure and conditions for regular performance of physical activities. The NATO member states place great importance on the good 

physical preparedness, and for that reason they use unified system of standards that follow the physical fitness of the army members. As a 

result of the practical applicability of the NATO standards, the Army of the Republic of Macedonia uses this system to evaluate and assess 

the physical fitness and preparedness of the uniformed staff, the professional soldiers and the cadets. The study analyzes only the biomotor 

efficiency of the cadets of the Military Academy and their success in achieving the previously determined NATO requirements for physical 

preparedness. The results of the study show that, generally, the cadets have achieved high level of biomotor quality on the evaluation scale, 

and meet most of the previously determined criteria, however, there are also cadets who failed to pass the army physical fitness and 

preparedness test.  

Keywords: MILITARY ACADEMY, CADETS, NATO STANDARDS FOR PHYSICAL PREPAREDNESS, DESCRIPTIVE STATISTICAL 
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1. Introduction 

In order to achieve high level of combat readiness and 

preparedness, every army applies a national physical activity 

program [2]. When we analyze and conduct this type of program we 

should take into consideration that this program correlates to the 

contemporary security trends, events and threats on national and 

international level. Nowadays, the main characteristic of the global 

and national security is the significant increase of security threats, 

which are resulting from terrorism, organized crime, illegal 

migration, drug trafficking and ethnic conflicts. 

 Establishing a capable, well equipped and highly professional 

army that will protect and preserve the safety and stability of the 

country from the different types of security threats is an extremely 

important challenge, and we should approach to it systematically 

and invest in it with all available means and resources (equipment, 

infrastructure, training, organization).  

This commitment can be achieved with finding and developing 

suitable program that would meet the demands imposed on the 

seniors, professional soldiers and cadets in order to improve the 

general and professional working ability, which is a precondition 

for successful examination of the physical preparedness which is 

important for adequate and successful performance of the 

professional duties [4]. 

 

2. Statistical data and methodology used 
The study is conducted with a help of a sample of respondents, 

a total number of 122 cadets of the Military Academy in Skopje 

between the ages of 19 and 23. From the total number of cadets, 32 

are from the first academic year (22 males and 10 females), 27 

cadets from the second academic year 27 (20 males and 7 females), 

34 cadets from the third academic year (23 males and 11 females) 

and 29 cadets from the fourth academic year (22 males and 7 

females). A batery of three biomotor tests have been applied to the 

respondets [11]:  

 Push-ups on a flat surface for 2 minutes (PUSH-UPS) 

 Abdominal exercises in lying position with lifting the 

upper part of the body for 2 minutes (ABS) 

 Running 3200 meters (R3200) 

The results that the cadets have shown on these tests are 

expressed with points, according to the rulebook for maintaining 

and examining the physical preparedness of the army [8].  

In order to achieve the standards that have been set, they should 

have a minimum of 60 points or 60% on each test. The final grade 

is actually calculated from the points average from the three sport 

disciplines  and it is expressed in several categories:  

 grade 1 – „insufficient‟ to 60 points;  

 grade 2 – „sufficient‟ from 61 to 65 points; 

 grade 3 – „good‟ from 66 to 75 points; 

 grade 4 – „very good‟ from 76 to 85 points; and  

 grade 5 – „excellent‟ from 86 to 100 points.  

The physical preparedness check test is compulsory conducted 

once a year, and if not passed within the given period, there is also 

an additional examination date. 

The data from the applied variables in the study have been 

elaborated with the help of descriptive statistical procedures. During 

the data elaboration process, the average values (mean) of the 

biomotor tests, minimum and maximum (min., max.) for each group 

of respondents were calcutated and classification of the results in 

groups was performed – frequency analysis (f%). Futhremore, with 

the application of the T-test of independent samples, the difference 

between the average values between the groups was calculated. 

 

3. Results and discussion 
The preview of the results in Table 1 show that the general 

physical fitness and preparedness of the cadets is relatively high 

because the average values of all biomotor tests are between 76 and 

85 points, in other words, a grade 4. By comparing the average 

results of the cadets from the first, second, third and fourth 

academic year, we can notice that there are no significant 

differences between them, with the exception that there is small 

tendency of achieving more points during the four-year studies in 

the Military Academy.  

 

Table 1. Average results (points) from the test of biomotor abilities 

taken by the cadets  

 
 

Table 2 shows the percentage frequency distribution of the 

biomotor tests results taken by the cadets, calculated with the help 

of frequency analysis. According to the results presented, it can be 

established that there is a huge difference between the number of 

cadets who have met the NATO criteria for physical preparedness 

compared to those who failed to meet the criteria.  

The total span of biomotor requirements that have been met and 

biomotor requirements that have not been met on the PUSH UP and 
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ABS tests is N=115 (94%) in contrast to N=7 (6%), while on the 

R3200m test it is N=110 (90%) in contrast to N=12 (10%). 

 

Table 2. Results frequency of the biomotor tests taken by the cadets  

 
 

Table 3 presents the results of the applied T-test and the 

significance of the average value differences among the cadets. The 

results analysis shows that there are certain differences between the 

cadets in the biomotor area that has been analyzed, but significant 

statistical differences are noticed only on the  ABS  test (Т=-2,97 

and Т=-2,63). This data clearly shows that there is no significant 

improvement of the basic biomotor abilities during the studies and 

the changes are not in accordance with the previously established 

educational goals stipulated in the curricular plans and programs of 

the Military Academy  [12]. 

 

Table 3. T-test composed of the biomotor abilities tests taken by the 

cadets  

 
 

Physical activity and sport activities within the frames of the 

Military Academy are integral part of the curriculum and syllabus, a 

part of the combat training, and they contribute to physical 

development, development of the psychophysical functions and the 

moral of the cadets. In order to meet and fulfill the educational 

criteria, the whole training process that includes exercises, at the 

Military Academy (morning workout, classes in special physical 

exercise and sport, stamina workout and applied exercises, sport 

competitions, skiing, swimming etc.) are adjusted to the needs of 

the army, otherwise speaking, aim to qualify the cadets to 

participate and perform specific combat activities in conditions of 

war and peace [4].  

Basically, due to the nature of the army profession, it is 

necessary to constantly maintain the physical and combat 

preparedness on high levels, because it is the only way to 

sucessfully and continuously perform the job duties [10]. 

The previous experiences only confirm the opinion that only 

physically and psychologically prepared army members can fully 

perform the most complex combat tasks and to adapt to different 

environmental working conditions [3] [9] [1] [6]. 

Every army that aims to be modern and advanced, alongside the 

military technique and equipment, must pay particular attention to 

the human potential and recources as important strategic means 

(factors) of defense. A confirmation of that is the contemporary 

peaceful practice of the modern armies of the world which invest 

massively in maintaing the high levels of the motoric and functional 

abilities and capacities of their national armed forces [7]. 

 

 

 

4. Conclusion  
The physical exercise and sport training content of the Military 

Academy is a planned, systematic and permanent educational and 

pedagogical process that aims to develop the biomotor abilities of 

the cadets and to impact the process of acquiring knowledges and 

skills that are closely related to the performace of the army duties. 

In order to provide recurrent information about the effects 

caused by the different types of physical exercise, the statistic 

analysis results of the study manifested that the physical 

preparedness of the cadets is to a large extent acceptable and meets 

the specific security requirements of the army profession, even 

though, during the studies, no significant quality improvement of 

the basic biomotor abilities of the cadets has been noticed.  

To overcome these omissions, it is necessary that the experts in 

charge of conducting the sport activities of the Military Academy 

revise the previous physical exercise program and to suggest more 

measures and activities in order to make improvements.  
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БАЛИСТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНА БАЛИСТИКА  

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАРУТИ С  ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ 
 

BALISTIC AMENDMENTS IN THE INTERNAL AND EXTERNAL BALISTICSUSING GUNPOWDER WITH 

LONG SHELF LIFE  
 

д-р инж. Минев С., БЪЛГАРИЯ, НВУ „Васил Левски“,гр.Търново, 
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Abstract: Problems related to internal and external ballistics using gunpowder with prolonged storage times are considered. The values of 

the effects of gunpowder aging on the pressure drop in the gun barrel channel and the initial bullet velocity are analyzed. 

КEYWORDS: GUN POWDER, STORAGE PERIOD, AMMUNITION, GUNPOWDE,  BALLISTICS 

 
Увод  
Промените при продължителното съхранение на 

барутите в състава на бойните припаси, средно 20 - 35 години 

се съпровождат, с промени в техните първоначални 

производствени физико-химични свойства [3,5], а това води и 

до промяна на баллистически характеристики на самите 

огневи системи. Значителното количество изследвания 

свързани със стареенето на барутният заряд показват, че  

баллистически характеристики, като законът за горене на 

барута, максималната стойност на налягането на барутните 

газове като следствие - начална скорост на бойният елемент, 

показват пригодността на бойният припас за неговата 

експлоатация,[1]. Освен това конкретните изследвания на 

физическото стареене на барутите показват основните 

фактори водещи  до съществени последици в експлоатацията 

на огневите системи, водещи до негативни последствия. Това 

се дължи на, промените в бойните припаси поради 

комбинираното въздействие на климатичните фактори 

(температура, влажност) и механични (вибрации и т.н.), [2,3]. 

Вибрациите при преместването на бойните припаси в 

съчетание климатично-времевия фактор оказват въздействие 

върху стареенето на барутите и балистическите 

характеристики на барутните заряди. 

 

1. Постановка на проблема 
 Ефекта от стареенето на барута винаги се изразява със 

стойността в отклоненията на балистичните характеристики 

на оръжията. Така например, физико-химическите процеси 

при съхранението на барутите в различни региони на 

страната, оказват влияние във формирането на локалните им 

баллистически характеристики.  При разлика в температурата 

на съхраняването от 5 градуса в двете обособени части на 

нашата страна, стойността на деградацията на барутните 

заряди ще бъде различна, а вследствие от това и 

балистическите им съответствия при тяхното използване [2]. 

Освен това е необходимо да се намерят връзките между 

продължителността на тяхното съхраняване и основните 

балистически характеристики.  Това поставя необходимостта 

от отговор на въпроса: как свойствата на барутите 

непрекъснато променящи се във времето на продължителното 

им съхранение, генерират промени във вътрешната и 

външната балистика на използваните от тях огневи системи. 

Стойността на тези промени поради стареенето на барута, 

оказват силно влияние върху бойните, техническите и 

експлоатационните свойства на огневите системи. Тези 

промени дефинират актуалността на  настоящото изследване. 

 

2.Балистични изследвания на барутите 

на стрелковото оръжие при продължителното 

им съхранение  
Ако приемем, че конвенционална  формулировка  за 

загуби в енергийната база на изстрела в огнева система, е 

поради стареенето изразяващо се с промяната на физико-

химичните свойства на барутите, то естествените изразители 

ще се проектират с особеностите в процесите, които се 

развиват във вътрешната и външна балистика. По точно 

отклоненията в тези процеси оформят и отклоненията в 

баллистически характеристики при стрелба с различни огневи 

системи изразяващи се главно в редукцията на началната 

скорост на куршумите. И тогава възниква необходимостта да 

се опишат  връзките, зависимостите в промяната на физико-

химичните свойства на барутите поради продължителното им 

съхранение и влиянието им във вътрешно-балистичните 

процеси. Приема се, че гарантираният срок на надеждност със 

запазване качества на експлоатация на метателните заряди   

обикновено не надвишава 10 години. Посоченият срок, за 

бойните припаси в нашата страна е значително надвишен и в 

момента са на съхранение средно 20-35 и повече години,[2]. 

При тези срокове за съхранение на боеприпасите за 

артилерийско и стрелково оръжие, възниква острата 

необходимост от определяне параметрите на вътрешната и 

външната балистика на бойните припаси със срок на 

съхранение средно 20-35 и повече години. 

 

2.1. Особености във вътрешната 

балистика на цевните системи при използване 

на барути с продължителни срокове за 

съхранение  
Изследването на законите на движението на снаряд, 

куршум в цевта на огнева система се извършва, чрез науката -

вътрешна балистика. Тя е една от основните специални 

артилерийски технически дисциплини, теоретичната основа 

на която се явява техническата термодинамика.  Известно е, 

че основната задача на вътрешната балистика може да се 

реши със система от диференциални уравнения, изразяваща 

закономерностите протичащи в цевта на огневата система. 

Решаването на задача при определени условия на зареждането 

ни позволява да изчислим зависимостите: между налягането 

на барутните газове P и дължината на цевта l , )l,P(  или 

между )t,P( [10]; както  зависимостта от скоростта на 

куршума от дължината на цевта или времето )t,l,V( ,[6,9]. 

Важно при решаването на задачата е определянето на 

величината и положението на максималното налягане maxP  в 

цевната система, налягането в момента на края на изгарянето 

на барута, а също така и дулното налягане дулP . По 

стойностите на )t,l,P(  се определя  и  началната скорост на 

куршума 0V ,[6].  

Определянето на посочените вътрешно 

баллистически характеристики се реализира, чрез 

диференциален модел  от вида [6]:      
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   (1) 

 

Където - p  - налягане в задснарядното пространство 

на канала на цевта, кgf/m2; t  - текущо време, s; f - сила на 

барута на куршума, kgf m/кg;  - специфичен обем на 

барутните газове в канала на цевта;  ,,  - характеристики 

на формата на барутните елементи; z  - относителна дебелина 

на горящия свод на барутното зърно; 1u  - скорост на горене 

на барутното зърно m3/кgf /s; 1e  - половината от дебелината 

на горящият свод на барутното зърно; 0W  - начален обем на 

камерата на горене (гилза), m3;   - специфично тегло 

(плътност ) на барута, кgf/m3;   - относително тегло на 

изгорелите части от заряда; a - коволюм на газа, коефициент, 

отчитащ обема на молекулите в определен обем; S  - площ на 

напречното сечение на канала на цевта, m2; l  - разстояние на 

което се е преместил куршума в канала на цевта, m; снv  - 

скорост на куршума, m/s; снm  - маса на куршума, кg. 

Особеностите във вътрешната балистика с 

използване на боеприпаси подложени на продължително 

съхранение се демонстрират с масовото стрелково оръжие 

7.62mm автомат „Калашников“ при следни начални условия:  

Продължителност за съхранение на барута 25 години; 

местоположение на барутите – Южна България; брой на 

преместванията в други бази 8-9 бр.; стандартни условия за 

зареждане на огневата система при таблични балистически 

характеристики на барута, а също така и барут при 

продължителни срокове на съхранение. С отчитане на това 

скоростта на горенето на барута при таблични условия е 
21

1 10m/kg//s/10m0000075.0u  , а този на продължително 

съхранение поради увеличаване на повърхността на 

барутното зърно, наличието на пукнатини, кухини и стружки 

скоростта на барута е 21стар
1 10m/kg//s/10m0000077.0u  ; 

редукцията в плътността на барута от 3cm/g6.1  намалява 

до 3стар cm/g59.1 . Графическото изразяване на решението 

на задачата на външната балистика за автомат „Калашников“  

чрез диференциален модел  (1) е представена на фиг.1. 

 Връзката между налягането и скоростта на куршума 

при продължителност за съхранение на барута 25 години  по 

(1) показва, че импулсната стойност на максималното 

налягане maxP  на MPa23.282Pстар
max  , незначително надвишава 

табличното. А стойността на скоростта на куршума е 

s/m692.12V
стар

0  . 

За по детайлно представяне на ефектите от 

стареенето на барутните заряди при посочените начални 

условия по дължината на цевта на огневата система, задачата 

на вътрешната балистика може да се реши по метода на 

Дроздов,[6]. Графичната интерпретация на решението на 

задачата е приставено на фиг.2. 
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Фиг.1. Налягане и скорост на куршума в цевта на АК-47 с използване  

на барут при продължително съхранение 25 години по (1). 

 

 
Фиг.2. Налягане и скорост на куршума в цевта на АК-47 с използване 

на таблични параметри на барута и този при продължително 

съхранение 25 години по метода на Дроздов. 

 

Сравнението на двете графики, Фиг.2. показва, че 

максималното таблично налягане на барутните газове maxP  е 

по-малко  при барутите с продължителен срок на съхранение 

стар
maxP  или max

стар
max PP  , което съответно в [MPa] съставлява, 

MPa33.275MPa23.282  . Освен това силата на барута 
старf  

при срок за съхранение 25 и повече години също намалява. 

При това стойността на това намаляване се получава, чрез 

интегриране на двете уравнения на функциите на налягането  

)l,p(fPнов   и )l,p(fPстар  получени при заряди от 

стандартен, или барут със срок за съхранение 5 години и този 

на със срок за съхранение 25 години [1,6].  Тогава  площите 

получени от интегриране на подинтергралните функции на 

наляганията от )l,p(fPнов   и )l,p(fPстар  ,фиг.2.  

дефинират полезната работа от барутните газове в канала на 

цевта на огневата система при явлението изстрел. Чрез 

тяхното сравняването се наблюдава, че таблстар
SS  ,  а при 

разлика между тях, %SSS таблстар   се определя 

редукцията на силата на барута при съхранение 25 години и 

повече. Това в реални изражения представлява редукция на 

полезната работа от %1.7 или %1.7SS таблстар
 ., фиг.2.  

Като най-важната балистична характеристика във 

вътрешната балистика се явява началната скорост на куршума 
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0V . Тя се определя с помощта на уравненията за налягането 

)l,p(fP  , [3,6], при което се получава, че стар
0

табл
0 VV   

или s/m12.692s/m715  , фиг.2. Разликата в  началните 

скорости е s/m88.22V0  , при двата барута. Това 

съставлява редукция на началната скорост с 3.2% при стрелба 

с барутен заряд със срок за съхранение 25 години от 

табличната. 

Посочената стойност на намаляването на началната 

скорост на куршума стар
0V , вследствие ефектите от стареенето 

на барута води до влошаване на балистическите 

характеристики на външната балистика, а също така и 

точността на стрелбата.  

 

2.2. Особености във външната балистика 

на цевните системи при използване на барути с 

продължителни срокове за съхранение  
С определената начална скорост на куршума от 

s/m692.12V
стар

0   с барут на съхранение 25 години и с 

таблична начална скорост s/m715.0V0   се решава задачата 

на външната балистика, чрез диференциални уравнения, [8] 

по закон за съпротивление на въздуха от 1943 година.  

Системата диференциални уравнения са от вида,[4]: 

     

     

 

 

































sinvy
dt

d

cosvx
dt

d

gsinvvGycH
dt

d

cosvvGycHv
dt

d

            (2) 

 

Където - v  - вектор на началната скорост на 

куршума,m/s;  - ъгъл на възвишение на цевта на оръжието, 

deg; x - вектор на хоризонталното разстояние на стрелбата,m; 

y -височина на траекторията,m; c - балистически коефициент; 

 vG - функция за съпротивление на въздуха;  yH - функция 

на изменение плътността на въздуха от височината на 

траекторията; g - земно ускорение. 

Част от елементите на траекториите на куршума с 

барут със срок на съхранение 5 години и този на съхранение 

25 години определени по (2) са показани на фиг.3. Така 

например,  стойностите в разстоянието на стрелбата при срок 

на съхранение 5 години  е - m300Pтабл
дист  ,  а при барут с 25 

години съхранение - m19.284P
,стар

дист   при отчитане на 

съответните начални скорости е m81.15P  , фиг.3. При тази 

стойност m81.15P   с помощта на ъгълът на падане на 

куршума от минутиъглови933.17c  , може да се определи 

разликата във височините на траекториите Y   спрямо точката 

на падане за разстояние m19.284P
,стар

дист  . И тогава за 

разстояние на стрелбата m300Pтабл
дист   разликата във 

височината на траекторията е m085.0Y  [4,7], фиг.3. 
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фиг.3. Траектории на куршума на автомат „Калашников“ при 

таблична и редуцирана начална скорост от s/m692.12V
стар

0   при 

заряд с продължителен период на съхранение 

Освен това, редукцията в началната скорост на 

куршума от s/m692.23V
стар

0   поради стареенето на 

барутният заряд, променя неговите текущи скорости по 

траекторията, а също така крайната скорост на куршума в 

точката на падане, която е s/m442.8V стар
c  . фиг.4. Този 

ефект формира отклонение от крайната скорост на куршума 

cV  със стойност от  s/m16.7Vc  .Текущите скорости на 

куршумите при различните начални скорости таблична и 

редуцирана s/m692.12V
стар

0    са представени на, фиг.4. 
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Фиг.4. Текущи скорости на куршумите на автомат 

„Калашников“ при таблична и редуцирана начална скорост 

вследствие продължителният срок на съхранение на барутният 

заряд от 25 години 

 

Стойността в редукцията в началната скорост на 

куршума от s/m16.7Vc   променя височината на 

траекторията стар
Y  при начална скорост s/m692.12V

стар
0   

[11,12] . Тя притежава  максимална стойност от m0.321Y
стар

 . 

Разликата в максималните височини на двете траектории Y  

на куршума - табличната m34.0Y табл  , [12,13]  и тази  при 

барутни заряди с 25 годишен срок за съхраняване  е 

m02.0Y  . 

Определените балистични характеристики на 

боеприпасите подложени на продължителни срокове на 

съхранение за автомат „Калашников“ - 25 години, с 

използването на посочената методика за тяхното определяне, 

могат да се използват и за определяне на характеристиките и 

на други огневи системи.  

 

 

 

 

ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. 2019

298



Заключение 
Ефектите, свързани със стареенето на барутните 

заряди подложени на продължителни срокове на съхранение 

позволяват да се определят основните стойности на 

налягането на барутните газове в канала на цевта. Това, 

позволява да се определи изменението на основните 

параметри на траекторията, определени чрез  използване на 

диференциални системи уравнения.  
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МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТАНКОВОТО 
ВЪОРЪЖЕНИЕ "КОМПЛЕКС 2Е28М" 

MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM FOR TANK ARMAMENT STABILIZATION 
“KOMPLEKS 2Е28М” 

доц. д-р Христов Й., доц. д-р Миневски И., доц. д-р инж. Йотков Т. 
Национален Военен Университет „В.Левски” В.Търново, България 
Е-mail: danchohr@abv.bg, ivan_minevski@abv.bg, teyotkov@nvu.bg 

Abstract: A methodology for the creation of a mathematical model of the system for Tank Armament stabilization “Kompleks 2E28M” has been 
introduced, as well as identification of its coefficients. Some results derived from identification and adequacy tests have been suspected. The 
model could be used for the creation of a diagnostic model of the system, for visualization of the educational process and other scientific 
purposes. 

KEYWORDS: COMPUTER SIMULATION AND MODELING, SYSTEMS OF AUTOMATICALLY CONTROL; SYSTEMS FOR 
IDENTIFICATION; TECHNICAL CONTROL AND DIAGNOSTICS. 

1. Въведение.
Качеството на работа на автоматичните системи в танковете,
гарантира тяхната висока бойна ефективност и изпълнението
на поставените им задачи. Точността на поразяване на целите
от движение в най-голяма степен (в чисто технически план)
зависи от системата за стабилизация на въоръжението (СТВ).
Поради тази причина тя е обект на множество изследвания. За
нуждите на изследователската работа е необходимо да се
създаде адекватен математически модел във вид на
предавателна функция на СТВ. В доклада се разглежда
методика за съставяне на математически модел и
идентификация на коефициентите на системата за
стабилизация на въоръжението "Комплекс 2Е28М".
Представени са резултати от идентификацията и от
изследванията за адекватност.

2. Стабилизатор на танковото въоръжение
(СТВ) „Комплекс 2Е28М“. 
Стабилизатора на танковото въоръжение “Комплекс 2Е28М” 
(СТВ) представлява автоматична система с обратна връзка 
(ОВ), изпълнена по принципа на регулиране по отклонение на 
наблюдаваната величина (разсъгласуване). Това е ъгловото 
положение на оръдието (за вертикална плоскост) и куполата (за 
хоризонтална плоскост) в пространството, което се определя 
от: 
 ъгъла във вертикалната равнина, преминаваща през ос-

каналната линия на оръдието;
 ъгъла в хоризонталната равнина.
Положението на оръдието и куполата се регулират и 
управляват от две независими системи, които се наричат 
съответно вертикален и хоризонтален стабилизатор. Въпреки, 
че между тях съществуват редица конструктивни различия, те 
са изпълнени по една и съща функционална схема. Тук се 
разглежда само вертикалният стабилизатор, като приложената 
методология е изпълнима и при хоризонталният. 

3. Математичен модел на СТВ „Комплекс
2Е28М“. 
За съставянето на математическият модел е необходимо 
намирането на значенията на предавателните функции на 
функционалните елементи на системата. Чрез синхронни 
записи на входен и изходен сигнал за всеки функционален 
елемент и имайки предвид структурата на предавателните им 
функции е извършена дискретна параметрична идентификация 

[1] на коефициентите по метода на най-малките квадрати.
Моделите са изследвани и отговарят за адекватност по
критерий на Фишер. На фигура 1. е показана структурната
схема на СТВ при разкъсана обратна връзка със съответните
значения на идентифицираните предавателни функции, където
UПП е сигнал (напрежение) от прибора за привеждане на
оръдието към ъгъл на зареждане (ПП);
- ∆U ,V – сигнал от електронния усилвател;
- ϕ0 ,rad – ъглово отклонение на танковото оръдие (обект на
регулиране);
- UДЪ ,V – сигнал от жироскопичния датчик на ъгъл (ДЪ);
- UДС ,V – сигнал от жироскопичния датчик на скорост (ДС);
- UСС ,V – сигнал от регулировъчния потенциометър след ДЪ;
- UСЪ ,V – сигнал от регулировъчния потенциометър след ДС;
- UΣ ,V – сумарен сигнал от ДЪ и ДС.
След структурните преобразувания (1.), където КЕЛУ е
предавателен коефициент на електронния усилвател;
- СЪ – предавателен коефициент на регулировъчния
потенциометър за сигнала от ДЪ;
- СС – предавателен коефициент на регулировъчния
потенциометър за сигнала от ДС;
- КДУ – предавателен коефициент на ДЪ;
- W(р)ДС – предавателна функция на ДС;
- W(р)ХПТО – предавателна функция на хидропривода с
танковото оръдие;
- W(р)ОТВ – математически модел във вид на предавателна
функция на СТВ при разкъсана обратна връзка, на фигура 2. е
показан пълният математически модел на СТВ при отворена
система.
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Фиг. 1. Структурна схема на отворената верига на СТВ 
с идентифицирани предавателни функции 
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Фиг. 2. Пълна предавателна функция на СТВ при отворена 
система 

На фиг. 3. са показани входният и изходният сигнал за 
отворената верига на СТВ, регистрирани от реалната система. 
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Фиг. 3. Входен и изходен сигнал на отворената верига на СТВ: 

а) изходен сигнал (сумарно напрежение от ДЪ и ДС); 
б) входен сигнал (сигнал от ПП) 
На фиг. 4. са показани изходните сигнали на системата и на 
модела при един и същ входен, а на фиг. 5. са наложени един 
върху друг. 
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Фиг. 4. Изходни сигнали на отворената верига на СТВ: 
а) запис на сигнала от СТВ; б) сигнал, получен от модела (1.) 
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Фиг. 5. Изходни сигнали: сигнал от СТВ;
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На фигури 6. е показана структурната схема със значенията на 
идентифицираните предавателни функции на СТВ при 
затворен контур. 
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Фиг. 6. Структурна схема на СТВ при затворена ОВ със 
значенията на предавателните функции 

Общата предавателна функция се построява относно UВХ и ϕ0 
съответно като входен и изходен сигнал за системата. След 
структурно преобразуване на схемата от фигура 6., за пълната 
предавателна функция на СТВ получаваме 

(5.) 
( )

2323

24

222322421520619

24

7178159131011118

223322419518615

10.274,110.27,1
10.058,4

10.399,610.201,210.832,410.09,710.693,4
10.817,1

10.609,110.699,610.012,110.405,210.582,1
10.644,410.207,410.427,710.029,310.004,2

++
+

++++++
++

+++++
+++++

=

p

ppppp
p

ppppp
pppppW СТВp

Полученият математически модел отговаря на поведението на 
реалната система за стабилизация на танковото въоръжение. 
На фигура 7. е построен ходографът на Найквист. По вида на 
амплитудно-фазовочестотната характеристика (АФЧХ) за 
отворената система, може да се съди, че автоматичната система 
е устойчива. 
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Фиг. 7. АФЧХ на отворената система (ходограф на Найквист) 
на СТВ. 

На фигури 8. и 9. са показани съответно тегловата функция и 
реакцията на системата на стъпаловидна функция. От 
характеристиките на графиките следва, че системата отговаря 
на необходимото качество на стабилизация по инструкцията за 
експлоатация [2]. 
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Фиг. 8. Теглова функция на СТВ (математически модел) 
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Фиг. 9. Реакция на СТВ (математически модел) на 
стъпаловидна функция 

4. Адекватност на модела.
Проверката за адекватност на модела се извършва по критерий
на Фишер при отсъствие на паралелни опити, тъй като броят на
отчетите в един опит е достатъчно голям (N = 19980). При брой
на коефициентите на регресия m = 10 се изчислява по:

(2.) 
( )

( )∑

∑

=

=

−
−

−
−== N

i
ii

N

i
i

ОСТ

Y

yy
mN

Yy
N

S
S

F

1

2

1

2

2

2

0

ˆ1
1

1
 ; 

(3.) F0 = 4,6603 , 

където 2
YS  е разсейването на изходната величина y на обекта 

относно нейната средноаритметична стойност  ∑
=

=
N

i
iy

N
Y

1

1 ; 

– 2
ОСТS  – остатъчна дисперсия на модела. 

Критичната стойност за F – критерия се получава като 
таблична данна: 

(4.) 0335,1
21;; =kkFα

 , 

където k1 = N – 1 = 19979 – степен на свобода на 2
YS ; 

– k2 = N – m = 19970 – степен на свобода на 2
ОСТS ; 

– α = 0.01 – равнище на значимост.
От (3.) и (4.) си вижда, че 

21;;0 kkFF α> . 

Тъй като изчислената стойност многократно превишава 
табличната, може да се счита, че моделът е адекватен и има 
добри предсказващи свойства. 

5. Заключение.
Разработеният метод за създаване на математически модел във
вид на предавателна функция е приложим за широк кръг 
технически системи. За реализирането му е необходимо в 
конкретната система да се обособят функционалните елементи, 
да се изведе структурата на предавателните им функции и да се 
извършат синхронни записи на входен и изходен сигнал за 
всеки един от тях. 
Методът е приложен за СТВ "Комплекс 2Е28М". Полученият 
модел е адекватен по критерий на Фишер и е устойчив по 
критерий на Найквист. Реакциите на модела на стандартни 
входни сигнали са практически идентични с тези на реалната 
система, като показателите за устойчивост и качество на 
стабилизация се запазват в установените норми (фиг. 7., 8., 9.). 
Моделът може да се използва за изграждане на диагностичен 
модел на системата, за онагледяване на учебния процес, както 
и за научна и изследователска работа в тази област. 

6. Литература.
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Резюме:  При проектирането и разработването на тандемни боеприпаси е необходимо изследване на всички фактори 

влияещи върху конструкцията при функционирането. Освен якостните и динамични изчисления  е необходимо изследване 

влиянието на  продуктите  на детонация от активните елементи на бронираното средство и предварителната бойна част  върху 

конструкцията на основната бойна част. Направени са експериментални изследвания, като  измерените характеристики се 

въвеждат в модела за свободно движение на тяло хвърлено под ъгъл към хоризонта. 

Ключови думи: тандемно-кумулативен изстрел, скорост, преграда, продукти на детонация 

DETERMINING THE VELOCITY OF THE MAIN PART OF A TANDEM-CUMULATIVE CHARGE 

IN A BARRIER 
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Abstract: In the design and development of tandem munitions, it is necessary to study all factors influencing the construction in 

operation. In addition to strength and dynamic calculations, it is necessary to study the impact of the detonation products on the active 

elements of the armored vehicle and the preliminary combat part on the structure of the main combat part Experimental research has been 

done, and the measured characteristics are introduced into the model for the free movement of a body thrown at an angle to the horizon. 

Key words: tandem-cumulative charge, velocity, barrier, detonation products 

1. Въведение

При определяне скоростта на основната бойна част на

тандемно-кумулативен изстрел при среща в преградата, 

определящо значение намира взаимодействието на продуктите 

на детонация на взривното вещество на динамичната защита 

(ДЗ) и на продуктите на детонация на кумулативната струя на 

предварителната кумулативна бойна част на етапа на нейното 

формиране и въздействието им върху основният кумулативен 

заряд. 

2. Изложение

За оценка модула на скоростта при среща с преградата

на основния кумулативен възел са проведени статични 

изпитвания на тандемно-кумулативен изстрел. Измерените 

характеристики се въвеждат в модела за свободно движение на 

тяло хвърлено към хоризонта. 

Получените зависимости позволяват резултатите от 

статичните изпитвания да се оценят изменението на модула на 

скоростта и първоначалният ъгъл на наклона на оста на 

изстрела към хоризонта и влиянието на ъгъла на среща на 

изстрела с преградата. 

При срещата на тандемно-кумулативния изстрел с 

монолитна преграда, снабдена с активни елементи (ДЗ) срещу 

кумулативната струя или без тях, сработването на основната 

кумулативна бойна част, предшества сработването на 

предварителната кумулативна бойна част, който задейства 

активните елементи на (ДЗ). Наличието на (ДЗ) на бронираното 

средство, усложнява процеса на взаимодействието на тандемно-

кумулативния изстрел с основната броня, което прави 

началните параметри на взаимодействието непостоянни. Това е 

свързано с взаимодействието на елементите и  продуктите на 

детонация на взривното вещество на (ДЗ) с кумулативната на 

предварителната бойна част на етапа на нейното формиране, а 

също така взаимодействието на продуктите на детонация върху 

основния кумулативен поразяващ възел, като на твърдо тяло, 

като изменят неговите кинематични параметри в момента на 

неговото сработване. Тези обстоятелства разсейват реалните 

значения на скоростта на срещата на основния кумулативен 

възел при среща с основната бронева преграда, и като 

следствие значението на разстоянието на кумулативната 

облицовка на основният кумулативен заряд до повърхността на 

преградата в момента на началото на формирането на 

кумулативната струя, с което ги прави зависими от ъгъла на 

срещата на изстрела с преградата. 

Теоретичната оценка на това въздействие е достатъчно 

сложна задача, свързана с физиката на детонация и 

несиметрията в общия случай при стрелба под ъгъл на обтичане 

на продуктите на детонация върху тяло извършващо въртеливо 

движение със сложна форма[1,2,3]. 

Фиг.1.Експериментална схема 

1-Тандемно-кумулативен изстрел; 2-Блок динамична защита;

3- Бронеплоча
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За определяне величината на падане на вектора на 

скоростта на центъра на масата на основния кумулативен възел 

под въздействието на продуктите на детонация от 

предварителната кумулативна бойна част се проведоха 

статични взривявания на предварителния заряд на тандемен 

изстрел по схемата изобразена на фиг.1. 

За оценка на изменението на модула на скоростта при 

среща с преградата на основния кумулативен възел, следствие 

на продуктите на детонация от предварителната бойна част и 

въздействието на ДЗ се използва тандемен изстрел с бойно 

снарядена предварителна бойна част и инертно снарядена 

основна кумулативна част. Фиксирани са линейните и ъгловите 

координати на предварителното положение на изстрела в 

пространството и координатите на точката на падане на 

основната кумулативна част със задвижващият и стабилизиращ 

възел на земята. Измерените характеристики се въвеждат в 

модела за свободно движение на тяло хвърлено под ъгъл към 

хоризонта (равнището на скоростта на движение на основния 

кумулативен възел) позволява да се пренебрегнат силите на 

аеродинамично съпротивление) и с помощта на основните 

изчислителни зависимости за ΔVc и tх  получаваме скоростта на 

основният кумулативен възел, получена вследствие 

въздействието на продуктите на детонация на предварителната 

кумулативна бойна част и активните елементи от ДЗ в 

направление обратно на движение то на тандемно-кумулативен 

изстрел и времето за изминаване на разстоянието ΔХ. 

∆𝑉𝑐 =
𝑔 .∆𝑥

𝑐𝑜𝑠∝0 2𝑔 𝑦0−tan∝0 
 (1) 

𝑡𝑥 =
𝑉0

2𝑠𝑖𝑛 2∝0+2𝑔.𝑦0−𝑉0𝑠𝑖𝑛∝0

𝑔
     (2) 

където, 

α0- първоначален ъгъл на наклона на оста на изстрела към 

хоризонта; 

ΔХ = Хк - Х0 – разстояние от началното положение до 

точката на падане на центъра на масата на изстрела; 

X0, Y0 - първоначални координати на центъра на масата на 

изстрела в декартова координатна система; 

Xк – координата на точката на падане на основната 

кумулативна бойна част със задвижващият и стабилизиращ 

възел; 

g – ускорение при свободно падане. 

Фиг.2 Схема за определяне на модул на скоростта 

По схемата на фиг. 2 се определя намаляването на модула 

на скоростта на центъра на масата на основния кумулативен 

възел. Както следва от фиг. 3, скоростта на центъра на масата 

зависи от ъгъла на среща с преградата, което непосредственото 

изменя потенциалната дебелина на преградата, която трябва да 

пробие основният кумулативен възел на величина:  

∆𝐵 =
𝐻. ∆∝0. 𝑐𝑜𝑠 ∝0

𝑠𝑖𝑛2 ∝0−
1
2
∆∝. 𝑠𝑖𝑛2 ∝0

 (3) 

Величината на изменение на ъгъла на среща с преградата 

Δα0 е свързанa с ΔВ с дробно-линейно съотношение от вида: 

∆∝0=
2∆𝐵. 𝑠𝑖𝑛2 ∝0

∆𝐵. 𝑠𝑖𝑛 ∝0+ 2𝐻. 𝑐𝑜𝑠 ∝0
 (4) 

Тъй като в експеримента е удобно да се оперира с 

величината на отклонение на центъра на пробива на 

предварителната кумулативна бойна част, на челната 

повърхност на преградата Δz  то с последното съотношение е 

удобно да се използва в работна форма, израза ΔВ = Δz. cos α0 

Фиг.3. Схема за изменение на ъгъла на среща с 

преградата 

където: 

B =
H

sin ∝0
- бронепробитие на предварителния 

кумулативен заряд; 

𝐵1 =
𝐻

𝑠𝑖𝑛  ∝0−∆∝0 
бронепробитие на основната 

кумулативна бойна част 

∆∝0=
2∆𝑍.𝑠𝑖𝑛 2∝

∆𝑍.𝑠𝑖𝑛2∝0+2𝐻
(5) 

Зависимостите (1)....(5) позволяват, като се използват 

получените при статичното взривяване на тандемния изстрел 

експериментални стойности за Δх и Δz, да се оцени 

изменението и характеристиките  на ΔV0  и  α0 и влиянието на 

ъгъла на срещата на боеприпаса с преградата. 

Така при взривяването на предварителната бойна част на 

тандемния изстрел при следните изходни данни: 

α0 = 130, Y0 =1,6 m,  ΔX = 6,5 m,  изменението на 

скоростта на център на масата, изчислено по зависимостта (1) е 

получено  ΔVс = 46,74m/s. 
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Резултатите от настоящето изследване могат да бъдат 

използвани при разработването на средства за динамична 

защита от кумулативни боеприпаси, включително в рамките на 

Проекта за изграждане и развитие на Център за компетентност 

„QUASAR“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж", по-специално Работен 

пакет 2 – „Интелигентни системи за сигурност“. 

3. Изводи:

1. Продуктите на детонация, въздействащи на основния

кумулативен възел като на твърдо тяло, изменят неговите 

кинематични параметри в момента на негово сработване. 

2. В резултат на въздействието на продуктите на

детонация на предварителната кумулативна бойна част и 

активните елементи на динамичната защита се изменя ъгъла на 

срещата с преградата, като непосредствено се изменя 

потенциалната дебелина на преградата, която трябва да пробие 

основната кумулативна бойна част на величина ΔВ. 

3. Вследствие въздействието на продуктите на 

детонация върху основната кумулативна част се изменя 

фактическото разстояние от кумулативната облицовка на 

основния заряд до повърхността на преградата. 

4. Скоростта на основната кумулативна част на

тандемния изстрел при среща с преградата, вследствие 

въздействието на продуктите на детонация на предварителната 

бойна част и активните елементи на бронирането, намалява 

относно скоростта на изстрела на 15...20%. 
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1. Въведение 

Проектите, свързани с повишаване бойната ефективност 

на войника бележат началото си през 1991 г., когато в рамките 

на НАТО стартира проучване с цел да се определят 

възможностите за пълна интегрираност на материалните 

компоненти на боеца с човешкия фактор. За няколко години 

след това, страните членки на НАТО развиха собствени 

изследвания в тази област с отчитане на националните 

особености и различия.    

 Българската армия стартира собствен проект „Войник на 

бъдещето” през 2001г. За кратко време е разработена структура 

на проекта, съобразена с постигнатия опит на страните- членки 

на НАТО, провеждащи изследвания и постигнали определени 

резултати в това направление. Важна база за развитие на 

проекта се явява националната военна доктрина и 

стандартизационните споразумения на НАТО, които по това 

време са приемани като нормативна база в Българската армия.  

 Очертан е следния основен обхват на проекта: 

- разработване на нови изисквания към индивидуалното  

въоръжение, облеклото и екипировката; 

- формулиране  на изисквания  и  съпровождане  на  нови  

разработки на индивидуални средства за наблюдение и 

комуникации; 

- разработване на съвременни средства за индивидуална 

защита и маскировка; 

- създаване на средства за оцеляване в екстремна бойната 

обстановка; 

- разработване на система за усъвършенстване на личността 

на боеца. 

 Характерна особеност на българския проект е неговата 

етапност. През 2002 г. е извършено задълбочено проучване на 

аналогичните разработки в останалите страни и са очертани 

проблемите, приоритетното решаване на които е свързано с 

повишаване бойната ефективност на българския боец.  

 Главният извод, който е направен е, че българският 

войник значително изостава по окомплектоване от нивото на 

съвременните армии, като по много показатели съществуват 

сериозни различия със стандартите на НАТО. Индивидуалното 

стрелково оръжие не съответства по калибър с оръжието на 

страните от НАТО. Използваното полево облекло до 2004 г, 

има ниски функционални и маскировъчни свойства. Част от 

екипировката е от времето на Втората световна война. Боецът 

не притежава ефективни индивидуални средства за наблюдение 

и комуникации. Не са изяснени проблемите по повишаване на 

индивидуалната и груповата мобилност. Тактико-техническите 

характеристики на част от средствата за индивидуална защита и 

оцеляване в екстремални условия се разминават в определена 

степен със съвременните изисквания. Никой до сега не е 

извършвал изследвания по отношение на психологическите и 

физическите възможности на боеца. Досегашните социални 

изследвания за ролята на човешкия фактор са провеждани 

изолирано от комплексното влияние на техническите, 

технологичните, ергономичните, медицинските и хигиенните 

условия на средата. 

 

 2. Анализ 

 В резултат на извършения анализ, е предложено да се 

обединят военно-техническите и човешките фактори в единна 

система, която да придобие следната конфигурация: 

- Подсистема "Индивидуално въоръжение"; 

- Подсистема "Полево облекло и индивидуална бойна 

екипировка"; 

- Подсистема "Средства   за   индивидуална   защита,   

маскировка   и оцеляване"; 

- Подсистема "Средства за командване и управление, 

комуникации и разузнаване"; 

- Подсистема "Човешки фактори" 

   В подсистемата "Индидуално въоръжение" се включва  

индивидуалното стрелково оръжие с използваните боеприпаси 

и специалните средства за нанасяне на поражения. 

 Първите стъпки на българския проекта включват наред 

със структурирането на проекта, разработването на следните 

елементи: 

- ново полево камуфлажно облекло за поделенията за 

териториална отбрана; 

- ново полево камуфлажно облекло за подразделенията, 

участващи в мисии в пустинни райони; 

- многофункционална раница; 

- водна раница; 

- разтактическо елече; 

- спален чувал. 
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 Направени са различни изследвания по отношение на 

човешкия фактор, като например възможностите за работа на 

българския боец в многонационална среда, влиянието на 

различните религиозни и етнически различия в подразде-

ленията, системата за подбор и подготовка на бойците и др. 

В този период са разработени елементи от екипировката 

като: 

-Боен нож; 

-Нов шанцов инструмент; 

-Противодъждовна пелерина, която се използва и като 

едноместна палатка; 

-Прибори за хранене в полеви условия. 

 По различни, главно субективни причини, работата по 

проекта е буила прекъсната в средата на 2006 г. [1,2] 

В момента около 50 държави развиват успешно 

аналогични проекти, в рамките на които се провеждат 

задълбочени експериментално-теоретични изследвания и 

експерименти в областта на екипировката с цел рязко 

повишаване бойните възможности на бойците участващи в 

мироопазващи операции. Те са превърнали проектите за 

повишаване на бойните способности на бойците в национални 

програми с приоритетно финансиране не само от военните, но и 

пряко от националните бюджети. В рамките на програмите се 

финансират разработки, свързани със създаването на 

екзоскелети, изкуствен интелект, камуфлаж тип „хамелеон”, 

електронизация на личното оръжие и др. 

Извършеният анализ на разработките и отчитайки нивото 

на техническите постижения в света във военната област може 

да се счита, че системата „Български боец на 21 век е 

целесъобразно да съдържа следните подсистеми (фиг.1): 

Подсистема „Средства за нанасяне на поражение”; 

Подсистема „Средства за защита и оцеляване”; 

Подсистема „Средства за осигуряване жизнената дейност 

на боеца”; 

 Подсистема „Средства за набиране и обработка на 

информация и комуникация и енергоосигуреност; 

 Подсистема „Човешки фактори”  

 

 
Фиг. 1 Структура на „Българския войник на 21 век 

  

 Подсистемата „Средства за нанасяне на поражение” 

следва да се разглежда като сложен комплекс от индивидуално 

оръжие и носим запас от боеприпаси за него. Индивидуалното 

оръжие- пистолет, картечен пистолет, автомат и хладно оръжие 

трябва да са съобразени на първо място с перспективните 

задачи в краткосрочен и дългосрочен план, които предстоят за 

изпълнение от българския боец. Те трябва да са съобразени с 

калибъра, приет като стандартен в рамките на страните от 

НАТО и от развитието на националната оръжейна 

производствена база. [3] 

 Оръжията за огнева поддръжка са носими и подцевни 

гранатомети, които имат възможност да изстрелват различни 

гранати – осколочни, кумулативни, газови, тренировъчни, 

димни и др. 

 По отношение на носимия запас от боеприпаси, следва да 

се отчитат конкретните задачи за изпълнение и калибъра на 

оръжията, който бележи тенденция за намаляване. Така 

например стандартните патрони за автоматичното оръжие на 

страните от НАТО с калибър 5,56х45 са по-леки от патроните 

7,62х39 на страните с руско въоръжение, включително и на 

Българската армия. Редукцията на калибъра на оръжието би 

позволило увеличаване на носимия боезапас. Същото се отнася 

и за гранатите на подцевните гранатомети. В момента се 

разработват оръжейни системи, включващи 25 милиметрови 

гранатомети.      

 Материалите, използвани за брониране на транспортни 

средства позволяват съпоставяне и формулиране на конкретни 

изисквания в процеса на тяхното проектиране и изработване, 

съобразени с разкритите специфични заплахи в дадения 

критичен регион. 

 Тенденция в развитието на индивидуалните оръжия е 

тяхната електронизация, т.е. разработването и внедряването на 

модули за управление на огъня, които позволяват отчитане на 

метеорологичните условия за балистични изчисления, 

управление момента на взривяване на изстреляните гранати и 

др. Страните с развито оръжейно производство успешно 

разработват интегрирани оръжейни системи, включващи като 

модули автоматите, гранатометите и електронни модули за 

управление в единна стрелкова система. 

 В тази подсистема е необходимо да се обърне специално 

внимание на несмъртоносните (нелеталните) оръжия и 

боеприпаси, с оглед на все по-голямата ангажираност на 

военните сили от страните на НАТО в различни видове 

операции в подкрепа на мира, които се различават съществено 

от конвенционалните войни по принципи, предназначение и 

характер и обикновено се провеждат в градове и други гъсто 

населени райони. Това изисква участващите в тях сили да са 

снабдени с нов тип оръжия като алтернатива или допълнение на 

конвенционалните, които да осигурят успех на мисиите при 

минимален риск за нанасяне на съпътстващи щети [4]. В 

контекста на съвременните военни операции използването на 

несмъртоносни оръжия може да има стратегически 

мултиплициращ ефект чрез избягване на случайни щети на 

имущество и инфраструктура, свеждане до минимум на 

жертвите от цивилното население, преодоляване на 

негативното възприятие на държавните армии, ограничаване 

възможностите на вражеска пропаганда и минимизиране на 

разходите за реконструкция на инфраструктурата. [5]. 

Политиката на НАТО за нелеталност, декларирана през 1999 г. 

[6,7], очертава насоките за изследване, разработване и 

придобиване на нелетални оръжия, както и използването на 

нелеталните оръжия и свързаните с тях дейности. Според тази 

политика, нелеталните оръжия, съответните концепции за 

операциите, доктрината и оперативните изисквания трябва да 

бъдат проектирани така, че да разширят обхвата на 

възможностите, с които разполагат военните сили на НАТО. 

Тъй като нелеталните оръжия са предназначени да обезкуражат, 
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предотвратят или забавят извършването на враждебни 

действия, те се възприемат от НАТО критичен, допълнителен 

капацитет, който е от решаващо значение за целите на защитата 

на силите и предоставя на командващите редица различни 

възможности за бързо установяване на контрол при 

потенциално опасни ситуации, избягвайки ескалацията и 

непропорционалната употреба на сила. За целта НАТО и 

водещите страни в алианса имат специални програми за 

изследване и разработване на нелетални оръжия като тази на 

Департамента по отбрана на САЩ [8], организират регулярно 

научни форуми и съвместни учения на силите с използване на 

нови нелетални технологии.  

 Подсистемата „Средства за защита и оцеляване” е 

целесъобразно да включва средствата за индивидуална 

балистична защита, средствата за защита от оръжия за масово 

поразяване и средства за оцеляване в екстремни условия. 

Средства за индивидуална балистична защита са 

бронежилетките и каските. При тях основните проблеми са 

свързани с правилно определяне на нивата на защита, от което 

пряко зависят масата и защитната им площ. Например следва да 

се изясни и докаже необходимостта от защита на 

бронежилетката от пробождане с хладно оръжие, 

необходимостта от устойчивост на бронеплочата от 6 бр. 

попадения на бронебоен куршум, необходимостта от бронирани 

нараменници и др. 

 Средствата за защита от оръжията за масово поразяване 

следва да придобият ново съдържание. За целта следва да се 

използват специалисти от Военномедицинска академия, които 

притежават огромен потенциал и опит в токсикологията и 

оказването на първа медицинска помощ във военни условия. 

 Средствата за оцеляване в екстремни условия следва да 

съдържат всичко необходимо за оцеляване на боеца при 

попадане в тежка ситуация с откъсване от комуникация с 

бойното подразделение. Такива комплекти се предлагат от 

различни фирми, но изискванията към тяхното съдържание 

следва да се прецизира в зависимост от предстоящите бойни 

задачи.  [9]  

 Подсистемата „Средства за осигуряване жизнената 

дейност на боеца” е целесъобразно да се разглежда като 

комплекс от полеви облекла и обувки, индивидуално бойно 

снаряжение и средства за хранене в полеви условия. По 

отношение на полевите облекла и индивидуалното снаряжение 

съществуват стандартизационни споразумения на НАТО 

STANAG 2311, STANAG 2138, STANAG 2333 и STANAG 2335, 

които регламентират основните изисквания към конструкцията 

и маскировъчните изисквания. Разработките следва да се 

насочат към усъвършенстване структурата на полевото 

облекло, което трябва да се разглежда като единна система 

изградена по типа на „луковицата”, т.е. съставена от бельо, 

основно камуфлажно облекло и връхно облекло за екстремни 

условия (за силен вятър, дъжд и сняг). Комплектът полево 

облекло трябва да осигурява възможност всеки боец от една 

страна да има възможност да се облича в зависимост от 

личните си физиологични особености и чувствителност, а от 

друга страна да има еднакъв външен вид с останалите бойци от 

подразделението. 

 Бойното снаряжение следва да бъде съобразено с 

изискванията за маскировка, комфорт и средствата за нанасяне 

на поражение. То трябва да бъде изградено на модулен 

принцип- да съдържа походен и боен комплект. Походният 

комплект трябва да има възможности да побере всички 

необходими вещи на боеца за дейността му с откъсване от 

стационарната му база. Бойният комплект следва да осигурява 

носенето на вещи и оборудване, необходими в хода на 

непосредственото изпълнение на бойната задача. 

 Средствата за хранене в полеви условия съдържат както 

храна, така и прибори за хранене. Проблеми който следва да се 

решат при разработването на комплектите за хранене са 

необходимата калоричност при изпълнение на напрегнати 

бойни задачи, състава на храната която следва да бъде 

съобразена и с религиозните особености на бойците, 

традициите в храненето на българина (високо витаминозно 

съдържание), възможностите за приготовление в полеви 

условия и др.  

 Подсистемата „Средства за набиране и обработка на 

информация и комуникация и енергоосигуреност“ следва да 

съдържа средства за разузнаване, за навигация, за обработка на 

информацията, за комуникация и източници на електроенергия 

и зарядни устройства. В тази подсистема следва да се включат 

средствата за наблюдение на бойното поле, средствата за 

ориентировка (елементи от GPS-системите), както и 

персонални компютри със специално предназначение 

съдържащи  необходимата информационна база (географски 

карти, цели, данни за противника и др.), както и надеждна 

система за информационна сигурност и защита. Те следва да 

бъдат част от полевите комуникационни и информационни 

системи и системите C4I (командване, контрол, комуникации, 

компютри и разузнаване). [10,11,12,13] 

 През последните години важно значение се придава на 

източниците за електроенергия и зарядните устройства, които 

следва да осигурят надеждна работа на всички носими 

електронни устройства. Това изисква разработването на 

акумулатори с голям капацитет и малка маса. [14] 

 Подсистемата „Човешки фактори” следва да включва 

изследвания и разработване на решения по работата на бойците 

в многонационална среда и в условията на етническо и 

религиозно разнообразие. В рамките на подсистемата следва да 

се разработят ефективни мероприятия за усъвършенстване на 

системата на подбор и професионална подготовка на бойците, 

които трябва да бъдат способни бързо да преодоляват стреса, да 

бъдат психически устойчиви и физически подходящи. В това 

отношение следва да се регламентират нормативи, 

ограничаващи масата на бойната екипировка на боеца до 25-30 

кг.  

 

 

 3. Заключение  

 Очевидно е, че проектът „Български боец на 21 век” е 

сложна, динамична и широко мащабна система, която не може 

да се реши в рамките на една или няколко години. Тя трябва да 

бъде отворена във времето и да отразява настъпилите 

изменения в науката, техниката и технологиите. Място в 

разработките следва да намерят както предприятията от 

националната отбранителна промишленост, така и научния 

потенциал на БАН и на националните университети.    

 Резултатите от настоящето изследване биха могли да се 

използват за развитие на интелигентни системи за сигурност, 

разработвани по Работен пакет 2 в рамките на Проекта за 

изграждане и развитие на Център за компетентност „QUASAR“, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж". 
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 Резюме:  В настоящата публикация са разгледани, обобщени и анализирани изискванията за нива на защита, 

регламентирани в два от водещите международни стандартизационни документи в областта на бронираните транспортни 

средства - Руският национален стандарт ГОСТ Р 50963-96 и стандартизационното споразумение на страните от НАТО 

STANAG 4569. В резултат на направената съпоставка и анализ може значително да бъде улеснен процеса на формулиране на 

конкретни изисквания при проектиране и производство на бронираните транспортни средства, съобразени с разкритите 

специфични заплахи, използваните огнестрелни оръжия и взривни устройства в дадения критичен регион. Това е в пряка 

зависимост с осигуряването на адекватна защита на мироопазващите органи, изпълняващи мисии в критични региони и операции 

в отговор на кризи, където защитата на транспортните средства е от изключителна важност за здравето и живота на голям 

брой хора и сигурността на превозваните товари. 

 Abstract: The present publication examines, summarizes and analyzes the requirements for levels of protection regulated in two of 

the leading international standardization documents in the field of armored vehicles - Russian National Standard GOST P 50963-96 and 

NATO Standardization Agreement STANAG 4569. As a result of the comparison and analysis, the process of formulating specific 

requirements for the design and production of armored vehicles, tailored to the identified specific threats, firearms and explosive devices 

used in the given critical region, can be greatly facilitated. This is in direct dependence on ensuring adequate protection for peacekeeping 

missions operating in critical regions and crisis response operations where the protection of vehicles is of the utmost importance to the health 

and life of a large number of people and the security of goods carried. 

 Ключови думи: КОЛЕКТИВНА БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА, БРОНИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, 

СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, ГОСТ Р 50963-96, STANAG 4569, ИЗИСКВАНИЯ, НИВА НА ЗАЩИТА 

 Key words: COLLECTIVE BALLISTIC PROTECTION, ARMORED VEHICLES, STANDARDIZATION DOCUMENTS, 

ГОСТ Р 50963-96, STANAG 4569, REQUIREMENTS, LEVELS OF PROTECTION 

 

1. Въведение 
С оглед напрегнатата международна обстановка, 

проблемите свързани с регионалните конфликти, между-

народният тероризъм и бежанските вълни се явяват съществен 

проблем през последните години. Все по-актуална е темата за 

сигурността на мироопазващите органи,  изпълняващи мисии в 

критични региони и операции в отговор на кризи, където 

защитата на транспортните средства е от изключителна 

важност за здравето и живота на голям брой хора.  

Операциите в отговор на кризи се характеризират с 

участието на различни въоръжени и невъоръжени групи от 

хора, в зависимост от характера на провежданата операция. 

Операциите по създаване, въвеждане, изграждане и поддържане 

на мира, както и тези за предотвратяване на конфликти, най-

често са съпроводени с непосредствен контакт с въоръжени 

противостоящи групи. Основни заплахи в тези случаи се явяват 

заплахите от взривове, огън, осколки и изстреляни куршуми от 

различни по вид и тип огнестрелни оръжия.[1,2] 

Осигуряването на адекватна защита на мироопазващите 

органи, по време на изпълняваните от тях мисии е в пряка 

зависимост с: 

 

- разкриване на конкретните рискове и заплахи в 

критичните райони от различни видове оръжия, от 

взривове и от огън; 

- изследване и усъвършенстване на защитните 

свойства на средствата за колективна балистична защита и 

на транспортните средства; 

- формиране и обосновка на изискванията към 

средствата за колективна балистична защита при тяхното 

разработване, доставка и използване. 

- подобряване защитните свойства на бронираните 

транспортни средства при минимално допълнително тегло, 

максимално увеличена защитна площ и запазена 

маневреност [3,4.5].  

Познаването на различни международни документи - 

споразумения, стандарти и спецификации, регламентиращи 

изисквания по отношение балистичната устойчивост на 

материалите, използвани за брониране на транспортни средства 

позволява съпоставяне и формулиране на конкретни 

изисквания в процеса на тяхното проектиране и изработване, 

съобразени с разкритите специфични заплахи в дадения 

критичен регион. 
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2. Изложение 

Най-широко прилаганите стандарти по отношение 

балистичната устойчивост материалите, използвани за 

брониране на транспортни средства са разработени от Русия 

(ГОСТ), НАТО (STANAG), ЕС (ЕN). Тези стандартизационни 

документи, спецификации и споразумения постепенно са се 

наложили като международни такива. Основните параметри 

заложени в тях се отнасят до устойчивостта на панелите, 

използвани за брониране на транспортни средства, към 

различни видове балистични заплахи. 

По долу са разгледани и обобщени изискванията за нива на 

защита и балистична устойчивост на бронирани транспортни 

средства, произтичащи от ГОСТ Р 50963-96 и STANAG 4569 

 

2.1. Изисквания, произтичащи от ГОСТ Р 50963-96  

Руският национален стандарт ГОСТ Р 50963-96  

установява общите техническа изисквания, необходими за 

производство и сертифициране на защитни бронирани панели, 

използвани за брониране на специални автомобили. Той 

регламентира изискванията към бронирани транспортни 

средства за превозване на хора, пари, ценни книжа и особено 

опасни товари, с цел осигуряване защита на човешкия живот и 

здраве, безопасност на имуществото и сигурността на особено 

опасни товари от ефектите и последствията нанесени от  

различни оръжия (куршуми от огнестрелно оръжие и високо-

експлозивното действие на ръчни гранати RGD-5, F-1 и RG-42). 

Съгласно ГОСТ Р 50963-96 степента на защита на 

бронираните части, трябва да отговарят на изискванията дадени 

в табл. 1. Стандартът регламентира девет класа на защита, като 

са възможни различни комбинации на отделните класове. 

Устойчивостта на бронята трябва да гарантира безопасността 

на не по-малко от 85% от общата защитена площ на предната, 

страничната и задната част на превозните средства. [6] 

Табл. 1. Класове на защита съгласно ГОСТ Р 50963-96 

 Материалите, използвани за производството на защитна 

броня, трябва да отговарят на нормативните изисквания, 

заложени в съпътстващите документи и да бъдат подложени на 

входяща проверка за съответствие с тях. 

 Бронираните панели трябва да бъдат направени от 

листове, които са преминали и издържали тестово прострелване 

съгласно нормите, установени в правилника за специфичния 

материал, като съгласно ГОСТ Р 50963-96 броят на изстрелите 

е в пряка зависимост с площта на образеца: 

- при площ до 0,5m2 – един изстрел на детайл; 

- при площ от 0,5m2 до 1,5m2 – два изстрела на детайл; 

- при площ  над 1,5m2 – три изстрела на детайл; 

  За остъкляване на транспортното средство 

задължително се използват бронирани стъкла. Те трябва да 

отговарят на изискванията, установени в съответните 

стандартизационни документи (пр. ГОСТ Р 51136-2008). 

Устойчивостта на  бронираните стъкла трябва да отговарят на 

класа на защита на бронираните превозни средства. 

 Защитата на резервоарите за гориво трябва да се осигури 

срещу пожар и експлозия, причинени от бронебойно-

запалителни куршуми, както и на въздействието на високо 

експлозивни гранати. В комплекта документи за защитна броня 

трябва да бъдат включени спецификации за: бронята, 

бронираните части и дизайна на бронировката като цяло.  

 Изменение № 4 на ГОСТ Р 50963-96 влиза в сила от 

01.09.2013 г. [7]. То определя два специални и шест основни 

класа на защита по отношение структурата на бронята, 

използвана за брониране на превозни средства в съответствие с 

нейната устойчивост към определени оръжия (табл.2). 

 Видовете оръжия, използвани за изпитване устойчивостта 

на бронираните части на транспортните средства съгласно 

ГОСТ Р 50963-96, Изменение № 4 са посочени в табл. 3. 

Пистолет Макаров (ПМ)
9-мм пистолетен патрон 57-Н-181С с 

куршум Пст
Стоманен 5,9 305 - 325 5

Револвер тип «Наган»
7,62-мм револверен патрон 57-Н-122 с 

куршум Р
Стоманен 6,8 275 - 295 5

Пистолет специален 

малокалибрен ПСМ

5,45-мм пистолетен патрон 7Н7 с 

куршум Пст
Стоманен 2,5 310 - 335 5

Пистолет Токарева (ТТ)
7,62-мм пистолетен патрон 57-Н-134С с 

куршум Пст
Стоманен 5,5 415 - 445 5

2а Ловна пушка 12-ти калибър 18,5-мм ловен патрон Оловен 35 390 - 410 5

Автомат АК-74 5,45-мм патрон 7Н6 с куршум ПС
Стоманен 

незакален
3,4 890 - 910 5 - 10

Автомат АКМ 7,62-мм патрон 57-Н-231 с куршум ПС
Стоманен 

незакален
7,9 710 - 740 5 - 10

4 Автомат АК-74 5,45-мм патрон 7Н10 с куршум ПП
Стоманен 

закален
3,6 890 - 910 5 - 10

Винтовка СВД
7,62-мм патрон 57-Н-323С с куршум 

ЛПС

Стоманен 

незакален
9,6 820 - 840 5 - 10

Автомат АКМ 7,62-мм патрон 57-Н-231 с куршум ПС
Стоманен 

закален
7,9 710 - 740 5 - 10

5а Автомат АКМ 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с куршум БЗ Специален 7,4 720 - 750 5 - 10

6 Винтовка СВД 7,62-мм патрон 7Н13 с куршум СТ-М2
Стоманен 

закален
9,6 820 - 840 5 - 10

6а Винтовка СВД 7,62-мм патрон 7-БЗ-3 с куршум Б-32 Специален 10,4 800 - 835 5 - 10

1

2

3

5

Клас на 

защита
Вид оръжие Вид патрон

Характеристики на куршума Разстояние 

дуло/ 

мишена (m)
Тип 

сърдечник

Маса на 

куршума (g)

Скорост на 

летене (m/s)
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Клас на 

защита

Наименование на 

поражаващото средство
Използвани оръжия

С
Щик-нож инд. 6X5 заводски 

заточен

Щик на автомат АК-74 и негови модификации; или на 

автомат АН-94; или на автомати АК – серия  100

С1 18,5-мм патрон патрон Гладкоцевна пушка 12-ти калибър

С2 Имитатор осколка
Балистична цев без нарези и друго устройство за 

разпръскване на сачмите 

Бр 1
9х18 мм патрон с куршум Пст, 

инд. 57-Н-181С
9-мм автоматичен пистолет Стечкин АПС, инд. 56-А-126

Бр 2
9х21 мм патрон с куршум  П, 

инд. 7Н28
9-мм пистолет Сердюкова СР-1, инд. 6П53

5,45-мм автомат Калашников

обр. 1974 г., АК 74, инд. 6П20, или

модификации на автомата АК 74:

АК 74Н1 (инд. 6П20Н1), или

АК 74Н2 (инд. 6П20Н2), или

АК 74Н3 (инд. 6П20Н3), или

5,45 мм автомат Калашников обр. 1974 г. със  сгъваем 

приклад АКС 74 инд. 6П21, или

Модификация на автомата АКС 74:

АКС 74Н1 (инд. 6П21Н1), или

АКС 74Н2 (инд. 6П21Н2), или

АКС 74Н3 (инд. 6П21Н3), или

5.45 мм автомат Калашников обр. 1974 г. модернизиран 

АК 74М, инд. 6П34, или

5,45 мм автомат Калашникова серия 100 на  АК 107

7,62´39 мм патрон с куршум 

ПС, инд. 57-Н-231

7,62-мм модернизиран автомат Калашников АКМ, инд. 

6П1, или 7,62-мм модернизиран автомат Калашников 

със сгъваем приклад АКМС, инд. 6П4, или 7,62-мм 

автомат Калашников серия 100 на АК103, инд. 6П45

7,62-мм снайперова пушка Драгунов СВД, инд. 6В1,

или модификация на пушка СВД:

СВДН (инд. 6В1Н), или

СВДН1 (инд. 6В1Н1), или

СВДН2 (инд. 6В1Н2), или

СВДН3 (инд. 6В1Н3)

7,62-мм винтовка Драгунова СВД, инд. 6В1,

или модификации винтовки СВД:

СВДН (инд. 6В1Н), или

СВДН1 (инд. 6В1Н1), или

СВДН2 (инд. 6В1Н2), или

СВДН3 (инд. 6В1Н3)

Бр 6
12,7´108 мм патрон с куршум 

Б-32, инд. 57-БЗ-542

12,7-мм снайперова пушка ОСВ-96, или 12,7-мм 

снайперова пушка В-94

Бр 4
5,45´39 мм патрон с куршум  

ПП, инд. 7Н10

Бр 5

7,62´54 мм патрон с куршум  

ПП, инд. 7Н13

7,62´54 мм патрон с куршум Б-

32, инд. 7-БЗ-3

Табл. 2. Класове на защита за бронирани транспортни средства съгласно ГОСТ Р 50963-96, Изменение № 4 

 

Табл. 3. Оръжия, използвани за изпитване при различните 

класове на защита, съгласно ГОСТ Р 50963-96, Изменение № 4 
 2.2. Изисквания, произтичащи от STANAG 4569/AEP55  
 STANAG 4569/AEP-55 е споразумение на страните от 

НАТО, определящо изискванията за нива на защита за пътници 

и товари в логистични и леко бронирани транспортни средства 

[8]. 

 STANAG 4569/AEP-55 Част 1 определя процедурите за 

оценка степента на защита на логистични и леки бронирани 

транспортни средства на KE (куршуми от стрелково оръжие) и 

артилерийски боеприпаси, като регламентира пет нива на 

защита в зависимост от тяхната устойчивост, представени в 

табл. 4. [9] 

 STANAG 4569/AEP-55 Част 2 описва процедурите за 

оценка устойчивостта на логистични и леко бронирани 

транспортни средства на заплахи от гранати и минни, като 

определя четири нивата на защита. [10] Ниво 1 се отнася за 

заплахи от ръчни гранати, не експлодирали артилерийски 

снаряди, касетъчни бомби и други малки взривни устройства, 

независимо от мястото на експлозия върху транспортното 

средство. Нива 2,3,и 4 се отнасят до защита от минна експлозия 

и са с по две поднива, съответно 2а и 2b, 3а и 3b, 4а и 4b, които 

са определени в зависимост от мястото на експлозия (табл. 5).  

 На фиг. 1. са представени боеприпасите използвани при 

тестовете съгласно STANAG 4569/AEP-55, Част 1. 

 
Фиг. 1. Тестови боеприпаси по STANAG 4569/AEP-55, Част 1 

 

Тип 

сърдечник

Маса на 

куршума (g)

Скорост на 

летене (m/s)

С1 18,5-мм ловен патрон Ловно оръжие 12-ти калибър Оловен 34,0 ± 1,0 390 - 410 5 ± 0,1

С2 Имитатор осколка Балистична цев без нарези
Стоманени 

сачми 4
1,05 V50 -

Бр 1
9х18 мм пистолетен патрон с куршум Пст, 

инд. 57-Н-181С
9-мм АПС, инд. 56-А-126 Стоманен 5,9 335 ± 10 5 ± 0,1

Бр 2 9х21 мм патрон с куршум П, инд. 7Н28 9-мм СР-1, инд. 6П53 Оловен 7,93 390 ± 10 5 ± 0,1

Бр 3 9х19 мм патрон с куршум Пст, инд. 7Н21 9-мм ПЯ, инд. 6П35
Стоманен 

закален
5,2 455 ± 10 5 ± 0,1

5,45х39 мм патрон с куршум ПП, инд. 7Н10
5,45-мм автомат АК74, инд. 

6П20

Стоманен 

закален
3,5 895 ± 15 10 ± 0,1

7,62х39 мм патрон с куршум ПС, инд. 57-Н-

231 7,62-мм автомат АКМ, инд. 6П1
Стоманен 

закален
7,9 720 ± 15 10 ± 0,1

7,62х54 мм патрон с куршум ПП, инд. 7Н13
7,62-мм снайперова пушка 

СВД, инд. 6В1

Стоманен 

закален
9,4 830 ± 15 10 ± 0,1

7,62х54 мм патрон с куршум Б-32, инд. 7-БЗ-

3
7,62-мм снайперова пушка 

СВД, инд. 6В1

Стоманен 

закален
10,4 810 ± 15 10 ± 0,1

Бр 6
12,7х108 мм патрон с куршум Б-32, инд. 57-

БЗ-542
12,7-мм ОСВ-96

Стоманен 

закален
48,2 830 ± 20 50 ± 0,5

Основен клас на защита

Бр 4

Бр 5

* Ускоряването на поразителния елемент (с изключение скоростта на фрагмент симулатора), е измерено на разстояние (3 ± 0,1) м от муцуната. Скоростта на фрагмент 

симулатора  е измерена на разстояние (0,75 ± 0,01) м от предната повърхност на пробата.

Специален клас на защита

Клас на 

защита

Наименование на поражаващото 

средство
Вид оръжие

Характеристики на поражаващия елмент Разстояние 

дуло/ мишена 

(m)
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Табл. 4.  Нива на защита съгласно STANAG 4569/AEP-55, Част 1 

 
 

Табл. 5. Нива на защита съгласно STANAG 4569/AEP-55,Част 

2 

 

3. Заключение 
Направената съпоставка и анализ на изискванията, 

регламентирани в двата разгледани стандартизационни 

документа - ГОСТ Р 50963-96 и STANAG 4569 дава основание 

да бъдат направени следните изводи: 

При нивата на защита в двата стандартизационни 

документа се констатира определена степен на аналогичност, 

която позволява сравняване и формулиране на конкретни 

изисквания при проектиране и изработване на 

противобалистични панели за бронирани транспортни средства, 

в зависимост от разкритите специфични заплахи. 

Обобщените изисквания и направеният анализ може да 

бъдат използвани в помощ на процеса за формулиране на 

конкретни изисквания при проектиране и производство на 

бронирани транспортни средства, съобразени с разкритите 

специфични заплахи, използваните огнестрелни оръжия и 

взривни устройства в дадения критичен регион, като по този 

начин той може да бъде улеснен и съкратен времево. Това е в 

пряка зависимост с осигуряването на адекватна защита на 

мироопазващите органи,  изпълняващи мисии в критични 

региони и операции в отговор на кризи, където защитата на 

транспортните средства е от изключителна важност за здравето 

и живота на голям брой хора и сигурността на превозваните 

товари.  

В зависимост от разкритите специфични заплахи и 

използваните оръжия в дадения критичен регион желаната 

устойчивост на балистична защита на бронираните транспортни 

средства, може да бъде постигната чрез комбиниране на 

различни нива на защита от повече от един стандартизационен 

документ. Разнообразието в изискванията към бронирането на 

транспортните средства, осигурява възможност за проява на 

гъвкавост в това отношение.   

Обобщените изисквания могат да бъдат полезни и при 

разработване на подобрена защитата на бронирани транспортни 

средства по Работен пакет „Интелигентни системи за 

сигурност“ от Проект за изграждане и развитие на Център за 

компетентност QUASAR, финансиран по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“. 
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Боеприпаси
 Vproof * 

(m/s)
 Azimuth  Elev.

 Vproof * 

(m/s)
 Azimuth  Elev.

7.62 mm x 51 NATO ball 833
5.56 mm x 45 NATO SS109 900

5.56 mm x 45 M193 937
2 7.62 mm x 39 API BZ 695 0° - 360° 0° - 30° 630** 0° - 360° 0° – 22°

7.62 mm x 54R B32 API 854
7.62 mm x 51 AP (WC core) 930

4 14.5 mm x 114 API/B32 911 0° - 360° 0° 960 0° - 360° 0° – 90°

5
25mm x 137 APDS-T. PMB 

073 1258 30° 0° 960 0° - 360° 0° – 90°

Ниво

KE  (куршуми от стрелково оръжие) Артилерия (FSP 20 mm)

1 0° - 360° 0° - 30° 520** 0° - 360° 0° – 18°

* Vproof  са средни стойности: толерантността на скоростта на удара за отделния изстрел е 20 м/сек. 

** Нива 1, 2 и 3 за артилерийска заплаха са само с информационна цел.

3 0° - 360° 0° - 30° 770** 0° - 360° 0° – 30°

Ниво 

на 

защита

1

2a

Експлозия от мина, 

активирана под натиска 

на някое колело или 

пътния терен

2b Експлозия от мина под 

центъра

3a

Експлозия от мина, 

активирана под натиска 

на някое колело или 

пътния терен

3b Експлозия от мина под 

центъра

4a

Експлозия от мина, 

активирана под натиска 

на някое колело или 

пътния терен

4b Експлозия от мина под 

центъра

4

10 kg (маса на 

експлозива) Минен 

заряд

Заплаха от гранати и мини

Ръчни гранати, неексплодирали артилерийски снаряди, касетъчни 

бомби и други малки взривни устройства,  взривявани навсякъде 

под автомобила

2

6 kg (маса на 

експлозива) Минен 

заряд

3

8 kg (маса на 

експлозива) Минен 

заряд
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Abstract: Created mathematical model of complete bombing error and the error of technical scattering for bombs released from the 

aircraft's by different methods. The probability characteristics of the technical scattering are calculated. 
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1. Увод 

Бойното използване на авиационните бомби представлява 

сложен процес, зависещ от разнообразни фактори. Едни от 

важните фактори са условията на бойното използване т.е. 

условията за отделяне на бомбата от самолета, характера на 

движението на бомбата на траекторията на полета от самолета 

до целта, условията на срещане на бомбата с целта. 

Грешката в решаването на задачата на прицелване е 

една от съставните части на грешката на бойното използване на 

авиационните бомби и се различава от нея с величината на 

грешката на техническото разсейване [3,5]. Пълната  грешка на 

бомбопускане ∆ξп има следния вид: 

(1) ∆ ,тпрп      

където ∆ пр е грешката в решаването на задачата на 

прицелване; 

-∆ξт - грешката обусловена от техническото разсейване на 

бомбите. 

      Отклоненията в началните условия на движение на бомбите 

се явяват основна причина за техническото разсейване на 

бомбите. Друга важна причина за техническото разсейване е 

отклонението на балистическите качества на бомбата от 

номиналните [1,2]. Техническото разсейване, предизвикано от 

установката е по посоката на полета (в надлъжната равнина на 

самолета). 

        Пълната грешка на точката на взрива на i-тата бомба ∆ξтi 

се представя като сума от грешките на частни причини:  

(2)

                 
,

n

1j
тijтi 




 

           

 

където j е символ на частната причина; 

n – броя на причините. 

      Всяка частна грешка се разделя на групова, еднаква за 

всички бомби и изразяваща се в изместване на цялата серия 

бомби, и индивидуална, изместваща дължината на серията и 

преразпределяща бомбите в серията. Съществени частни 

грешки са: 

               - ∆ξтt -
 
е грешката от закъсняването и „разхвърлянето” 

на момента на пускане, предизвикана от грешките на системата 

за управление на отделянето и грешката във времето на 

движение на началния участък; 

               - ∆ξТО – е грешката от колебанията на бомбата на 

траекторията, предизвикана от отклонението на оста на 

бомбата от допирателната към траекторията в процеса на 

отделянето и придаването на ъглова скорост на бомбата; 

               - ∆ξтн – е грешката, следствие различните нива на 

точките на пускане на бомбите от отсека (при вътрешно 

окачване); 

 

 

               - ∆ξтv – е грешката от изменението на скоростта на 

самолета по величина и посока в процеса на последователното 

пускане на бомбите и изменението на скоростта на бомбата на 

началния участък на движението [6]. 

 

2. Резултати дискусия 

В [4] е разработен математически модел на пълната грешка 

на бомбопускане и на грешката на техническото разсейване при 

свободно и принудително отделяне на авиационната бомбата. 

На основата на този модел са изчислени вероятностните 

характеристики на техническото разсейване на авиационната 

бомба със свободно и принудително отделяне, извършен е 

сравнителен анализ на техническото разсейване с пълната 

грешка на бомбопускане.  

Изследванията са извършени за една бомба (авиационна 

практическа) с и без смутена зона в околността на самолета, за 

различни начални ъгли (00, 40, 80) на отделяне на бомбата и 

условия на бомбопускане (височини, скорости и ъгли на 

пикиране). За височина на зоната на смутения поток е приета – 

1,5 m. 

При смутена зона около самолета, принудителната начална 

вертикална скорост на бомбата, намалява нейното разсейване 

(без принудително отделяне - αАсм=0,17 m до 17,78 m.; при 

принудително отделяне αАсмv=0,05 m до 9,44 m). 

Делът на техническото разсейване спрямо пълната грешка 

за хоризонтален полет (Vуп=0) е αт0% е от 20,96 % до 34,11 %; 

при пикиране (λ=300) αт30 % е от 6,84 % до 25,09 %. При 

принудително отделяне на бомбата за хоризонтален полет 

αтv0%  е от 11,22 % до 29,41 %; при пикиране (λ=300) αт30 %  е 

от 2,91 % до 21,44 %. 

Делът на техническото разсейване спрямо пълната грешка 

на бомбопускане за разглежданите условия е средно 23 %. 

Моделът на авиационната бомба се състои от система от 

диференциални уравнения, чрез решаването на които се 

определя точката на нейното падане. Основна характеристика, 

съдържаща балистични сведения за масата, площта на 

напречното сечение и аеродинамичните качества на бомбата, в 

модела на движението е балистичната характеристка. Но тя не 

отразява реалните свойства на бомбата при нейното движение 

и като следствие се изменя траекторията на нейното движение. 

Авиационните бомби разположени близко една до друга 

във въздушния поток,  оказват взаимно влияние на характера 

на обтичането. Изменя се картината на обтичането, появават се 

вихри и смущения предизвикани от всеки елемент на самолета, 

което води до преразпределение на силите на налягането. В 

резултат от взаимното влияние на тялото на самолета, 
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гредовите държатели и бомбите, същите променят своите 

индивидуални аеродинамични характеристики. Това явление 

характеризира аеродинамичната интерференция. 

Необходимо е да се определят балистичните 

характеристики на бомбите окачени на гредови държатели под 

крилата, тялото и под двигателя т.е. да се отчитат 

характеристиките на аеродинамичната интеференция в 

стойностите на балистичната характеристика. Явлението 

аеродинамична интерференция значително изменя приетите и 

използвани аеродинамични характеристики в АПС. 

 

3. Заключение  
Необходимо е да се намери начин (аналитичен или 

експериментален) за определяне на балистичната 

характеристика изпозвана в балистичните алгоритми на АПС с 

отчитане на влиянието на аеродинамичната интерференция от 

самолета. По този начин ще се повиши точността на 

бомбопускането. 
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1. Увод 

При използване на метода индикация точката на 

падане (ИТП), параметърът за бомбопускане се определя по 

формулата: 

p/(t)= р/= ε/
1–ε1т.       

        При изпълнение на условието p/(t) 0 се определя 

грешката на бомбопускане ΔX: 

 (1)                );t(X)t(хX пп   

        След N на брой реализации,  съгласно формулите [4]: 

(2) 
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се определя втория начален момент α2х на грешката на 

бомбопускане. 

(4)   α2х=M2[Δх]+D[Δx], 

където M[Δх] е математическото очакване на грешката на 

бомбопускане при използване на конкретна авиационна 

прицелна система; 

 - D[Δx] е дисперсията на грешката на бомбопускане. 

          При условие, че се използва метода ИМП, параметърът 

на бомбопускане се определя по формулата: 

 

(5)   p/(t)= х/(t) – Х/(t), 

 

          При изпълнение на условието p/(t) 0 се определя 

грешката на бомбопускане ΔX и втория начален момент на 

грешката на бомбопускане α2х. 

          Алгоритъмът за определяне на втория начален момент α2х 

на грешката на бомбопускане при използване методите ИТП и 

ИМП [5,6,8] при зададени начални условия f0 е показан на фиг.  

1. 

 

 

 

                

 

           

                 

Фигура 1. Алгоритъм за определяне на втория начален момент 

α2х на грешката на 

бомбопускане при използване методите ИТП и ИМП 

 

ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. 2019

316

mailto:sostoykov@nvu.bg


2. Резултати дискусия 

В резултат на математическото моделиране на процеса на 

прицелване се определят вероятностните характеристики на 

грешката на бомбопускане (σΔх, М[Δx]) от хоризонтален полет 

и пикиране при определени условия на бомбопускане [4]. 

От таблица 1 е видно, че втория начален момент α2х на 

грешката Δх има най-малка стойност при височина Н=600, m и 

V1=160 m/s. Височината Н оказва по-голямо влияние върху α2х 

отколкото скоростта V1 на бомбопускане. 

При височини от Н=1100 – 2000 m с увеличаване на 

скоростта α2х намалява, а при Н=600 – 1100 m - α2х се 

увеличава.  

                                                                                                 Таблица 1 

α2x, m
2, λ= 00  

 V1=160 [m/s] 250 280 

Н=600 [m] 890 900 1330 

1600 2686 2113 1853 

2000 61543 4797 4196 

 

                                                                                                   

Таблица 2 

α2x, m
2, λ= -100  

 V1=160 [m/s] 250 280 

Н=600 [m] 428 488 543 

1600 1242 958 1235 

2000 2934 2061 1854 

 

Началната скорост на самолета V1 оказва слабо влияние 

върху стойностите на α2х. С нарастването на скоростта V1 и 

височината Н, втория начален момент α2х на грешката се 

увеличава. 

                                                                                      Таблица 3 

α2x, m
2, λ= -300 

 V1=160 [m/s] 250 280 

Н=600 [m] 252 254 263 

1600 552 633 714 

2000 1362 1096 1270 

 

При бомбопускане от хоризонтален полет се използват 

двата метода на бомбопускане (ИТП, ИМП). В диапазона от 

скорости при които се сменя метода на бомбопускане, вторият 

начален момент α2х на грешката Δх приема минимални 

стойности. Вероятностните характеристики на грешката на 

бомбопускане в по-малка степен се влияят от промяната на 

скоростта V1, отколкото при промяната на височината Н на 

бомбопускане. Точността на бомбопускане намалява с 

нарастването на скоростта и височината на бомбопускане 

[1,2,3]. 

Върху стойността на втория начален момент α2Δx на 

грешката на бомбопускане, височината Н оказва по-голямо 

влияние отколкото скоростта V1.При бомбопускане с ъгъл на 

пикиране λ= -300 се използват методите ИТП и ИМП, а при λ= -

500 – само метода ИТП [7]. 

 

3. Заключение  
С увеличаване на ъгъла на пикиране по модул, точността на 

бомбопускане нараства, а с увеличаване на височината на 

бомбопускане точността намалява. 

Изчислените вероятностни характеристики на грешката на 

бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране за 

съществуващите методи се препокриват с данните за 

съответните авиационните прицелни системи за даден тип 

самолет. 
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1. Въведение 
Глобализацията, бързо развиващите се пазари и кратките 

срокове за производство изискват мощни CAD-CAM системи, 
които да подпомагат скъсяването на производствения цикъл.  

В настоящата статия е описан подход за проектиране на 
авиационната бомба (АБ) чрез 3-D моделиране  в среда на Solid 
Works. Програмният продукт Solid Works, изграден на  база на 
параметричното моделиране има много предимства. Едно от 
най-важните е наличието на мощен 3-D моделиер за качествено 
проектиране на елементи, създаване на 3-D модели на възли и 
автоматизирано създаване на 2-D чертежи. Параметричното 
моделиране позволява лесно и точно модифициране на 
конструкционните елементи, чрез предефиниране на 
параметрите им, на всеки етап от процеса на проектиране.  

В “COSMOS Works” са направени  аеродинамични 
изследвания. В програмният продукт са вградени три 
алгоритъма за решаване на системите линейни уравнения.  За  
успешното решаване на задачата  е необходимо да се използва   
алгоритъм  “Outlet flow  simulation”.  Той дава информация за 
коефициент на челно съпротивление като симулира 
движението на  АБ. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
Съществуват различни методи за изчисляване на 

коефициента на челно съпротивление имащи своите 
предимства и недостатъци [5, 6, 7, 8, 9, 13]. 

За да  бъдат направени  аеродинамични изследвания първо 
трябва да се конструира и моделира авиационна бомба.  

На фигура 1 е показан общ вид на АБ -калибър 500. 

 
Фиг.1. Конструктивен 3D модел на АБ: 

1–сборка челна чаша с корпус; 

2-сборка стабилизатор 

Аеродинамична форма е такава, с която се понижава 
съпротивлението на обтичането на тяло АБ от насрещния поток 
във въздушна среда с по-голям вискозитет.   

Причината за изучаването и създаването на аеродинамични 
форми се корени в силата създадена от флуида срещу посоката 
на движение.  Създаването на тази сила се обяснява с 
компресирането на флуида като се увеличава налягането му 
пред тялото при движение и разреждането на налягането на 
флуида след движещото се тяло, където се получава понижено 
налягане[4,12].  

Етапи на аеродинамични изследване са: 

1. Анализ  на моделирания обект на АБ. 

Въвеждане  на  физическите и масовите характеристики на 
челно съпротивление за определяне на коефициента му (фиг.2). 
Извършване на кинематичен анализ на движение. 

 
Фигура2 Въвеждане на формула за коефициент на челно 

съпротивление 

Коефициентът на челното съпротивление при движение се 
изчислява по формула: 

 

където-  F-сила; 

𝑝𝑝- плътност на въздуха; 

S– площта от напречно сечение на (АБ); 

V- скоростта на обекта спрямо флуида. 

2. Графични стойности. 
С помощта на софтуерния продукт “SolidWorks“ [1] се 

извършва пресмятане и оформяне в графичните стойности от 
гореспоменатата формула (фиг.3). 

(1)  Сх = 2𝐹𝐹
𝑝𝑝 .𝑉𝑉2.𝑆𝑆
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фиг 3 Резултати от коефициент на челно съпротивление 

3. Виртуално симулиране.  
За да симулираме движението на АБ са използва 

софтуерния продукт SolidWorks Simulation [1]. Инженерната 
симулация извършва анализ на флуидните потоци (фиг.4). 
Създава  течните домейни за сложни геометрии и анализира 
изчислителната флуидна динамика (CFD). 

 
Фигура 4 Визуализация на флуидна динамика 

Резултатите от симулацията се оформят в графични 
стойности (фиг.5). 

 
Фигура 5 Графични стойности  на флуидна динамика (CFD). 

 

5. Заключение 
 

. Създаването на тримерни модели на (АБ) и виртуалното 
симулиране  дава възможност още в най-ранния етап на 
проектирането да се генерират множество варианти, като се 
отчетат и всички фактори, оказващи влияние върху нормалната 
работа чрез симулирането им във времето. 

2. Компютърното симулиране за определяне на 
аеродинамичните характеристики на авиационните средства за 
поразяване позволява тяхното използване в моделите и 
алгоритмите на работа на авиационните прицелни системи [1, 
2,3,11,14,15]. 
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1. Въведение 

Конструктивният  разчет се налага за определяне и 

обосноваване на основните тактико-технически 

характеристики на авиационна бомба. В познатата литература 

са посочени различни подходи за изчисляване и изследване на 

балистичните елементи на авиационните бомби [7,8,9,10,11]. 

 

2. Изложение 

За да дъдат  осъществени експерименталните изследвания 

първо трябва да се конструира и моделира авиационна бомба 

(АБ). Моделирането и изчисляването на геометричните 

характеристики е извършено с помощта на програмния продукт 

“SolidWorks”. 

Конструктивният модел на АБ се състои от детайли 

оформени в следните сборки: 

  челна част с корпус; 

  стабилизатор. 

 

Конструктивен чертеж Изграждане на модел 

детайл –конус 

  

сборка - стабилизатор 

  

Фигура 1. Пример на изчислителни геометрични модели на АБ 

 

На фигура 2 е показан общ вид на АБ -калибър 500. 

Основните относителни геометрични характеристики на 

АБ: 

1. дължина на корпуса (Lk); 

2. дължина на стабилизатора (Hk); 

3.размах на стабилизатора (Dst); 

4. разстояние от челната част до масовия център (Xм);; 

5. oбем и маса чрез 3Д моделиране. 

 

 

 

 

Фигура 2. Геометрични размери на авиационен боеприпас 
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Изчисляването на тези стойности се извършва в моделиране 

на образеца от един калибър –таблица 1.  

Таблица 1Конструктивен разчет на АБ 

 

Геометрични 

характеристики на 

АБ 

Изчислителен модел на АБ 

1. Дължина на 

корпуса 

lk =  е 

относителна 

дължина на корпуса 

 

2. Дължина на 

стабилизатора  

dst =
𝐷𝑠𝑡

𝑑
е 

относителна 

дължина на 

стабилизатора 

 

 

3. Размах на 

стабилизатора  

hk  е 

относителна 

височина на конуса 

на опашната част. 

 

 

4. Разстояние от 

челната част до 

масовия център  

 =  

разстояние от 

челната част до 

масовия център.  

 

 

5 Изчисляване 

на обем и маса чрез 

3Д моделиране  

 

 

 

 

 

 

Анализ на конструктивният разчет е представен в таблица 

2. 

 

Таблица 2Резултати от конструктивен разчет на АБ 

 

№ Показатели Резултат 

1

. 

Дължина на корпуса, m 2,247 

2

. 

Дължина на стабилизатора, m 1.15 

3

. 

Размах на стабилизатора, m 0.86 

4

. 

Височина на конуса на опашната 

част, m 

0.97 

5

. 

Разстояние от челната част до 

масовия център, m 

1.005 

 

 

5. Заключение 

1.Създаването на конструктивни разчети, тримерни модели 

и виртуалното симулиране на АБ може да се използва при 

създаването на нови образци на авиационни бомби [2, 3, 4]. 

2. Определянето на конструктивните параметри на 

авиационните бомби, осигурява разчета на балистичните 

елементи, необходими за решаване на задачата на прицелване 

[1, 5, 6,13]. 
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Abstract: Aviation targeting systems solve target shooting and bombing targets using projectiles, bombs and rockets. In general, the 
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navigation systems. The task is solved by creating a common vector scheme of the target shooting and bombing process on the basis of which 

the general vector equations for aerial and terrestrial targeting are derived. The vector-kinematic method is used to solve them. 
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1. Въведение 

Авиационните прицелни системи решават задачите на 

прицелване при стрелба и бомбопускане с използване на 

авиационните средства за поразяване. В общия случай се 

решава навигационната задачата и задачата на прицелване се 

състои в управление на летателния апарат (ЛА), така, че при 

стрелба и бомбопускане авиационното средство за поразяване 

(АСП) да попадне в целта [1, 8, 15]. Тези задачи се решават с 

използване на навигационни системи. 

Задачата се решава чрез създаването на обща векторна 

схема на процеса на прицелване при стрелба и бомбопускане 

на базата, на която са изведени общите векторни уравнения за 

прицелване по въздушни и земни цели. За тяхното решаване се 

използва векторно-кинематичния метод [9, 10]. 

2. Изложение 

Неуправляемите АСП се използват в голям диапазон от 

скорости, височини и  ъгли на самолета, при наличие на ъгъл 

между векторите на скоростта на самолета и скоростта на АСП. 

При това се използват авиационни прицелни системи (АПС) 

използващи принципно различни балистични схеми изискващи 

специфични методи на решаване на балистичните задачи и 

форми на представяне на резултатите от решенията [3].  

За тази цел е синтезиран единен балистичен модел за 

всички видове неуправляеми АСП, като типа на използваното 

АСП се въвежда на борда на самолета [11]. 

За синтез на балистичния модел се предлага система от 

диференциални уравнения описващи пространственото 

движение на АСП: 

 

(1) 
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където Р е тягата на двигателя на ракетата; 

V – скоростта на АСП; 

mk – масата на ракетата след прекратяване на работата на 

двигателя; 

сk – балистичен коефициент на ракетата на пасивния 

участък. 

Масата и тягата на ракетата се определят от следните 

зависимости: 

 

(2)  
.muP

;tmmm
0








 

 

Системата (3.14) се интегрира при следните начални 

условия: t=tд, V(tд)=V01, λ(tд)=λ01, X(tд)=0, y(tд)=H, където tд е 

времето за излитане на ракетата от блока.  

При t=tк тягата на двигателя Р=0, където tк е времето за 

работа на двигателя.  

При стрелба с авиационно артилерийско оръжие и 

бомбопускане Р=0 и mk=m, където 3

2

k
10

m

id
cc  . 

Зависимостта на балистичния коефициент „с“ на бомбата се 

определя от характерното време ϴ със зависимостта: 

 

k

a
c





, 

където а и к са постоянни коефициенти. 

Диапазонаите от изменение на скоростта, височината, и 

траекторния ъгъл на движение обхваща широка зона. По 

височина това съответства на дияпазон от 1000 m до 30000 m, 

по скорост – число М≤5 и по ъгъл на наклона на траекторията –                    

(-900≤λ≤+900).  

Не се ограничава и диапазоните на изменение на 

балистичния коефициент, което допуска и изчисляване на 

траекторията на бавно падащи АСП [2, 4].  
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В модела отсъства ограничение на далечината на 

използване на АСП. Това дава възможност на нейното 

използване в авиационните прицелни комплекси [11, 12, 13]. 

Векторното уравнение за решаване на задачата на 

прицелване при стрелба със следяща система по земна цел се 

определя от векторната схема (фиг. 1): 

 

Б 

О1 

Ц 

ц
S  

и
D  

B  

с
  

D  

01
V  

0

01c
V  Ци 

О 

l  

 

Фиг. 1.. Векторна схема на прицелване 

 

(3)  
ци

SBDD  , 

 

където ВО= B  е вектора на базата на оръжието спрямо 

следящата система; 

ОЦ= D  - вектора на необходимата далечина до целта за 

момента на изстрела; 

ЦЦи=
ц

S  - вектора на линейното изпреварване, определящ 

движението на целта; 

БЦи=
и

D  - вектора на далечината на изпреварване; 

ξс
0

01
V , ζс, ηс – вектори характеризиращи движението на 

снаряда за времето Т. 

Векторното уравнение (3) се представя в скаларен вид в 

свързаната координатна система Ox1y1z1. 

За определяне на векторите на базата B , далечината до 

целта D  и вектора на далечината 
и

D  на изпреварване се 

използва свързаната със самолета координатна система Ox1y1z1, 

визирната координатна система OxDyz, координатната система 

Оrij и скоростната координатна система Охvуvzv. 

Вектора на далечината 
и

D  се определя в координатна 

система Ox1y1z1 след решаване на системата от уравнения (1) в 

хоризонтално стабилизирана координатна система Охуz [5, 6, 

7, 14]: 
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Вектора B , се определя от: 

 

(5)    .

B

B

B

B

1z

1у

1х

1

















  

 

Използването на следяща система за стрелба позволява 

определянето на текущите координати x, z на целта и скоростта 

Vцх, Vцz на целта в хоризонтално стабилизираната координатна 

система Охуz. 

Проекцията на вектора 
ц

S  върху осите на свързаната 

система Ох1у1z1 се определят от израза: 

 

(6)   


















TV

TV

TV

S

1цz

1цy

1цx

1ц
. 

където Т е времето за движение на снаряда. 

Скоростта на целта се определя от векторното уравнение: 

 

(7)  
ц

V =W + lx
1

 +
c

c Dх
dt

Dd
~

  , 

(8) 
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където W  е векторът на пътната скорост на ла; 

- 
1

  векторът на ъгловата скорост на ла; 

- 
dt

Dd
~

c  относителната скорост на целта спрямо следящото 

устройство; 

-    векторът на ъгловата скорост на следящото 

устройство; 

- 
c

D  векторът на далечината до целта спрямо следящото 

устройство. 

 

Поставяйки във форм. (3), форм. (4), (5) и (6) се получава: 

 

(9)      .TV
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(10) 
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При решаване на задачата на прицелване при стрелба и 

бомбопускане, като параметри на прицелване се използват:  

(11)  fε=ε/
1–ε/

1н и fβ=β/
1–β/

1н,  

като ъглите ε/
1 и β/

1 определят положението на визирната 

координатна система OxDyz спрямо свързаната координатна 

система Ox1y1z1, а ъглите ε/
1н и β/

1н са необходимите ъгли на 

визиране на целта (фиг.2). 

 y 

ТП 

x1 

y1 

z1 ε/
1 

β/
1 

н
D  x1 

z1 

О 

D  

β/
1н 

ε/
1н 

хD 

Ц 

z 

 

Фиг. 2. Необходими ъгли на визиране на целта 

 

Използвайки форм. (10) необходимите ъгли на прицелване 

ε/
1н и β/

1н в свързаната координатна Ox1y1z1 с начало т. О 

разположена в масовия център на самолета се определят от 

формулите: 

(12) 














н1x

н1y

н1

D

D
arctg ;    













 


н1y

н1н1z

н1

D

sinD
arctg


 . 

Стрелбата и бомбопускането се извършват при изпълнение 

на условието fε=0 и fβ=0. 

 

3. Заключение  

Предложения математически модел на процеса на 

прицелване по подвижна земна цел маже да се използва при 

решаването на различни задачи при бойно използване на 

неуправляеми авиационни средства за поразявана. 
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1. Въведение 

Изпълнението на боен полет включва определени етапи 

през които се решават навигационните и тактически задачи, 

както и такива по най-пълно реализиране на бойните 

възможности [1, 7, 8]. Резултатността на всеки етап има своя 

относителна тежест за постигането на крайната цел [2]. 

Навигационните комплекси са устройствата, които осигуряват 

точността на поддържане на зададения режим на полета и 

извеждането на самолета в зададена точка. От точността на 

тяхната работа зависи успешното изпълнение на поставената 

бойна задача по бомбопускане и стрелба по заповяданите цели 

[2]. 

Точността на определяне на координатите на летателен 

апарат зависи от точността на определяне на пътната скорост. 

Навигационният комплекс е изграден от подсистеми, които 

работят на различен физичен принцип и определят пътната 

скорост по различен способ. Навигационният комплекс на 

летателен апарат използват три основни способа за определяне 

на пътната скорост: 

- аеродинамичен; 

- доплеров; 

- инерциален. 

В доклада ще бъдат разгледани точностите на доплеровия и 

инерциалния способ за определяне на пътната скорост и ще 

бъдат сравнени точностите на определяне на мястото на 

въздухоплавателното средство. 

2. Модел на грешката на доплеров способ за 

определяне на пътната скорост 

При доплеровия метод за определяне на пътната скорост се 

измерват проекциите на пътната скорост по надлъжната и 

напречна ос на самолета. След това те се преобразуват в 

проекции на пътната скорост по осите на навигационната 

координатна система. Пътните скорости се измерват с помощта 

на доплеров измерител на скоростта (ДИСО) а курсът на 

самолета се взема от курсовата система (КС) [1, 3, 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Съставните на пътната скорост при доплеровия способ за 

определяне на пътя 

- 𝑊 𝑦  - вектора на пътната скорост по оста Y; 

- 𝑊 𝑥  - вектора на пътната скорост по оста X;  

-𝑊   - вектора на пътната скорост; 

- γ0 - курса на самолета. 

 

Пълните грешки при измерване на навигационните 

параметри от курсовата система (КС) и доплеров измерител на 

скоростта и ъгъла на отнасяне (ДИСО) са [3, 4, 5, 6]: 

 
𝜔 = 𝜔  𝑡0 + 𝜔  

𝜓 = 𝛥𝜓0 +  𝜔𝑑
𝑡

𝑡0

𝑡 

(1) 
𝛥ЪО = 𝛥ЪО (𝑡0) + 𝛥ЪО  
𝛥𝑊 = 𝛥𝑊 + 𝛥𝑊  

 

където: 𝛥𝜓 0 ,𝜔 ,𝛥𝑊 , ЪО  са систематични грешки на 
навигационните датчици на КС и ДИСО. Тези грешки са 
постоянни за дадения участък на изчисление и се 
характеризират със съответните СКО – 
𝜎 𝜙0

(𝑡0), 𝜎 𝜔 (𝑡0),  𝜎 𝑊(𝑡0),  𝜎 ЪО(𝑡0); 𝜔 , 𝛥𝑊 , ЪО  са случайни 

грешки на същите датчици. 

Грешките на търсените параметри 𝑍, S, Z  и S  се намират 
чрез системата диференциални уравнения (2), свързващи 
грешките на тези параметри с грешките на датчиците за 
навигационна информация [3, 4]: 
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 𝛥𝑍 = 𝛥𝑊 𝑠𝑖𝑛( 𝜓 + ЪО) + 𝛥𝜓𝑊 𝑐𝑜𝑠( 𝜓 + Ъ +

𝛥ЪО𝑊𝑐𝑜𝑠(𝜓 + ЪО); 
(2)   𝛥𝑆 = 𝛥𝑊 𝑐𝑜𝑠( 𝜓 + ЪО) − 𝛥𝜓𝑊 𝑠𝑖𝑛(𝜓 + ЪО) −

𝛥ЪО𝑊𝑠𝑖𝑛(𝜓 + ЪО); 

𝛥𝜓 = 𝜔. 
Формулите за определяне на дисперсията на грешките 

по оста Х  Dz  и оста У  Ds  на навигационната координатна 
система са [1, 3, 4]: 
 

𝐷𝑍(𝑡) = 𝜎𝑍𝐾
2 + 𝜎 𝜓0

2 𝑊2𝑡2 + 𝜎ЪО
2 𝑊2𝑡2𝐹1(𝜈ЪО,𝛼ЪО𝑡)

+ 𝜎𝜔
2𝑊2

𝑡4

4
𝐹2(𝜈𝜔 ,𝛼𝜔𝑡); 

(3) 
𝐷𝑆(𝑡) = 𝜎𝑆𝐾

2 + 𝜎𝑊
2 𝑡2𝐹1(𝜈𝑊 ,𝛼𝑊𝑡), 

 

В табл. 2 са дадени стойностите, на 
средноквадратичното отклонение  СКО   σ, 2σ и 3σ  на 
грешките и СКО на радиалната грешка  3σr  при 
определяне на точността на точките от пътната линия на 
летателен апарат, по осите на етапно ориентираната 
ортодромична координатна система през 100 km, с 
използване на доплеровия способ за определяне на 
пътната скорост.  

 
Таблица 1 СКО на грешките при доплеров способ 

D 

[km] 

σy 

 [м] 

σx 

 [м] 

2σy 

 [м] 

2σx 

 [м] 

3σy 

 [м] 

3σx 

 [м] 

3σr 

 [м] 

100 824 176 1639 349 2454 522 2509 

200 3137 245 6254 487 9372 729 9400 

300 7028 301 13995 600 20962 898 20982 

400 12529 355 24924 700 37319 1044 37333 

 

3. Модел на грешката на инерциален способ за 

определяне на пътната скорост 

При инерциалния метод за определяне на пътната скорост 

се измерват ускоренията по осите на летателния апарат. 

Измерените ускорения се интегрират във времето и се 

определят съответните съставни на пътната скорост по осите на 

инерциалната координатна система Oξδ. Тези пътни скорости 

се преобразуват в съставни на пътната скорост по осите на 

навигационната координатна система ОХУ. Ускоренията  се 

измерват с помощта на акселерометри а курсът на летателния 

апарат се взема от курсовата система [3, 4, 5, 6].  
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Фиг. 4 Съставните на пътната скорост при инерциалния способ за 

определяне на пътната скорост 

 

Грешките при определяне на скоростта и координатите от 

инерциалните навигационни системи зависят от точното 

задаване на началните условия на движението и 

инструменталните грешки на елементите на ИНС. Основните 

грешки са тези на акселерометрите, жироскопите и началното 

установяване на жироплатформите. Пълните диференциални 

уравнения за грешките на ИНС представляват система от 

диференциални уравнения с променливи коефициенти, които 

нямат аналитичо решение. Разчета на точността на 

координатите, скоростта и височината се осъществяват за 

конкретни случаи на движението на ЛА. В резултат на това 

могат да се получат съставните на грешките, които зависят от 

систематичните грешки на елементите на ИНС и грешките от 

началното установяване на жироплатформата. 

Оценката на точността на ИНС при едновременно действие 

на систематични и случайни грешки може да се получи по 

метода на математическо моделиране за конкретен маршрут. 

Влияние на систематичните и случайните грешки на 

основните параметри на ИНС върху грешката на инерциалното 

изчисляване на координатите се описва от следните уравнения 

[3, 4, 6]: 

𝛼 +
𝛥𝑉

𝑅
= 𝜔; 

(4)   𝛥𝑉 = 𝛼𝑔 ; 

𝛥𝑆 + 𝛥𝑉; 
𝛥𝑍 = 𝑉𝛥𝜓 + 𝛥𝑉; 

𝛥𝜓 = 𝜔𝑎  

където: α – грешка на ъгловото положение на хоризонталния 

жироскоп; ΔV – грешка в скоростта;Ѱ – грешка в азимуталната 

ориентация на платформата; 𝛥𝑆 , 𝛥𝑍  – грешка в скоростта на ЛА 

относно ЗПЛ; g – земно ускорение; R – радиус на Земята. 

Формулите за определяне на дисперсията на грешките по 

оста Х (Dz) и оста У (Ds) на навигационната координатна 

система са [3, 4]: 

 

(5)  𝐷𝑧 𝑡 = 𝐷𝑠
′  𝑡 + 𝐷𝑠

″  𝑡 + 𝐷𝑧
𝜔𝛼  𝑡 + 𝜎 𝑧𝑘

2  𝑡0 ; 

                               𝐷𝑠 𝑡 = 𝐷𝑠
′  𝑡 + 𝐷𝑠

″  𝑡 + 𝜎 𝑠𝑘
2  𝑡0 . 

В табл. 2 са дадени стойностите на СКО (σ, 2σ и 3σ) на 

грешките и СКО на радиалната грешка (3σr) при определяне на 

точността на точките от пътна линия.  

 
Таблица 2 СКО на грешките при инерциален способ 

D 

[km] 

σy 

[м] 

σx 

[м] 

2σy 

[м] 

2σx 

[м] 

3σy 

[м] 

3σx 

[м] 

3σr 

[м] 

100 186 180 368 357 551 534 767 

200 745 721 1475 1429 2205 2137 3071 

300 1678 1624 3320 3218 4962 4812 6913 

400 2987 2892 5908 5729 8828 8566 12301 

 

4. Определяне на относителната точност на 

доплеров и инерциален способ 
В резултат от математическото моделиране се извършва 

сравнителен анализ на точността на определяне на 

положението на летателен апарат по доплеров и инерциален 

способ на определяне на пътната скорост. Техните разлики са: 

 

∆𝜎у = 𝜎𝑦доп
− 𝜎уинс 

∆𝜎х = 𝜎хдоп − 𝜎хинс 

∆2𝜎у = 2𝜎удоп − 2𝜎уинс 

(6)                       ∆2𝜎х = 2𝜎хдоп − 2𝜎хинс 

∆3𝜎у = 3𝜎удоп − 3𝜎уинс 

∆3𝜎х = 3𝜎хдоп − 3𝜎хинс 

∆3𝜎𝑟 = 3𝜎𝑟доп − 3𝜎𝑟инс. 

 

В табл. 3 са дадени стойностите на разликите на СКО (∆σ, 

∆2σ, ∆3σ и ∆3σr) на грешките при определяне на точността на 

точките от пътната линия на ЛА по осите на етапно 

ориентираната ортодромична координатна система през 100 

km, с използване на доплеров и инерциален способ за 

определяне на пътната скорост. 
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Таблица 3 Разликата между СКО на доплеровия и инерциалния 

способ 

 

Относителното процентно намаляване на грешката (т. е. 

относителното процентно увеличаване на точността) при 

използване на инерциален спрямо доплеров способ се определя 

от изразите: 

𝜎у% =
𝜎удоп − 𝜎𝑦инс

𝜎удоп

100 

𝜎х% =
𝜎хдоп − 𝜎хинс

𝜎хдоп

100 

2𝜎у% =
2𝜎удоп − 2𝜎уинс

2𝜎удоп

100 

(7) 

2𝜎х% =
2𝜎хдоп − 2𝜎хинс

2𝜎хдоп

100 

 

3𝜎у% =
3𝜎удоп − 3𝜎уинс

3𝜎удоп

100 

3𝜎х% =
3𝜎хдоп − 3𝜎хинс

3𝜎хдоп

100 

3𝜎𝑟% =
3𝜎𝑟доп − 3𝜎𝑟инс

3𝜎𝑟доп

100. 

В таблица 4 са показани тези стойности за разглежданите 

условия на полета. 

Таблица 4 Процентна разлика на грешката на 

доплеров и инерциален способ 

D 

[km] 

σy 

% 

σx 

% 

2σy 

% 

2σx 

% 

3σy 

% 

3σx 

% 

3σr 

% 

100 77 -1 77 -2 77 -2 69 

200 76 -194 76 -193 76 -193 67 

300 76 -438 76 -436 76 -435 67 

400 76 -713 76 -718 76 -720 67 

 

5. Заключение 

1. С увеличаване на дистанцията на полета се запазва 

тенденцията за запазване на процентната разлика на грешката 

по оста У на ортодромичната координатна система. 

2. Процентната разлика на грешката по оста Х на 

ортодромичната координатна система се увеличава и показва, 

че инерциалния способ е по-неточен от доплеровия. 

3. Процентната разлика на СКО на радиалната грешка 3σr% 

запазва своята стойност с увеличение на дистанцията. 
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D 

[km] 

∆σy 

 [м] 

∆σx 

[м] 

∆2σy  

[м] 

∆2σx 

 [м] 

∆3σy 

 [м] 

∆3σx 

[м] 

∆3σr  

[м] 

100 637 -3 1270 -7 1902 -11 1741 

200 2392 -476 4779 -942 7166 -1408 6328 

300 5350 -1322 10674 -2618 15999 -3914 14068 

400 9541 -2536 19016 -5029 28490 -7521 25032 

 

ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. 2019

328



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТНОСИТЕЛНАТА ТОЧНОСТ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЕ НАПЪТЯ 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧЕН И ИНЕРЦИАЛЕН СПОСОБ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТНАТА СКОРОСТ 

 
Главен асистент д-р Митев С. 

Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „В. Левски“,  

Град Долна Митрополия, България,  

slav_mitev@abv.bg 

 

DEFINITION OF RELATIVE ACCURACY IN ROUDE CALCULATION USING AN AIR AND 

INERTIAL METHOD FOR DETERMINING ROAD SPEED 

 
Asst. Prof. Mitev S. PhD 

Aviation Faculty, “Vasil Levski” National Military University “, Dolna Mitropolia, Bulgaria  

slav_mitev@abv.bg 

 
 

Abstract: This report compared the accuracy of the aircraft's location using an air and inertial method to determine the road speed. 

Keywords: AVIATION, AIR METHOD TO DETERMINE THE ROAD SPEED, INERTIAL METHOD TO DETERMINE THE 

ROAD SPEED, ROAD CALCULATION, 

 

1. Въведение 
 

Навигацията е информационен процес, при който 

качеството на работата на навигационния комплекс (НК) 

зависи изцяло от качеството на информацията, използвана в 

информационния контур. От работата на НК зависи 

решаването на навигационните и тактически задачи решавани 

на отделните етапи на полета [1, 2, 3, 4]. Резултатността на 

всеки етап има своя относителна тежест за постигането на 

крайната цел [4].  

Точността на определяне на координатите на летателен 

апарат зависи от точността на определяне на пътната скорост. 

Навигационният комплекс е изграден от подсистеми, които 

работят на различен физичен принцип и определят пътната 

скорост по различен способ. Навигационният комплекс на 

летателен апарат използват три основни способа за определяне 

на пътната скорост: 

- аеродинамичен; 

- доплеров; 

- инерциален. 

В доклада ще бъдат разгледани точностите на доплеровия и 

инерциалния способ за определяне на пътната скорост и ще 

бъдат сравнени точностите на определяне на мястото на 

въздухоплавателното средство. 

 

2. Модел на грешката на аеродинамичен 

способ за определяне на пътната скорост 
 

При аеродинамичния способ, изчисляването на пътя става 

като се използват съставните на въздушната скорост за 

определяне на пътната скорост. Определяне на координатите 

на центъра на масата на въздухоплавателното средство по този 

способ се извършва чрез измерване на въздушната скорост, 

курса на самолета и навигационните елементи на вятъра. 

Векторът на пътната скорост, определящ преместването на 

летателния апарат относно земната повърхност, е сума от 

векторите на въздушната скорост и вектора на скоростта на 

вятъра [5, 6, 7].  

(1)   𝑊 = 𝑉 + 𝑈  

където:  вектора на въздушната скорост;   вектора на 

пътната скорост;  вектора на скоростта на вятъра;  γ0 курса 

на самолета; α ъгъл на отнасяне; δ0 навигационна посока на 

вятъра. 

 

 

Фиг. 1 Навигационен триъгълник на скоростите 

 

За да се определи грешката на аеродинамичния способ се 

определят грешката на параметрите S и S ,Z , Z , където 

Z и Z  е страничното отклонение и скоростта на това 

изменение, S и S  е надлъжната координата и скоростта на 

изменението ѝ. В етапно ориентирана ортодромична 

координатна система уравненията за въздушно изчисляване на 

пътя са [5, 6, 7]: 

𝑍 = 𝑉 𝑠𝑖𝑛𝜓 + 𝑈𝑧 ; 

(2) 

𝑆 = 𝑉 𝑐𝑜𝑠𝜓 + 𝑈𝑠 , 

където:   – курс на летателния апарат; V - скорост на 

летателния апарат; zU  - скорост на вятъра по оста Z; sU  - 

скорост на вятъра по оста S. 

Модела на  грешките на аеродинамичния способ e 

представен с уравнения (3) [5]:  

V W

U

  

 

xW    

X 

Y 

α 

δ0 

γ0 

xU  

xV  

V  

yV  yU   yW  

W  

U  
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𝛥𝑍 = 𝑉𝛥𝜓 + 𝛥𝑈𝑧 ;      Δ𝑍 𝑡0 = 𝛥𝑍 𝑡0 ; 
(3)      𝛥𝑆 = 𝛥𝑉 + 𝛥𝑈𝑠;          Δ𝑆 𝑡0 = 𝛥𝑆 𝑡0 ; 

𝛥𝜓 = 𝛥𝜓0 +  𝜔′
𝑡

𝑡0

𝑑𝑡;     Δ𝜓 𝑡0 = 𝛥𝜓0 𝑡0 . 

Формулите за определяне на дисперсията на грешките по 

оста Х (Dz) и оста У (Ds) на навигационната координатна 

система са [5, 6]: 

(5) 

𝐷𝑧 𝑡 = 𝜎 𝑧𝑘
2  𝑡0 + 𝑉2

 
 
 
 

 
 
 𝜎 𝜓0

2  0  𝑡 − 𝑡0 
2 +

𝜎 𝜔
2 0 

4
 𝑡2 − 𝑡0

2 2 +

+
𝜎 𝜔

2

𝛼𝜔
4

 
 
 
 
 
 𝛼𝜔

3  
4

3
𝑡0

3 − 2𝑡0
2𝑡 +

2

3
𝑡3 −

−𝛼𝜔
2  𝑡 − 𝑡0 

2 +

+2𝛼𝜔 𝑡 − 𝑡0  𝑒
𝛼𝜔 𝑡0 − 𝑒−𝛼𝜔 𝑡 +

+2 1 − 𝑒−𝛼𝜔  𝑡−𝑡0   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

+𝜎 𝑢
2 𝑡0  𝑡 − 𝑡0 

2 +
𝜎 𝑢

2

𝛽2  2 𝛽 𝑡 − 𝑡0 + 𝑒−𝛽 𝑡−𝑡0 − 1 

−  1 − 𝑒−𝛽 𝑡−𝑡0  
2
  ; 

𝐷𝑠 𝑡 = 𝜎 𝑠𝑘
2  𝑡0 + 𝜎 𝜐

2 𝑡 − 𝑡0 + 𝜎 𝑢
2 𝑡 − 𝑡0 

2

+
𝜎 𝑢

2

𝛽2  2 𝛽 𝑡 − 𝑡0 − 𝑒−𝛽 𝑡−𝑡0 − 1 –  1

− 𝑒−𝛽 𝑡−𝑡0 
2  . 

В табл. 1 са дадени стойностите на средноквадратичното 

отклонение (СКО) (σ, 2σ и 3σ) на грешките и СКО на 

радиалната грешка (3σr), при определяне на  точността на 

точките от пътната линия на летателен апарат (ЛА) през 100 

km, с използване на аеродинамичния способ за определяне на 

пътната скорост.  

   Таблица 1 СКО на грешките при аеродинамичен способ 

D 

[km] 

σy 

 [м] 

σx 

 [м] 

2σy 

 [м] 

2σx  

[м] 

3σy  

[м] 

3σx 

 [м] 

3σr 

 [м] 

100 1427 1230 2849 2430 4272 3631 5614 

200 3902 2462 7788 4872 11674 7281 13772 

300 7796 3706 15550 7333 23304 10960 25770 

400 13261 4960 26436 9809 39611 14657 42258 

  

3. Модел на грешката на инерциален способ за 

определяне на пътната скорост 
 

При инерциалния метод за определяне на пътната скорост 

се измерват ускоренията по осите на летателния апарат. 

Измерените ускорения се интегрират във времето и се 

определят съответните съставни на пътната скорост по осите на 

инерциалната координатна система Oξδ. Тези пътни скорости 

се преобразуват в съставни на пътната скорост по осите на 

навигационната координатна система ОХУ. Ускоренията  се 

измерват с помощта на акселерометри а курсът на летателния 

апарат се взема от курсовата система [5, 6, 7, 8].  
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Фиг. 4 Съставните на пътната скорост при инерциалния способ за 

определяне на пътната скорост 

Грешките при определяне на скоростта и координатите от 

инерциалните навигационни системи зависят от точното 

задаване на началните условия на движението и 

инструменталните грешки на елементите на ИНС. Основните 

грешки са тези на акселерометрите, жироскопите и началното 

установяване на жироплатформите. Пълните диференциални 

уравнения за грешките на ИНС представляват система от 

диференциални уравнения с променливи коефициенти, които 

нямат аналитичо решение. Разчета на точността на 

координатите, скоростта и височината се осъществяват за 

конкретни случаи на движението на ЛА. В резултат на това 

могат да се получат съставните на грешките, които зависят от 

систематичните грешки на елементите на ИНС и грешките от 

началното установяване на жироплатформата. 

Оценката на точността на ИНС при едновременно действие 

на систематични и случайни грешки може да се получи по 

метода на математическо моделиране за конкретен маршрут. 

Влияние на систематичните и случайните грешки на 

основните параметри на ИНС върху грешката на инерциалното 

изчисляване на координатите се описва от следните уравнения 

[5, 6, 8]: 

𝛼 +
𝛥𝑉

𝑅
= 𝜔; 

(6)   𝛥𝑉 = 𝛼𝑔 ; 

𝛥𝑆 + 𝛥𝑉; 
𝛥𝑍 = 𝑉𝛥𝜓 + 𝛥𝑉; 

𝛥𝜓 = 𝜔𝑎  

където: α – грешка на ъгловото положение на хоризонталния 

жироскоп; ΔV – грешка в скоростта;Ѱ – грешка в азимуталната 

ориентация на платформата; 𝛥𝑆 , 𝛥𝑍  – грешка в скоростта на ЛА 

относно ЗПЛ; g – земно ускорение; R – радиус на Земята. 

Формулите за определяне на дисперсията на грешките по 

оста Х (Dz) и оста У (Ds) на навигационната координатна 

система са [5, 6, 8]: 

 

(7)  𝐷𝑧 𝑡 = 𝐷𝑠
′  𝑡 + 𝐷𝑠

″  𝑡 + 𝐷𝑧
𝜔𝛼  𝑡 + 𝜎 𝑧𝑘

2  𝑡0 ; 

                               𝐷𝑠 𝑡 = 𝐷𝑠
′  𝑡 + 𝐷𝑠

″  𝑡 + 𝜎 𝑠𝑘
2  𝑡0 . 

В табл. 2 са дадени стойностите на СКО (σ, 2σ и 3σ) на 

грешките и СКО на радиалната грешка (3σr) при определяне на 

точността на точките от пътна линия.  

 
Таблица 2 СКО на грешките при инерциален способ 

D 

[km] 

σy 

[м] 

σx 

[м] 

2σy 

[м] 

2σx 

[м] 

3σy 

[м] 

3σx 

[м] 

3σr 

[м] 

100 186 180 368 357 551 534 767 

200 745 721 1475 1429 2205 2137 3071 

300 1678 1624 3320 3218 4962 4812 6913 

400 2987 2892 5908 5729 8828 8566 12301 
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4. Определяне на относителната точност на 

аеродинамичен и инерциален способ 
В резултат от математическото моделиране се извършва 

сравнителен анализ на точността на определяне на 

положението на летателен апарат по доплеров и инерциален 

способ на определяне на пътната скорост. Техните разлики са: 

 

 
∆𝜎у = 𝜎усвс − 𝜎𝑦инс

 
∆𝜎х = 𝜎хсвс − 𝜎хинс 

∆2𝜎у = 2𝜎усвс − 2𝜎уинс 
(8)                          ∆2𝜎х = 2𝜎хсвс − 2𝜎хинс 

∆3𝜎у = 3𝜎усвс − 3𝜎уинс 
∆3𝜎х = 3𝜎хсвс − 3𝜎хинс 
∆3𝜎𝑟 = 3𝜎𝑟свс − 3𝜎𝑟инс. 

В табл. 3 са дадени стойностите на разликите на СКО (∆σ, 

∆2σ, ∆3σ и ∆3σr) на грешките при определяне на точността на 

точките от пътната линия на ЛА по осите на етапно 

ориентираната ортодромична координатна система през 100 

km, с използване на доплеров и инерциален способ за 

определяне на пътната скорост. 

 
Таблица 3 Разликата между СКО на аеродинамичен и инерциал 
способ 

 

Относителното процентно намаляване на грешката (т. е. 

относителното процентно увеличаване на точността) при 

използване на инерциален спрямо доплеров способ се определя 

от изразите: 

𝜎у% =
𝜎усвс − 𝜎𝑦инс

𝜎усвс

100 

𝜎х% =
𝜎хсвс − 𝜎хинс

𝜎хсвс

100 

2𝜎у% =
2𝜎усвс − 2𝜎уинс

2𝜎усвс

100 

(9) 

2𝜎х% =
2𝜎хсвс − 2𝜎хинс

2𝜎хсвс

100 

3𝜎у% =
3𝜎усвс − 3𝜎уинс

3𝜎усвс

100 

3𝜎х% =
3𝜎хсвс − 3𝜎хинс

3𝜎хсвс

100 

3𝜎𝑟% =
3𝜎𝑟свс − 3𝜎𝑟инс

3𝜎𝑟свс

100. 

 
В таблица 4 са показани тези стойности за разглежданите 

условия на полета. 

Таблица 4 Процентна разлика на грешката на 

аеродинамичен и инерциален способ 

D 

[km] 

σy 

% 

σx 

% 

2σy 

% 

2σx 

% 

3σy 

% 

3σx 

% 

3σr 

% 

100 86 85 87 85 87 85 86 

200 80 70 81 70 81 70 77 

300 78 56 78 56 78 56 73 

400 77 41 77 41 77 41 70 

 

 

5. Заключение 
 

1. С увеличаване на дистанцията на полета се запазва 

тенденцията за намаляване на процентната разлика на грешката 

по оста У на ортодромичната координатна система. 

2. Процентната разлика на грешката по оста Х на 

ортодромичната координатна система намалява с увеличение 

на дистанцията на полета. 

3. Процентната разлика на СКО на радиалната грешка 3σr% 

намалява с увеличение на дистанцията 
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D 

[km] 

∆σy 

 [м] 

∆σx 

[м] 

∆2σy 

[м] 

∆2σx 

 [м] 

∆3σy 

 [м] 

∆3σx 

[м] 

∆3σr  

[м] 

100 1241 1050, 2481 2073 3721 3097 4847 

200 3156 1741 6312 3442 9468 5143 10700 

300 6118 2082 12229 4114 18341 6147 188571 

400 10273 2068 20528 4079 30783 6091 29957 
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Abstract: Резултатите от изследване приема на хранителни добавки от курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил Левски” са 

част от извършено проучване на хранителния им прием. От своя страна проучването на хранителния прием на курсанти наред с 

проучване на хранителния им статус, на  физическата им активност и заболеваемостта, свързана с храненето и на 

предпочитанията им към ястията, с които се планира седмичното им меню, е в основата на научен проект целящ разработване 

и верифициране през експеримент на нови норми за хранене на курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил Левски”.  

Установените навици и причини за приемане на витамини, минерали и други хранителни добавки от изследваната съвкупност 

могат да доведат до нежелани последици за здравето на повече от половината от нея. 

 

Keywords: ВОЕННИ, ЗДРАВЕ, КУРСАНТИ, ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА, РИСК, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 

 

1. Въведение 

Пазарите на хранителни добавки и на лекарствени 

продукти, отпускани без лекарско предписание, са едни от най-

динамично развиващите се във фармацевтичния сектор. 

Следвайки новите тенденции в областта на здравословния 

начин на живот, все по-голям брой потребители търсят 

средства за профилактика и подобряване на здравословното си 

състояние [2]. 

Част от потребителите на хранителни добавки са и 

специфична група от населението каквато са 

военнослужещите. Употребата на витамини, минерали, 

аминокиселини, есенциални мастни киселини, фибри, различни 

растения, билкови екстракти и други започва в детска възраст 

след предписание от лекар. По-късно в младежката възраст 

трениращите в различни спортни клубове продължават 

използването на хранителни добавки с цел поддържане на 

форма и възстановяване след тренировка. Курсантите в НВУ 

„Васил Левски” се занимават организирано със спортна 

дейност по линия на тяхното обучение, а голяма част от тях са 

състезатели в различни спортни отбори на Университета и 

участници в шампионати, организирани от Министерство на 

отбраната (МО).  

Приблизително 60% от личния състав на въоръжените сили 

на САЩ редовно консумират хранителни добавки. 

Изследователи на този проблем изразяват предположение, че 

използването на определени класове хранителни добавки може 

да доведе приемащите ги до възприятие на неуязвимост към 

лошо психическо и физическо здраве, което да повлияе 

неблагоприятно на здравето им [6]. 

Целта на настоящото проучване е да се представят пред 

научната общност установени данни за приема на хранителни 

добавки от курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил Левски” и 

здравословните ефекти от него. 

2. Изследване приема на хранителни 

добавки от курсанти, обучаващи се в НВУ 

„Васил Левски” 

2.1. Материали и методи  

За постигане на поставената научноизследователска цел 

беше организирано и извършено проучване на хранителния 

прием на курсанти от НВУ „Васил Левски”. То се проведе в 

учебни кабинени на катедра „Логистика на сигурността” от 

факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски” – гр. 

Велико Търново. Анкетната карта включва в себе си 47 

въпроса, сред които и въпроси, събиращи данни относно 

приема на витамини, минерали и други хранителни добавки.  

За обработка на данните от анкетното проучване е 

използван инструментариума на операционната система 

Windows 10, разработена от Microsoft. 

Към проучване на хранителния прием на курсанти са 

привлечени курсанти от разчни полове, обучаващи се във 

втори, трети, четвърти и пети курс. Анкетна карта са 

попълнили курсанти от военна специалност ”Материални 

средства, придвижване и транспорт” с граждански 

специалности ”Стопанска логистика” и “Логистика на 

сигурността”. 

Участващите курсанти са от четири учебни групи, които са 

с различна численост. Общия брой на курсантите от 

анкетираните групи е 51 души, от които 35 мъже и 16 жени. В 

изследването участват 46 души курсанти, от тях: мъже - 31 

души и жени -15 души. 

Анкетираните курсанти се обучават в образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”. 

По време на провеждане на анкетното проучване 

курсантите се намират в нормални условия и среда, след 

приключване на ежедневните занятия, без извънредна 

психологическа или физическа натовареност, без климатични 

или други неприсъщи фактори на въздействие върху тях. 

2.2. Резултати и дискусия 

На зададен въпрос „Приемате ли витамини и минерали 

(драже, сироп, др.) извън тези в осигуряваната храната в 

столовата?” 15,5% от изследваните отговарят, че приемат 

често, 33,3% - приемат понякога, а останалите 52,2% - рядко.  

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 22,6% заявяват, че приемат често, 32,2% - понякога и 

45,2% - рядко; от жените - никой не посочва, че приема 

витамини и минерали често, 33,3% заявяват, че приемат 

понякога и 66,7% - рядко. 

Според някои учени [1] прекомерното използване на 

витамини и минерални добавки при хора без изразен дефицит 

може да има вредно въздействие върху тяхното здраве. Поради 

тази причина при приема на витамини и минерални добавки 

трябва да се внимава и да се следват съветите на лекарите и 

фармацевтите. Витамините и другите добавки в никакъв случай 
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не могат да бъдат форма или начин за замяна на 

здравословното хранене. 

Според Българска асоциация за закрила на пациентите [8] 

предозирането с някои витамини и минерали може да има 

сериозни странични ефекти, които се изразяват в следното: 

1. Гаденето, повръщане, диария и обрив са общи симптоми 

за предозиране.  

2. Консумирането на повече от препоръчваната дневна доза 

на витамин А може да доведе до състояние, известно като 

хипервитаминоза А. Първите признаци са замъглено зрение и 

главоболие. Други ефекти на предозиране включват 

повръщане, диария, гадене, виене на свят, шум в ушите, умора, 

безсъние, раздразнителност, кожен обрив, косопад, болки в 

ставите, менструални проблеми, увреждане на черния дроб, 

нарушение в растежа на костите или остеопороза и увреждане 

на нервната система. 

3. Един от симптомите на приемането на прекалено много 

витамин В1 е разстроен стомах.  В редки случаи предозирането 

с витамин В1 може да предизвика алергична реакция. Най-

честите симптоми на алергичната реакция са дразнене на 

кожата, сърбеж или обрив. Други симптоми, но в редки случаи 

могат да бъдат гадене, виене на свят, задух и подуване на 

ръцете, лицето, устата или гърлото. 

4.  Най-сериозните нежелани реакции при приемане на 

високи дози рибофлавин са повишена честота на алергични 

реакции. Симптомите на алергични реакции включват 

подуване на лицето или езика, треска и затруднено дишане. 

Рибофлавин също може да причини безвредно жълто-оранжево 

оцветяване на урината. 

5.  Най-очевиден симптом на предозиране с ниацин е 

замъгляване на зрението. Може да се получат стомашно-чревни 

симптоми като гадене, стомашни болки и повръщане. 

6. Високите дози на витамин B5 може да доведе до тежка 

диария. 

7. Известно е, че предозирането на витамин В6 - 

пиродоксин причинява различни мускулни или нервни 

проблеми. 

8. В дози по-голями от 15000 мкг на ден, витамин B9 може 

да доведе до увреждане на централната нервна система. Това 

може да се прояви като двигателни нарушения, парализа, болка 

или изтръпване. 

9. Прекомерния прием на кобаламин, или витамин B12, 

може да доведе до някои симптоми при пациенти. Може да се 

образуват кръвни съсиреци, сърбеж, диария и сериозна 

алергична реакция. 

10. Някои от най-честите симптоми на предозиране на 

витамин C са свързани с храносмилателния тракт. Ако се 

консумира повече от 2000 мг витамин С, може да се развие 

тежко стомашно-чревно дразнене и диария. Продължителни 

епизоди на диария или повръщане могат да доведат до 

дехидратация, което води до изключителна жажда, умора, 

слабо отделяне на урина и понижаване на кръвното налягане. 

Диарията и повръщането могат също така да причинят 

електролитен дисбаланс. Предозирането на витамин С може да 

доведе и до камъни в бъбреците. Това е много опасно за хора, 

които вече са имали проблеми с това. 

11. Предозирането на витамин D се нарича 

хипервитаминоза D, или витамин D токсичност. Ефектите на 

витамин D предозиране включват стомашно-чревни 

нарушения, повишено кръвно налягане и повишени нива на 

калций в кръвта (хиперкалциемия), което може да доведе до 

нередовен сърдечен ритъм и други медицински проблеми. 

12.  Един потенциален страничен ефект на витамин К 

предозиране е окислително увреждане на клетките и тъканите. 

Следващия въпрос в анкетната карта е свързан с 

предходния и цели да се даде отговор „Защо  приемате 

витамини и минерали (драже, сироп, др.) извън тези в 

храната?”. Отговорите са следните: 23,9% от изследваните 

отговарят - „защото смятам, че с храната немога да си набавя 

нужното количество”; 34,8% - „защото тренирам (поддържам 

висока физическа активност) и имам нужда от тях”; 30,4% - 

„приемам ги когато съм болен/на или не се чувствам във 

форма”; 6,5% - „нямам конкретна причина”; 4,4% - не дават 

отговор на зададения въпрос. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 22,6% отговарят - „защото смятам, че с храната 

немога да си набавя нужното количество”, 51,6% - „защото 

тренирам (поддържам висока физическа активност) и имам 

нужда от тях”, 22,6% - „приемам ги когато съм болен/на или не 

се чувствам във форма”, 3,2% - „нямам конкретна причина”; от 

жените - 26,7% отговарят - „защото смятам, че с храната 

немога да си набавя нужното количество”, 46,7% - „приемам ги 

когато съм болен/на или не се чувствам във форма”, 13,3% - 

„нямам конкретна причина”, 13,3% - не посочват отговор на 

въпроса.  

Риск за здравето на изследваната съвкупност съществува за 

15,5% (всичките са мъже) от заявилите, че приемат често 

витамини и минерални добавки, както и тези 34,8% (от тях: 

25,8% от мъжете и 53,3% от жените), които отговарят, че ги 

приемат: „защото смятам, че с храната немога да си набавя 

нужното количество”; „нямам конкретна причина”; не дават 

отговор на зададения въпрос. Останалите курсанти биха 

попаднали под риск в случай, че приемат витамини и 

минерали, продължително време и не се консултират с лекар. 

Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) 

определя хранителните добавки като концентрирани източници 

на хранителни вещества (т.е. минерали и витамини) или други 

вещества с хранителен или физиологичен ефект 

(аминокиселини, есенциални мастни киселини, фибри и 

различни растения и билкови екстракти), които се продават под 

формата на "доза" (например хапчета, таблетки, капсули, 

течности в измерените дози). В Европейския съюз (ЕС) 

хранителните добавки се регулират като храни [7].  

Очакванията при това изследване са курсантите, които се 

занимават допълнително със спорт извън учебните занятия и 

разпределение на времето да посочат в анкетната карта, че 

приемат хранителни добавки. Обикновено използването им се 

свързва с очакването, че те ще подпомогнат възстановяването, 

ще повишат издръжливостта им, ще намалят умората, ще 

възстановят разхода на някои хранителни вещества, 

увеличаване на мускулна маса, намаляване на теглото, 

подпомагане възстановяването на водно-солевия баланс и 

други. 

Въпреки „положителните” ефекти, които се очакват от 

приемащите тези добавки, в научните среди [5] се смята, че се 

наблюдават рискове за здравето от някои вещества, които 

участват в състава на хранителните добавки. Като такива 

вещества се посочват: диуретиците, тестостеронови 

стимулатори, анаболни стероиди, йохимбин и 

дехидроепиандростерон. Рисковете, които могат да се очакват 

при продължителна употреба или злоупотреба с тях са 

следните: припадъци, подагра, мускулни схващания и 

муслулна слабост; артериална хипертония, аритмия, 

левокамерна хипертрофия, миокарден инфаркт, сърдечна 

недостатъчност, тромбоза, гинекомастия, импотентност; 

сърцебиене, тремор, раздразнителност, нарушения в съня, 

повишаване на кръвното налягане, панически пристъпи, 

бронхоспазъм, алергични реакции и други; нарушаване на 

хормоналния баланс, поява на вторични мъжки полови белези 

при жените. 

На зададен въпрос „Приемате ли хранителни добавки?” 

17,4% от изследваните отговарят, че приемат често, 13% - 
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приемат понякога, 23,9% - приемат рядко и 45,7% - не приемат 

такива добавки. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 25,8% заявяват, че приемат често, 16,1% - понякога,  

29,1% - рядко и 29% - не приемат; от жените - никой не 

посочва, че приема хранителни добавки често, 6,7% заявяват, 

че приемат понякога, 13,3% - рядко и 80% - не приемат. 

Риск за здравето на изследваната съвкупност, съществува за 

17,4% (всичките са мъже) от заявилите че приемат често 

хранителни добавки. 

Курсантите, които приемат такива добавки понякога или 

рядко (36,9% от съвкупността, от които 45,2% мъже и 20% 

жени) следва да се обърнат към лекар за консултация и 

отстраняване на всякакъв риск за здравето си. 

Предполагаемите причини поради, които могат да се 

приемат хранителни добавки от специална група от 

населението, каквато е обучаеми курсанти във висше военно 

учебно заведение, са изследвани чрез въпрос „Защо  приемате 

хранителни добавки?”. Възможните отговори са идентични с 

тези при друг изследван хранителен навик, какъвто е приема на 

витамини и минерали, а именно: смятам, че с храната не мога 

да си набавя нужното количество белтъчини, мазнини и 

въглехидрати; защото тренирам (поддържам висока физическа 

активност) и имам нужда от тях; приемам ги когато съм 

болен/на или не се чувствам във форма; нямам конкретна 

причина; не приемам.  

Отговорите на участниците в проучването са следните: 

26,1% от изследваните отговарят - „защото смятам, че с 

храната немога да си набавя нужното количество белтъчини, 

мазнини и въглехидрати”; 26,1% - „защото тренирам 

(поддържам висока физическа активност) и имам нужда от 

тях”; 4,3% - „приемам ги когато съм болен/на или не се 

чувствам във форма”; 4,3% - „нямам конкретна причина”; 

39,2% - „не приемам”. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 33% отговарят - „защото смятам, че с храната немога 

да си набавя нужното количество белтъчини, мазнини и 

въглехидрати”, 38,7% - „защото тренирам (поддържам висока 

физическа активност) и имам нужда от тях”, 3,2% - „нямам 

конкретна причина”, 25,2% - „не приемам”; от жените - 6,7% 

отговарят - „защото смятам, че с храната немога да си набавя 

нужното количество”, 13,3% - „приемам ги когато съм болен/на 

или не се чувствам във форма”, 6,7% - „нямам конкретна 

причина”, 73,3% - „не приемам”. 

На практика по-голямата част (52,2%) от участниците в 

анкетата са заявили, че приемат хранителни добавки защото 

искат да си набавят липсващи хранителни вещества от 

предлаганата храна в Университета. 

Българското законодателство [3] класифицира храните, 

предназначени за употреба при интензивно мускулно 

натоварване, особено при спортисти и храните, предназначени 

за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло, 

като отделни групи храни със специално предназначение. В 

тези храни се допускат вещества, които могат да се добавят в 

тях. За тази цел е приет списък, който включва следните 

категории вещества: витамини; минерални вещества; 

аминокиселини; карнитин и таурин; нуклеотиди; холин и 

инозитол. 

Сред веществата допустими за влагане в храните със 

специално предназначение, каквито могат да бъдат 

хранителните добавки, са включени витамини и минерали. В 

тази връзка следва да се отбележи, че 58,7% от курсантите 

заявяват, че приемат витамини и минерали по причини, че 

искат да си набавят нужното количество.  

При извършване на корелационен анализ между два от 

изследваните фактора, влияещи на хранителния статус на 

курсантите, а именно „прием на витамини и минерали” и 

„прием на хранителни добавки”, в частта, даваща отговор за 

причините, се получават следните резултати. За целите на този 

анализ са разгледани стойностите на следните отговори в 

проценти: защото смятам, че с храната немога да си набавя 

нужното количество; защото тренирам (поддържам висока 

физическа активност) и имам нужда от тях; нямам конкретна 

причина. Получен е много висок коефицент на корелация със 

стойност от 0,924238. В този случай може да се направи извод, 

че при приемане на витамини и минерали, както и на 

хранителни добавки по едни и същи причини е възможно те да 

се приемат едновременно по едно и също време. Това би могло 

да доведе до прекомерен прием на някои хранителни вещества 

(витамините и минералите могат да бъдат съставна част на 

хранителните добавки)   над горните референтни граници.  

3. Заключение 

Предвид установените негативни последици от употребата 

на допингиращи вещества/забранени вещества за здравето на 

спортуващи, респективно за обществото някои учени смятат, 

че в известен смисъл добра алтернатива би било използването 

на хранителни добавки. В тази връзка се отбелязва, че контрола 

на големия пазара на тези продукти е силно занижен и е 

необходимо да се внимава да не се премине границата между 

препоръчителната употреба и злоупотребата. Като основни 

качества допринасящи за физическото здраве и духовна 

извисеност на човека се посочват: воля, упоритост, 

дисциплина, концентрация и поддържане на духовен и 

физически баланс [4].  

На база на представените данни от изследването може да се 

направи извод, че при над 50% от участниците в анкетното 

проучване съществува реален риск от прекомерна употреба на 

нутриенти над приетите нива за здравословен прием. В тази 

връзка е наложително предприемането на по-засилен здравен 

контрол и провеждане на разяснителна кампания сред 

обучаемите от отговорните структури на Университета относно 

употребата на витамини, минелали и други хранителни 

добавки. 
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Abstract: Резултатите от изследване приема на енергийни напитки и алкохол от курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил 

Левски” са част от извършено проучване на хранителния им прием. От своя страна проучването на хранителния прием на 

курсанти наред с проучване на хранителния им статус, на  физическата им активност и заболеваемостта, свързана с храненето 

и на предпочитанията им към ястията, с които се планира седмичното им меню, е в основата на научен проект целящ 

разработване и верифициране през експеримент на нови норми за хранене на курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил Левски”. 

Установените навици за приемане на енергийни напитки и алкохол от изследваната съвкупност могат да доведат до нежелани 

последици за здравето на част от тях (21,7% от приемащите енергийни напитки и 7,7% от употребяващите 13-20 питиета на 

седмица). 
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1. Въведение 

Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) 

определя кофеинът като естествено срещащо се химическо 

съединение, имащо дълга история на консумация от човека, 

което се съдържа като съставка на кафето, какаовите зърна, 

чаените листа, плодовете от гуарана и ядките от „кола‖. 

Кофеинът се среща и в т.нар. „енергийни напитки‖. При 

консумация той стимулира централната нервна система и в 

умерени дози увеличава бдителността и намалява сънливостта 

[9].  

В специализираните издания се налага тезата, че 

популярността и употребата на енергийни напитки се ускориха 

през последното десетилетие и представлява здравна грижа в 

световен мащаб. Като основни съставки на тези напитки се 

приемат: кофеин, гуарана, таурин, женшен и захар. Извеждат 

се добре познатите странични ефекти, дължащи се на 

консумацията на енергийни напитки, които включват: 

тахикардия, главоболие, тревожност и сърцебиене. Съобщава 

се за животозастрашаващи сърдечносъдови случаи при лица, 

които са приели по-големи дози кофеин при употреба на 

енергийни напитки [8].  

Българските здравни власти смятат, че  умерената 

консумация на алкохол намалява стреса и понижава риска за 

сърдечно-съдови заболявания. Приемът на високи количества 

алкохол увеличава риска за травматични увреждания, 

инциденти с моторни средства и загуба на самоконтрол. 

Големите количества алкохол увреждат мозъчната функция и 

причиняват интоксикация. Прекомерното пиене може да 

доведе до алкохолна зависимост. Високата алкохолна 

консумация увеличава риска от хронични заболявания – високо 

кръвно налягане, инсулти, увреждане на черния дроб и 

някоивидове рак. Прекомерното пиене се свързва и с развитие 

на хранителни дефицити от витамини и минерални вещества 

[2]. 

Целта на настоящото проучване е да се представят пред 

научната общност установени данни за приема на енергийни 

напитки и алкохол от курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил 

Левски‖ и здравословните ефекти от него. 

2. Изследване приема на енергийни 

напитки и алкохол от курсанти, обучаващи 

се в НВУ „Васил Левски” 

2.1. Материали и методи  

За постигане на поставената научноизследователска цел 

беше организирано и извършено проучване на хранителния 

прием на курсанти от НВУ „Васил Левски‖. То се проведе в 

учебни кабинени на катедра „Логистика на сигурността‖ от 

факултет „Общовойскови‖ на НВУ „Васил Левски‖ – гр. 

Велико Търново. Анкетната карта включва в себе си 47 

въпроса, сред които и въпроси, събиращи данни относно 

приема на енергийни напитки и алкохол. 

За обработка на данните от анкетното проучване е 

използван инструментариума на операционната система 

Windows 10, разработена от Microsoft. 

Към проучване на хранителния прием на курсанти са 

привлечени курсанти от разчни полове, обучаващи се във 

втори, трети, четвърти и пети курс. Анкетна карта са 

попълнили курсанти от военна специалност ‖Материални 

средства, придвижване и транспорт‖ с граждански 

специалности ‖Стопанска логистика‖ и ―Логистика на 

сигурността‖. 

Участващите курсанти са от четири учебни групи, които са 

с различна численост. Общия брой на курсантите от 

анкетираните групи е 51 души, от които 35 мъже и 16 жени. В 

изследването участват 46 души курсанти, от тях: мъже - 31 

души и жени -15 души. 

Анкетираните курсанти се обучават в образователно-

квалификационна степен „Бакалавър‖. 

По време на провеждане на анкетното проучване 

курсантите се намират в нормални условия и среда, след 

приключване на ежедневните занятия, без извънредна 

психологическа или физическа натовареност, без климатични 

или други неприсъщи фактори на въздействие върху тях. 

2.2. Резултати и дискусия 

Изследователи [4] на енергийните напитки представят 

данни от национално представителна извадка на гимназисти от 

САЩ, включваща 6 498 участника, които сочат че един от 

всеки четирима е употребил алкохол, смесен с енергийни 

напитки, през последните 12 месеца. 

Други автори [7] поддържат становището, че благодарение 

на стимулиращите си свойства енергийните напитки са станали 

много популярни, както и комбинацията им с алкохолни 
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напитки. Връзката между алкохолните напитки, които имат 

силен вкус и добавянето към тях на енергийни напитки, се 

обяснява с по-лесното консумиране на алкохол смесен със 

сладкия вкус на енергийните напитки. Представени са данни 

според, които 25% от учениците в гимназията, 34% от 

колежаните и 34% от младите възрастни са консумирали 

енергийна напитка, смесена с алкохол, поне веднъж през 

изминалата година. 

На зададен въпрос „Приемате ли енергийни напитки?‖ 

21,7% от изследваните отговарят, че приемат често, 36,9% - 

приемат понякога, 15,2% - рядко, а останалите 26,2% -  не 

приемат.  

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 19,3% заявяват, че приемат често, 38,7% - понякога, 

16,1% - рядко и 25,9% не приемат; от жените – 26,7% посочват, 

че приемат енергийни напитки често, 33,3% - заявяват, че 

приемат понякога, 13,3% - рядко,  и 26,7% - не приемат. 

От отговорите става ясно, че 21,7% от изследваната 

съвкупност, отговорили, че приемат често енергийни напитки, 

и особено ако е в комбинация с алкохол, биха били изложени 

на някои здравословни неразположения. 

Министерство на здравеопазването (МЗ) на Република 

България наред със зависимости като употреба на 

психоактивни вещества и хазарт разглежда и злоупотребата с 

алкохол като такава. Според изнесени данни от МЗ алкохолът 

има място в нашия бит и култура: при празнуването на лични и 

религиозни празници, когато посрещаме гости присъствието 

му е „задължително‖, както и употребата. Отбелязва се, че все 

повече употребата на алкохол преминава в проблем, като 

основно е на ниво вредна употреба, достигаща до зависимост. 

Вредната алкохолна консумация най-общо се определя като 

пиене, причиняващо увреждане на физическото или 

психическото здраве. Не винаги, обаче, количеството на 

употребен алкохол е определящо [10].  

Изследователи [3] на употребата на алкохол от населението 

правят извод, че е важно да се открият ранните проблеми, 

свързани с употребата на алкохол и други наркотични вещества 

в първичната здравна грижа, тъй като тя има за цел 

насърчаване/защита на здравето и профилактиката на 

болестите като приоритетни здравни практики. 

Хърватски учени [6] представят пред научната 

общественост интересни факти относно така наречения 

„френски парадокс‖. Френският парадокс описва 

парадоксалната връзка между диета, богата на холестерол и 

наситени животински мазнини, с ниска смъртност от 

коронарни заболявания сред французите. Въпреки относително 

високите нива на холестерол и триглицериди в серума се 

наблюдава една от най-ниските нива на смъртност, което се 

обяснява основно с високия прием на алкохол, особено на 

червеното вино от френските граждани.  

Тук следва да се отбележи, че френският парадокс не може 

да бъде основание обществото да се храни нездравословно и в 

същото време да компенсира тово с алкохолни напитки, чиято 

прекомерна употреба сама по себе си е доказано с негативно 

въздействие върху здравето.  

На зададен въпрос „Колко често пиете алкохол през 

седмицата?‖ 47,8% от изследваните отговарят, че не пият, 

21,7% - не повече от веднъж, 28,3% - 1-2 пъти, 2,2% - 3-5 пъти. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 58,1% заявяват, че не пият алкохол, 16,1% - не повече 

от веднъж, 22,6% - 1-2 пъти, 3,2% - 3-5 пъти; от жените - 26,7% 

заявяват, че не пият алкохол, 33,3% - не повече от веднъж, 

40,0% - 1-2 пъти. 

В малки количества употребата на алкохол намалява риска 

от коронарна болест на сърцето, въпреки че все още е спорно в 

каква точно степен се намалява рискът, както и кое е нивото на 

консумация, при което е налице най-значимо намаляване. В по-

голямата си част намаляването на риска може да се постигне 

със средно 10 г алкохол (едно питие), консумирано през ден. 

Над 20 г (две питиета) всеки ден – нивото на алкохолна 

употреба с най-нисък изчислен риск – рискът от коронарна 

болест на сърцето се покачва [1].  

Според някои автори [5] силната отрицателна връзка между 

смъртните случаи от исхемична болест на сърцето и 

консумацията на вино в развитите страни насърчава надеждата, 

че умерената консумация на алкохол може да бъде от полза. В 

същото време проучвания на британски лекари показват 

определена връзка между смъртността от коронарни сърдечни 

заболявания и приема на етанол. Общата смъртност, се 

повишава безмилостно с прием над 12-16 г етанол на ден. 

Данните от изследването показват, че 52,2% от курсантите 

употребяват алкохол, като процента на пиещите жени е по-

висок в сравнение с мъжете, съответно 73,3% срещу 41,9%. 

Сами по себе си тези данни показват неблагоприятен за 

здравето на курсантите, установен вреден навик. За 

установяване на реалната потенциална заплаха за 

употребяващите алкохол е необходимо да се разгледат 

получените резултати за количеството, което употребяват през 

седмицата.  

На зададен въпрос „Колко питиета общо (едно питие е 

равно на бира - 190 ml или вино - 170 ml или концентрат - 25 

ml) изпивате през седмицата?‖ 58,3% от употребяващите 

алкохол отговарят, че изпиват по-малко от 4 на седмица, 29,1% 

- 5-12 на седмица, 6,3% - 13-20 на седмица, 6,3% – 21-30 на 

седмица.  

Количеството на всяко едно от посочените питиета във 

въпроса съответства на количеството етанол, което се смята за 

умерен прием. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете, употребяващи алкохол - 38,5% заявяват, че изпиват по-

малко от 4 питиета на седмица, 46,1% - 5-12 питиета на 

седмица, 7,7% - 13-20 питиета на седмица, 7,7% – 21-30 

питиета на седмица; от жените, употребяващи алкохол - 90,9% 

заявяват, че изпиват по-малко от 4 питиета на седмица, 9,1% - 

5-12 питиета на седмица. 

За изчисляване на чистия алкохол (етанол) в питиетата е 

използвана таблица за ―Алкохолно и енергийно съдържание на 

някои видове алкохолни напитки‖ от ‖Препоръки за 

здравословно хранене на населението в България‖. Средното 

съдържание на етанол в 190  ml  бира е приблизително 8 гр, в 

170 ml вино е приблизително 17 г и в 25 ml концентрат  той е 8 

грама. Умереният прием на алкохол представлява 

консумацията на не повече от 16 г чист етанол на ден, а за 

жените това е приблизително количеството наполовина от 

посоченото. В този смисъл приблизително 7,7% (всички са 

мъже) от анкетираните или тези, които са посочили, че пият по 

13-20 питиета на седмица, попадат под риск да изпаднат в 

зависимост, да пострадат при инцидент с моторни превозни 

средства, интоксикация и увеличаване на риска от хронични 

заболявания. За основната част – 87,4% от курсантите (от тях: 

мъже - 85,6%; жени – 100%), които употребяват средно по едно 

питие дневно и по-малко това би могло да доведе до 

намаляване на стреса и по-нисък риск от сърдечно-съдови 

заболявания. 

3. Заключение 

Необходимо е да се провеждат периодични беседи за 

негативните последици за организма и здравето на човек от 

употребата на алкохол с макар и малката част от изследваната 

съвкупност (7,7%), употребяваща алкохол в количества над 

приетите за нормално. 
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С цел снижаване процента на курсантите, приемащи 

енергийни напитки е целесъобразно да бъдат извършени 

разяснителни срещи с тях за възможните странични и 

животозастрашаващи ефекти от употребата им. При изготвяне 

на документация за отдаване под наем на търговски площи в 

районите на Университета да се поставя изискване към 

спечелилия търга да не продава енергийни напитки.  

Като поддържаща мярка следва да не се планират за 

раздаване енергийни напитки в седмичното меню. 
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Abstract: Резултатите от изследване приема на течности от курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил Левски” са част от 

извършено проучване на хранителния им прием. От своя страна проучването на хранителния прием на курсанти наред с 

проучване на хранителния им статус, на  физическата им активност и заболеваемостта, свързана с храненето и на 

предпочитанията им към ястията, с които се планира седмичното им меню, е в основата на научен проект целящ разработване 

и верифициране през експеримент на нови норми за хранене на курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил Левски”. 

Установените навици и количество приемани течности от изследваната съвкупност показват наличие на отклонения от 

научнообоснованите норми, което от своя страна може да доведе до сериозни дисбаланси в здравословното състояние на 

курсантите.  
Keywords: ВОЕННИ, ЗДРАВЕ, КУРСАНТИ, ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА, РИСК, ТЕЧНОСТИ 

 

1. Въведение 

Изследванията сочат, че водата е най-същественото и 

изобилно съединение на земята, съществуващо в течно, твърдо 

и газообразно състояние. Водата е основно хранително 

вещество, което позволява хомеостазата на човешкото тяло да 

се поддържа правилно. Водата се нарича "универсален 

разтворител" поради способността да се разтварят повече 

вещества, отколкото всяка друга течност. Хората приемат вода 

чрез различни източници, включително питейна вода, напитки 

или чрез метаболизма на храната. Поради естеството на 

разтворителя общият дневен прием на вода може да включва 

както потенциално вредни замърсители, така и полезни 

елементи [7].  

Целта на настоящото проучване е да се представят 

пред научната общност установени данни за прием на вода от 

курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил Левски” и 

здравословните ефекти от него. 

2. Изследване приема на течности от 

курсанти, обучаващи се в НВУ „Васил 

Левски” 

2.1. Материали и методи  

За постигане на поставената научноизследователска цел 

беше организирано и извършено проучване на хранителния 

прием на курсанти от НВУ „Васил Левски”. То се проведе в 

учебни кабинени на катедра „Логистика на сигурността” от 

факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски” – гр. 

Велико Търново. Анкетната карта включва в себе си 47 

въпроса, сред които и въпроси, събиращи данни относно 

приема на вода и течности. 

За обработка на данните от анкетното проучване е 

използван инструментариума на операционната система 

Windows 10, разработена от Microsoft. 

Към проучване на хранителния прием на курсанти са 

привлечени курсанти от разчни полове, обучаващи се във 

втори, трети, четвърти и пети курс. Анкетна карта са 

попълнили курсанти от военна специалност ”Материални 

средства, придвижване и транспорт” с граждански 

специалности ”Стопанска логистика” и “Логистика на 

сигурността”. 

Участващите курсанти са от четири учебни групи, които са 

с различна численост. Общия брой на курсантите от 

анкетираните групи е 51 души, от които 35 мъже и 16 жени. В 

изследването участват 46 души курсанти, от тях: мъже - 31 

души и жени - 15 души. 

Анкетираните курсанти се обучават в образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”. 

По време на провеждане на анкетното проучване 

курсантите се намират в нормални условия и среда, след 

приключване на ежедневните занятия, без извънредна 

психологическа или физическа натовареност, без климатични 

или други неприсъщи фактори на въздействие върху тях. 

2.2. Резултати и дискусия 

Според българските национални препоръки за адекватен 

прием на вода (общото количество вода от всички източници 

(питейна вода, напитки, храни)), за температури в умерен 

климатичен пояс и умерена физическа активност, всеки мъж на 

възраст от 19 до 30 години следва да приема по 2,5 л/ден, а 

жените – 2,0 л/ден [3].  

Някои изследователи [5], цитирани от СЗО [4] препоръчват 

при заседнал начин на живот и умерена темтпературна среда 

мъжете да приемат 2,9 л вода на ден, а жените 2,2 л вода на 

ден. При физическа активност и увеличаваща се температура 

на средата се препоръчва мъжете и жените да приемат вода по 

4,5 л/ден. Други автори [6] препоръчват при заседнал начин на 

живот и умерена темтпературна среда мъжете и жените да 

приемат 2-4 л вода на ден, а при физическа активност и 

увеличаваща се температура на средата се препоръчва те да 

приемат 8-16 л/ден. 

Освен водата, която се приема през целия ден организма 

набавя допълнителни количества вода и чрез другата храна, с 

която човек се храни. Напитките, като част от храната, са с 

преобладаващ състав на вода в своето съдържание. За целите 

на изследване предпочитанията на курсантите от напитки са 

подбрани за оценяване най-често използваните и предлагани 

напитки в общественото хранене и в домашната кухня, като: 

чай, кафе, безкофеиново кафе, какао, вода, мляко, студен чай, 

натурален сок, енергийни напитки, кока кола/пепси, диетична 

кока кола/пепси и други безалкохолни напитки. 

Резултатите показват, че: 23,9% от изследваните отговарят, 

че предпочитат чай; 54,3% - кафе; 2,2% - безкофеиново кафе; 

15,2% - какао; 91,3% - вода; 32,6% - мляко; 39,1% - студен чай; 

69,6% - натурален сок; 37% - енергийни напитки; 26,1% - кока 

кола/пепси; 10,9% - диетична кока кола/пепси; 6,5% - други 

безалкохолни напитки. При задаване на въпроса е направено 

уточнение, че може да се дава повече от един отговор. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 25,8% заявяват, че предпочитат  чай, 45,2% - кафе, 
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9,7% - какао, 93,5% - вода, 32,3% - мляко, 35,5% - студен чай, 

64,5% - натурален сок, 35,5% - енергийни напитки, 22,6% - 

кока кола/пепси, 12,9% - диетична кока кола/пепси, 3,2% - 

други безалкохолни напитки; от жените - 20% заявяват, че 

предпочитат  чай, 73,3% - кафе, 6,7% - безкофеиново кафе, 

26,7% - какао, 86,7% - вода, 33,3% - мляко, 46,7% - студен чай, 

80% - натурален сок, 40% - енергийни напитки, 33,3% - кока 

кола/пепси, 6,7% - диетична кока кола/пепси, 13,3% - други 

безалкохолни напитки. От мъжете никой не е посочил, че сред 

предпочитаните от него напитки е безкофеиновото кафе. 

Близо 69,6% от изследваната съвкупност, която предпочита 

натуралния сок като напитка следва да бъде внимателна с 

неговия прием. От една страна сред потребителите е широко 

разпространено схващането, че натуралните сокове са полезни 

и здравословни, но от друга страна честата употреба би довела 

до прекомерен прием на добавена захар особено ако соковете 

не са прясно изцедени. В един литър натурален сок в кутия, 

предлаган в търговската мрежа, е добавена 85-110 г захар.  

От резултатите от научно изследване относно приема на 

енергийни напитки и алкохол от курсанти става ясно, че 73,8% 

(74,1% от мъжете и 73,3 от жените) от анкетираните 

употребяват с различна честота енергийни напитки. В същото 

време 54,3% (45,2% от мъжете и 73,3% от жените) от тях 

посочват кафето като предпочитана напитка, а 37% (35,5% от 

мъжете и 40% от жените) - кока кола/пепси и диетичните им 

варианти. Напитки като кафе, кока кола и пепси са източник на 

кофеин, както и енергийните напитки. Заслужава внимание 

изразеното предпочитание на 15,2% от анкетираните към 

какаото. Какаото като напитка съдържа не само кофеин, но и 

теобромин. 

Теоброминът има подобни ефекти на кофеина, но 

въздейства по-слабо на централната нервна система и има по-

слабо изразен пристрастяващ ефект. Друг алкалоид, съдържащ 

се в чай (например Camellia sinensis) и какао (Theobroma cacao), 

какъвто е теофилина се използва широко в определени 

направления на медицината, поради изразените му ефекти 

върху респираторния тракт [8]. 

В Таблица 1 [2] са показани количествата на кофеин, 

теобромин и теофилин, които се съдържат в популярни храни и 

напитки. 

Таблица 1: Съдържание на алкалоиди в някои храни. 

Продукт 

Съдържание на алкалоиди 

Кофеин, мг 
Теобро

мин, мг 

Теофи
лин, 

мг 

Кафе, в 100 г 1500 2 0,6 

Кафе „Лате”, в 100 см3 27,2 - 39,8   

Кафе „Класическо”, в 100 см3 43,0 – 78,2   

Кафе „Двойно еспресо”, в 100 
см3 

29,1 – 310,5   

Черен чай насипен, в 100 г 2500 65 1,5 

Черен чай, в 100 см3 24,4 -30,1   

Зелен чай, в 100 см3 17,1 – 24,7   

Студен чай, в 100 см3 5,8   

Какао, в 100 г 200 2000 1 

Горещ шоколад, в 100 см3 24,6 – 39,7   

Млечен шоколад, 100 г 14,6 – 15,3   

Горчив шоколад, 100 г 43,2 – 66,5   

Coca-Cola, Pepsi-Cola, в 100 
см3 

8,7 – 13,0 50 5 

Продукт 

Съдържание на алкалоиди 

Кофеин, мг 
Теобро

мин, мг 

Теофи

лин, 

мг 

Енергийни напитки, в 100 см3 21,9 – 32,1   

Данните от научни изследвания показват, че 80-90% от 

потребителите на чай и кафе среднодневно приемат между 200 

и 250 мг кофеин. Според EFSA за безопасен прием се приема 

ниво от до 300 мг/ден. Министерството на здравеопазването на 

Канада и американската агенция по храните и лекарствата 

(FDA) посочват, че сред здрави възрастни хора няма повишен 

риск от нежелани въздействия от кофеина, когато неговия 

прием е ограничен до 400 мг/ден [1].  

Изнесените данни за съдържанието на алкалоиди в някои 

храни дават основание да се смята, че при среднодневна 

консумация от една енергийна напитка и едно двойно кафе 

еспресо биха могли да се достигнат пределните норми в Европа 

за прием на кофеин. Това важи и за дневен прием на: едно 

двойно кафе еспресо и една Coca-Cola или Pepsi-Cola от 500 

мл; едно двойно кафе еспресо, 50 г горчив (черен) шоколад  и 

студен чай от 500 мл. В този смисъл голяма част от 

анкетираните 54,3% (45,2% от мъжете и 73,3% от жените), при 

който се наблюдава честа употреба на енергийни напитки 

попадат под риск в някои дни да приемат алкалоиди над 

здравословните норми. Рискът при тази група мъже и жени се 

подсилва от възможността, освен планираното за раздаване на 

закуска кафе (1-2 пъти седмично) и полагащото се кафе на 

назначените в нощно дежурство, да си закупят свободно 

допълнително количество напитки, съдържащи алкалоиди.  

На зададен въпрос „По колко течности общо (вода, сокове, 

безалкохолни, чай, кафе) приемате ежедневно през пролетно-

летния период?” 8,7% отговарят, че приемат до 1 л, 13,0% - 1-

1,5 л, 43,5% - 1,5-3 л, 34,8% – 3-5 литра. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 3,2% отговарят, че през пролетно-летния период 

приемат до 1 л вода на ден, 3,2% - 1-1,5 л, 41,9% - 1,5-3 л, 

51,7% – 3-5 литра; от жените -  20,0% отговарят, че през 

пролетно-летния период приемат до 1 л вода на ден, 33,3% - 1-

1,5 л, 46,7% - 1,5-3 литра. 

На зададен въпрос „По колко течности общо (вода, сокове, 

безалкохолни, чай, кафе) приемате ежедневно през есенно-

зимния период?” 15,2% отговарят, че приемат до 1 л., 36,9% - 

1-1,5 л., 34,8% - 1,5-3 л., 13,1% – 3-5 литра. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 6,4% отговарят, че през есенно-зимния период 

приемат до 1 л вода на ден, 15,2% - 1-1,5 л, 51,6% - 1,5-3 л, 

26,8% – 3-5 литра; от жените -  33,3% - отговарят, че през 

пролетно-летния период приемат до 1 л вода на ден, 66,7% - 1-

1,5 литра. 

От представените резултати може да се направи 

заключение, че 21,7%  от анкетираните (6,4% от мъжете и 

53,3% от жените), които приемат до 1,5 л. вода на ден през 

пролетно-летния сезон и 52,1%  от анкетираните (21,6% от 

мъжете и 100% от жените), които приемат до 1,5 л вода на ден 

през есенно-зимния сезон могат да попаднат в сериозен 

здравословен риск в случай, че чрез други напитки и 

съдържащата се вода в храната, която консумират не набавят 

нужното им количество от вода. През пролетно-летния период 

интензивността на полевите занятия е голям, физическата 

активност се повишава, температурата на околната среда също 

се повишава, а това е предпоставка за увеличаване на 

индивидуалните нужди от вода над препоръчаните количества 

от националното законодателство. Навика за пиене на малки 

количества вода от жените създава значителна уязвимост за 

водно-солевия баланс на техния организъм. 
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На зададен въпрос „Кога пиете течности?” 36,9% отговарят, 

че пият течности когато усетят жажда, 54,3% - редовно през 

целия ден, не чакат да усетят жажда, 8,8% - пият течности 

предимно след предиобедните занятия защото нямат време или 

подходящ източник. 

Обобщените резултати по полове показват следното: от 

мъжете - 22,6% отговарят, че пият течности когато усетят 

жажда, 64,5% - редовно през целия ден, не чакат да усетят 

жажда, 12,9% - пият течности предимно след предиобедните 

занятия защото нямат време или подходящ източник; от жените 

-  66,7% отговарят, че пият течности когато усетят жажда, 

33,3% - редовно през целия ден, не чакат да усетят жажда. 

Според водещи учени в България чувството за жажда е 

закъснял симптом на дехидратация и не трябва да се позволява 

появата му [9]. В този смисъл 36,9% от изследваната 

съвкупност (22,6% от мъжете и 66,7% от жените), които 

отговарят, че пият течности когато усетят жажда, попадат под 

сериозен риск от дехидратиране и нанасяне здравословни 

неразположения на организма. Може да се приеме, че това до 

значителна степен се отнася и за 8,8% от анкетираните (12,9% 

от мъжете), които пият течности предимно след предиобедните 

занятия защото нямат време или подходящ източник. Тази част 

от участниците в изследването попада под опасност да не може 

да приеме препоръчаното количество вода за деня, тъй като 

половината от времето през деня те не приемат такава.   

3. Заключение 

Представените данни от изследването показват, че 

обичайното ежедневно приемано количество вода от 

курсантите не е удовлетворяващо. В това отношение 

резултатите при жените са най-тревожни, тъй като  засягат 

между 52,1% и 100% от тях през различните периоди в 

годината.  

Повече от 1/3 от изследваната съвкупност, в резултат на 

навиците и за пиене на вода, е под непосредствена заплаха за 

дехидратиране и здравословни проблеми. Тази опасност е най-

ярко изразена при повече от 2/3 от жените. 

Тревога буди възможността от предозиране на повече от 

1/2 от анкетираните с алкалоиди над приетите безопасни нива. 

Отново повече от 2/3 от жените са сред най-засегнатите. 

При така създалата се ситуация, стимулиране приемането 

на достатъчни количества от вода от курсантите през деня, е 

задължителна мярка, която следва да се изпълни от 

непосредствените им командири. Наложително е като 

поддържаща мярка да се развие разяснителна кампания сред 

курсантите за възможните негативи от намален прием на вода и 

прием на течности, съдържащи алкалоиди над безопасни нива. 
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Abstract: Method for finding out aviation target acquisition systems requiring non-scheduled regulations: With the proposed method are 

determined these aviation target acquisition systems, which are not corresponding with tactico-technical requirements for target hit of the 

weapon systems. The dispersion is determined on two axis and on the basis of the proposed mathematical apparatus are selected these target 

acquisition systems requiring non-scheduled regulation. 
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1. Увод 

Ефективността на работа на амортизатора влияе на 

работата на автоматиката и на точността на стрелбата на 

авиационното артилерийско оръжие [2, 3, 6]. При стрелба 

върху корпуса на оръжието възникват усилия създадени от 

налягането на барутните газове. Необходимо е по възможност 

тези усилия да се сведат до минимум, тъй като те влияят върху 

конструкцията на летателния апарат (л.а.) и увеличават 

разсейването при стрелбата. Такива устройства съдържащи в 

себе си еластични елементи, обикновено пружини, и 

предназначени за намаляване на силите които се предават на 

установките се наричат амортизатори. Възниква проблемът за 

тяхното проектиране и определянето на техните параметри.  

При проектирането на амортизатор с оптимални 

характеристики, предаващи на установката най-малко усилие 

при откат, техните габаритни размери могат да се окажат 

незадоволителни. Необходимо е  да се моделира амортизатор 

най-близък до оптималния по габаритни размери. Такова 

проектиране и конструиране се решава с помощта на ЦИМ. 

За газоотводен двигател, където най често се среща, се 

пренебрегва влиянието на автоматиката върху движението на 

корпуса на оръжието и се приема за изходен модел с една 

степен на свобода 

 

2. Резултати дискусия 

Уравнението за движение на корпуса на оръжието в 

този случай е [1]: 

(1)                                            

)()(
...

1
кккор ххПtРхМ                                                                                                

 

За избора на параметрите на амортизатора: 

Ка – твърдост на пружината на амортизатора и П0 

предварително натягане, е необходимо да бъдат подбрани така 

техните съчетания, че да осигуряват минимална величина на 

усилието и да удовлетворяват ограниченията наложени на 

движението на оръжието. В този случай много важно е 

правилното разчитане пружината на амортизатора.  

При избор на характеристиките ще използваме някой 

статистически данни , получени на основата на анализа на 

характеристиките на добре работещи, доказани своите качества 

амортизатори. 

Известните ни входни величини за решаване на задачата са: 

Мор [kg] е маса на оръжието; 

n  - (брой изстрели за 1 мин) скорострелност на оръжието; 

Ку (Ра) – твърдост на установката; 

I [N.S] – импулс действащ на оръжието. 

Избирайки схемата на амортизация, т.е. броя на циклите на 

автоматиката Тц за времето на цикъла на амортизация  tам , се 

ръководим от това, схемата на амортизация определя в 

различна степен хода на оръжието поставено на установката 

Xмах, влияещ на условията на подаване на патронната лента. 

Желателно е Хмах < 25 – 30 [4]. 

При избор степен на сгъване

м

0

П

П
S   по експериментални 

данни се приема S = (0.35 – 0.5). За силата на съпротивление на 

отката се приема някакво средно значение - Пср. 

Допускайки, че движението на корпуса след всеки импулс е 

еднакво може да се запише: 

 

(2)                                
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където: 
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Ic  - брой на циклите 

до разглеждания момент от време. В края на цикъла на 

амортизация t = tам = сТц; хк = 0; Ic = с – 1. 

При тези приемания се получава: 

 

(3)                                  
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За края на цикъла на амортизация може да бъде зададена 

величината 0х к  и приема стойността на величината на 

накат на системата Времето съответстващо на максимална 

деформация за нечетни значения на “с”  ще бъде tm = cТц / 2. За 

четни значения на  “с”  е tm = cТц / 2 mt . 
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От уравнението на импулса за интервала от време  сТц / 2 + 

Тц > t> cTц ще се получи: 

 

(4)                                   m
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Отчитайки за Пср ще се получи: 
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Максималната деформация за цикъла на амортизация 

съответства при t = tm = cт Тц  и 0х к  . При това значенията 

за ст се вземат до t = tm. Тогава: 
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Средното значение на еластична деформация за симетричен 

цикъл може да се определи по зависимостта: 

 

(10)                                   
2

t

0

к

ам

ср

ам

dtХ
t

2
Х                                                                                                            

 

С отчитане на израза за Пср при ст = с / 2, интегрирането се 

получава: 
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Характеристиките на амортизатора може приблизително да 

се определят считайки, че системата амортизатор – установка 

действа усилие  

 

(12)                                   Пср = П0 +кХср  и Пm = П0 +кХm                

 

Отчитайки П0 = SПm  се получава: 
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От получената система уравнения се намира 
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Замествайки със значенията на срсрm ПиX,X  
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където: 
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Значението на ка се определя от зависимостта  ка = к ку / (ку 

-  к). 

Максималния ход на пружината на амортизатора е: 

 

(17)                                  Хmсi = Xm –П0 / ку S                             
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От казаното до тук следва, че приетия модел може да 

бъде описан със системата  уравнения : 

(18)                                  
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Решението на получената система ни позволява да 

определим ка , Пm   и  Xma . 

При необходимост от условията за надеждно връщане на 

системата в предно положение избираме усилието F 

отговарящо на условието : 

 

(19)                                0FgМП ор0                                                                                                        

където 2  - коефициент на запас за надеждно 

удържане на оръжието в предно положение. 

Очевидно е че това ще доведе до увеличаване на усилието 

на откат, но при някой намалени величини на хода на 

подвижните части  при откат Хmax. 
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Ако изменим ка и запазим Хmax то въвеждането на тази сила 

ще намали величината на отката.   

 

3. Заключение  
От изложението до тук могат да се направят следните 

изводи: 

- масата на подвижните части на оръжието и 

преместването на основното звено  влияят върху 

скорострелността на оръжието; 

- вижда, се че с увеличаване твърдостта на пружината 

“к” и предварителното натягане П0 , времето на цикъла на 

автоматиката Тц намалява. От своя страна пък това време 

определя скорострелността на оръжието. 

- за качествена оценка е необходимо да се извършат 

експерименти, с които чрез специални установки могат да 

бъдат определени характеристиките на амортизатора по 

експериментален път 

.   . 
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Abstract: Основна роля при храненето на военнослужещите, в частност курсантите от НВУ „Васил Левски” оказва приема на 

микронутриенти, които спомагат за поддържането на човешкия организъм в добро здраве и кондиция. Обект на настоящето 

проучване е приема на минералите натрий, калий, калций, магнезий и желязо от курсанти, провеждащи занятия в зимни полеви 

услови, предоставени им чрез полагащите им се хранителни продукти за периода на учението. 

Ключови думи: МИКРОНУТРИЕНТИ, ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, МИНЕРАЛИ 

 

1. Въведение: 

Микронутриенти са хранителни вещества към които се 

отнасят витамините и минералите. Обект на настоящето 

проучване са минералите. Минерали са натрий, калий, калций, 

магнезий, фосфор, желязо, цинк, мед, йод, селен, флуор. В 

проучването са разгледани натрия, калия, калция, магнезия и 

желязото.  

Натрий - елементът натрий има огромно значение за 

регулирането на кръвния обем и кръвното налягане. 

Действието на натрий се изразява в регулацията на работата на 

нервите и мускулите [1]. 

Калций – известен е най-вече със своята роля в 

поддържането на здравината и плътността на костите. В 

процес, известен като костна минерализация, калцият и 

фосфорът се съединяват под формата на калциев фосфат. 

Калциевият фосфат е основен компонент на минералния 

комплекс, наречен хидроксиапатит, който дава структурата и 

състава на костите. Калцият също играе роля в много 

физиологични дейности, които не са свързани с костите, 

включително и съсирване на кръвта, проводни нерви, мускулна 

контракция, регулиране на ензимната активност и клетъчната 

мембранна функция [2]. 

Калий - най-ефективно стимулира задържането на азота, 

което води до повишаването на мускулната маса. Той също 

така подпомага обмяната на гликогена, което пък осигурява 

другата му полезна функция – да стимулира мускулната 

хипертрофия [3]. 

      Магнезий - магнезият е минерал, който е от решаващо 

значение за човешкото тяло. Той е четвъртият най-

разпространен минерал и кофактор за над 300 ензимни 

системи, влияещи върху функцията на мускулите и нервите, 

контрола на кръвната захар, регулирането на кръвното 

налягане и др. В тялото общо има около 25 гр. магнезий. По-

голямата част от тях са в костите, една четвърт в мускулите, а 

останалата част се разпределя поравно в мозъка и другите 

ключови органи като сърцето, черния дроб и бъбреците [4]. 

Желязо - осигурява нормалното функциониране на главния 

мозък, помага за възстановяване на имунната система. Преди 

всичко, то е необходимо за синтеза на хемоглобина и за 

подаването на кислород към тъканите и органите в организма. 

Този елемент влиза в състава на мускулната тъкан, ензимите на 

дишането на тъканите, участва в синтезирането на колагена, 

следователно влияе върху здравината на кожата, косата, 

ноктите, костната тъкан, сухожилията и мускулните връзки [5]. 

 

 2. Същност на проучването: 
 

 Проучването се извърши сред курсанти от НВУ „Васил 

Левски”, специалност „Разузнаване” разположени в зимни 

полеви условия. Проучени са общо 16 /шестнадесет/ курсанти 

от които 11 /единадесет/ мъже и 5 /пет/ жени. Средна възраст 

на курсантите мъже е 21 /двадест и една/ години, а за жените е 

20 /двадесет/ години. Периода на проучването е от 17.12.2018 

година до 21.12.2018 година /Таблица 1/.  

пол брой Възраст, 

години 

Тегло, кг Ръст, см 

мъже 11 21 78 173 

жени 5 20 62 166 

Таблица 1: Средни антропометрични показатели на 

изследваните обучаеми 

На курсантите за периода на полевото обучение са дадени 

хранителни продукти, основни от които са: 

- Свинско месо от плешка; 

- Пилешко бутче; 

- Кренвирши; 

- Суджук; 

- Шпеков салам; 

- Кашкавал; 

- Сирене; 

- Краве масло; 

- Хляб „Добруджа“; 

- Кисело мляко; 

- Яйца; 

- Боб; 

- Зеле прясно; 

- Портокали; 

- Банани; 

- Ябълки; 

- Вафли; 

- Кроасан; 

- Различни видове консервирани хранителни продукти, 

зеленчуци, подправки и др. 

       Информацията за съдържанието на микронутриентите в 

използваните хранителни продукти е вземата от таблици за 

състава на българските хранителни продукти [6], а за такива 

хранителни продукти, за които няма информация в цитирания 

по-горе източник данните са вземати от производителя. За 

обработването на данните от настоящото проучване са 

използвани инструментите на програмния продукт „Microsoft 

office”.  Основната цел на проучването е да се направи 

сравнение между приетите минерални вещества от курсантите 

и границите за нерисков хранителен прием от националните 

физиологически норми за хранене на населението в България. 

 „Горна граница на нерисков хранителен прием“ (ГГНХП) е 

най-високото дневно ниво на хранителен прием, което не се 

свързва с неблагоприятен здравен ефект при почти всички 

индивиди в съответната популационна група. Ако приемът е 

по-висок от ГГНХП, съществува повишен риск от 

неблагоприятни здравни ефекти [7]. 
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3. Резултати от проучването: 

 
Съгласно националните физиологически норми за хранене 

на населението в България, горната граница на нерисков 

хранителен прием от горепосочените минерали за мъже и за 

жени на възраст от 19 - <30 е както следва /таблици 2/: 

 

  натрий 

/г/ 

калий 

/г/ 

калций 

/мг/ 

магнезий 

/мг/ 

желязо 

/мг/ 

ГГНХП 

за ден 

мъже 

0,55 0,83 1000 350 8 

ГГНХП 

за ден 

жени 

0,55 0,83 1000 300 18 

Таблица 2: ГГНХП за мъже и жени 

 

     След обработването на  данните се получиха следните 

резултати: 

     Натрий: среден дневен прием за изследвания период – 5,2 г; 

най-висок дневен прием – 5,5 г; най-нисък дневен прием – 4,8г. 

/фигура 1/: 

 

 
Фигура 1: Стойности на дневния прием на натрий 

 

     Калий: среден дневен прием за изследвания период – 6,3 г; 

най-висок дневен прием – 8,6 г; най-нисък дневен прием – 4,6г. 

/фигура 2/: 

 

 
Фигура 2: Стойности на дневния прием на калий 

 

     Калций: среден дневен прием за изследвания период – 1099 

мг; най-висок дневен прием – 1489 мг; най-нисък дневен прием 

– 910 мг. /фигура 3/: 

 

 
Фигура 3: Стойности на дневния прием на калций 

      Магнезий: среден дневен прием за изследвания период – 

685 мг; най-висок дневен прием – 829 мг; най-нисък дневен 

прием – 508 мг. /фигура 4/: 

 

 
Фигура 4: Стойности на дневния прием на магнезий 

 

      Желязо: среден дневен прием за изследвания период – 32 

мг; най-висок дневен прием – 42 мг; най-нисък дневен прием – 

20 мг. /фигура 5/: 

 

 
Фигура 5: Стойности на дневния прием на магнезий 

 

     Предоставените продукти за храна на обучаемите за 

изследвания период с най-високо съдържание на разгледаните 

минерали са: хляб „Добруджа“, кашкавал, картофи, месо 

свинско, фъстъци и сирене. 

 

4. Заключение: 
От така получените резултати може да се направи 

заключението, че храненето на курсантите в полеви условия, в 

частност приема на микронутриенти /минерали/ надхвърля 

значително горната граница на нерисков хранителен прием 

съгласно нормите за хранене на населението в България с 

изключение на калция, за който в някои от дните е постигнат 

хранителен баланс. Приема на минерали надхвърлящ горната 

граница на нерисков хранителен прием в дългосрочен период 

може да доведе до значително влошаване на здравословното 

състояние на военнослужещите, в частност курсантите от НВУ 

„Васил Левски“ и да доведе до редица заболявания на 

организма. При така създалата се ситуация препоръчително е 

да се разработят нови норми за храненето на курсантите в 

полеви зимни условия , които да са в рамките на границите на 

нерисков хранителен прием. 
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здравеопазването 
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1. Въведение 

Аутсорсинг услугите в сферата на въоръжените сили могат 

да бъдат представени като една динамична управленска 

стратегия. Целта на тази стратегия е нефункционалните 

дейности да се трансферират към външни изпълнители, 

основно за дългосрочен период от време с цел реализиране на 

икономии, повишаване на специализацията и подобряване на 

качеството на доставяните услуги. Като краен резултат се 

търси осигуряване на допълнителни средства и време за 

осъществяване на основните специфични дейности на 

организацията.  

Ефективността на аутсорсинг процеса е пряко свързан с 

умението на военното формирование внимателно да подбере 

кои дейности и услуги да предостави на външен изпълнител.  

Успешният аутсорсинг изисква отлично познаване 

възможностите на военното формирование и бъдещите му 

задачи. Това означава, че преди избора на аутсорсинг партньор 

е необходимо да се организират и планират дейностите, 

свързани с ефективното решение за използване на аутсорсинг 

услуги и обстойно проучване на пазара. 

2. Определяне нивото на риск.. 

Аутсорсингът като особен вид икономическа дейност, 

разбира се неразривно е свързан с редица причини, които 

възпрепятстват ефективното му прилагане и изпълнение в 

армейските среди. Най-често проблемите са свързани с рискове 

от изтичане (разкриване) на информация, евентуална загуба на 

контрол върху собствените  ресурси, зависимост от аутсорсинг 

изпълнителя и други. [3] Това са недостатъци на аутсорсинг 

услугите, породени предимно от следните фактори: 

 липса на системно проучване и изучаване на 

положителният чужд опит и неговото прилагане в структурите 

на Българската армия; 

  липса на конференции и съвещания насочени към 

приложението на аутсорсинга в армията и намиране на 

подходи за преодоляване на появили се рискове; 

 недостатъчното познание и умение как най-ефективно 

да се изнесат услуги и дейности извън военните формирования 

и наличие на съпротива от страната на структурите и хората, 

подлежащи на съкращение. 

Рисковете, които може да предизвика трансферирането на 

услуги или дейности към външни лица в сферата на 

въоръжените сили, могат лесно да  се окажат в повече от 

ползите. Това може да се избегне чрез последователен подход 

при оценяване на критериите, подпомагащи  избора за 

използване на аутсорсинг услуги и чрез сключване на едно 

прецизно договорно споразумение. 

Добрите практики подсказват,  че рисковете, които могат да 

се появят от погрешното и формално прилагане на аутсорсинг 

в армейските структурите, са следните: [1] 

 загуба на пряк контрол и надзор върху предадените 

услуги; 

 изтичане на информация; 

 негативно качество, породено от натиска за 

съкращаване на срока, недостатъчна технология и финансови 

възможности за изпълнение на задълженията; 

 нарастване на цената, получено от факта, че при 

подписване на договора в цената на услугата не е включено 

нейното постоянно подобряване; 

 фалит на външния изпълнител; 

 нарушаване на поверителността и сигурността на 

формированието; 

 поява на непредвидени разходи; 

 несъответствие и неспазване на договорените права и 

задължения; 

 нарушаване на другите дейности във 

формированието; 

 липса на възможност за професионално развитие. 

Причините, довеждащи до неуспех от използването на 

аутсорсинг, могат да бъдат следните: 

 чрез използването на краткосрочни договори за 

аутсорсинг услуги, въоръжените сили дават възможност за 

решаване само на настоящите си проблеми, което води до 

временни ползи; 

 липсата на адекватно застрахователно обезпечение; 

 не се осъществява постоянна комуникация с 

доставчикът, не се провеждат семинари и няма постоянен 

контрол; 

 неквалифициран личен състав от управлението на 

формированието, участващ в дейностите по контрола и 

изпълнението на аутсорсинг процеса; 

 пропуски при изготвянето на договора; 

 липса на достатъчен опит от доставчика в сферата в 

която са насочени аутсорсинг услугите. 

Важна дейност за предотвратяването на по-голямата част от 

тези рискове, е съставянето на план за кризисни действия, по 

силата на който да се предвиди прекратяване на 

аутсорсинговия проект и съответно връщане обратно във 

формированията на услугите, извършвани от външния 

доставчик. 
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Управлението на аутсорсинг рискът е постепенен процес на 

идентифициране, оценка, мониторинг и контрол, както и 

разработването и прилагането на мерки, насочени към 

намаляване на отрицателното въздействие на тези рискове 

върху дейността на формированието. Анализът на риска оказва 

съществено влияние за успешното развитие на аутсорсинг 

процеса. Предвид сложността и значението на 

идентифицирането и управлението на аутсорсинг рисковете, 

личният състав от формированието ангажиран с аутсорсинг 

процесът, трябва да притежава необходимите умения и знания 

за оценяване на влиянието на този процес върху цялостната 

дейност на формированието чрез подходящи методи, като 

аналогов, експертен, аналитичен и т.н. Вземането на решение 

за сключване на сделка за аутсорсинг е необходимо да 

определи какви са рисковете, които определената структура от 

Българската армия може да поеме, дейностите, които е 

необходимо да се предприемат ,за да се ограничи  и избегне 

диверсификацията. За да се направи това е целесъобразно да се 

формира стратегия за управление на рискът от аутсорсинг 

дейности. Основният проблем при формирането на стратегията 

е да се определи максимално ниво на риск, което 

формированието може да предприеме, като се има предвид  

специфичната му дейност, налична техника, човешки ресурси, 

финансови ресурси и способността да неутрализира 

негативните ефекти на рискови ситуации, свързани с 

използването на аутсорсинг. Въоръжените сили не трябва да 

предприемат използване на аутсорсинг, ако рискът от тази 

стъпка надхвърля способността им да компенсират очакваните 

загуби, причинени от рискови ситуации, без влошаване на 

икономическия потенциал. Поради това, при определяне на 

размера на средствата, които формированието - потребител 

може да  използва за покриване на евентуални загуби, е 

необходимо да се вземат предвид само тези ресурси, които не 

се използват от него за извършване на основната му 

специфична дейност. Следователно, ограничаването на нивото 

на риск  при изпълнението на аутсорсинг услугите e 

максималният риск, които формированието може да поеме в 

процесите на сътрудничество с възложителят, предвид 

съществуващият икономически потенциал и най-вече на 

финансовата и икономическата ситуация. С оглед на 

изложеното по-горе, решението за прехвърляне на услуги за 

извършване от външен изпълнител може да бъде прието, ако е 

налице следното съотношение: [2] 

Очаквано ниво на риск < Максималното ниво на риск 

Очаквано ниво на риск от съвместната работа на 

формированието - клиент и външният доставчик е показател, 

който зависи от интензивността на въздействието на 

свързаните с тях професионални рискове и вероятности от 

рискови ситуации. Той се характеризира с обема на щетите и 

загубите причинени от неуспехът на аутсорсинг процеса. 

Следователно е от изключителна важност да се предвиди 

определен размер на обезщетение, задействано от конкретна 

рискова ситуация, които да компенсира евентуални загуби. 

Това е елемент очертан и заложен в аутсорсинг договорът.  

Очакваното ниво на аутсорсинг риск (R) от 

формированието – клиент, може да се определи по следната 

формула:  





n

i

CbiPiR
1                                                                                              

където:  

Pi – вероятност за възникване; 

Cbi - нивото на загубите, които могат да бъдат 

понесени от формированието – клиент; 

i - вероятност за риск за формированието - клиент при 

използване на аутсорсинг услуги; 

n – количеството аутсорсинг рискове, които могат да 

възникнат в процесът на сътрудничество. 

 Решението да се използват аутсорсинг услуги от 

структурите на въоръжените сили може да създаде от една 

страна рискове за специфичната дейност на различните 

формирования, възникващи от вземане на неправилни 

решения, а от друга страна - да понижат нивото на обслужване 

на личиния състав от армейските среди в резултат на по-

лошото качество на предоставяните услуги. Тази е причината 

преди да се вземе решение да се използва аутсорсинг, да се 

проучи чуждият опит и допуснатите грешки и да се вземе 

предвид специфичната дейност на формированието, което 

прави трансфера. Освен това е необходимо  разработването и 

прилагането на система за  осъществяване на постоянен 

контрол на целия аутсорсинг процес. 

Аутсорсингът е ефективно средство за генериране на нови 

приходи, но рисковете, които могат да се породят, насочва 

вниманието ни към идентифициране на основните видове 

аутсорсинг рискове. Това изисква да насочим научните си 

изследвания към проучване и оценка на възможността от 

възникването на такива рискове и на тази основа да се 

разработи система за тяхното управление. 

Управлението на аутсорсинг рискът в структурите на 

Българската армия е дейност, която изисква редица решения, 

свързани с идентифициране, оценка и контрол на риска. 

Процесът на управление на аутсорсинг риска е показан на 

фигура 1. [2] 

 

Фигура 1: Процес на управление на аутсорсинг риск 
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Планиране и изпълнение на решения относно използването 

на аутсорсинг услуги структурите на Българската армия трябва 

да се основават на определяне на максималният размер на 

рискът,  които може да се поеме, и  да се сравни с очакваното 

ниво на рискът на сътрудничеството с външният доставчик. В 

зависимост от очаквания размер на загубите при настъпването 

на рискови ситуации, формированието - клиент ще може да 

извършва дейността си и да взема управленски решения.  

Въпреки това, ако дадена структура от въоръжените сили 

не може да си позволи да назначи допълнително високо 

квалифициран и скъпо платен персонал за извършването на 

дадени услуги, то тогава аутсорсингът е единственото и 

решение. Тук крайният резултат към които трябва да се 

стремят армейските структури трябва да бъде най-високото 

качество на услугата, без рискове за тях и с по-ниски разходи. 

Целта, поради която военните могат да насочат погледа си 

към използване на аутсорсинг е, повишаване на  ефективността 

на аутсорсваните услуги. Въпреки това, аутсорсинг процесът 

може да има и отрицателен ефект върху изпълнението. Това 

налага да се оцени целесъобразността за използване на 

аутсорсинг услуги по отношение на способностите на 

формированието и неговите специфични дейности. Решенията 

за аутсорсинг е необходимо да се правят гъвкаво в 

съответствие със сигурността на информацията. Успехът на 

едно такова решение е косвено свързано с извършването на 

действия като: прецизен анализ, преценка на възможните 

услуги, които формированието може да предостави за 

аутсорсинг, проучване на пазара и на компаниите 

предоставящи аутсорсинг услуги, последователността при 

избора на външен доставчик и не на последно място 

сключването на прецизен договор за аутсорсинг. 

3. Заключение 

Ефективното изпълнение на аутсорсинга е свързано с много 

рискове, които следва да бъдат разпределени между 

въоръжените сили и частния сектор. Използването на уменията 

на частния сектор променя културата и доразвива уменията на 

въоръжените сили. 

Основните цели на предприемането на решение за 

преминаване към аутсорсинг са не само подобряване на 

ефикасността и ефективността на способностите на военната 

логистика, но също така и изпълнение на отбранителните 

задачи с намаляване на обема от дейности и свеждане до 

минимум на разходите.  

Изборът на решение за аутсорсване на отделна дейност 

следва да е на база анализа на предимствата и недостатъците от 

използването на аутсорсинга, оценката на разходите на 

различните възможности за изпълнение на дейността, на 

възможните рискове при използването му и обективното 

сравнение на алтернативите на основата на приемлив баланс 

между качество и разходи. 
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Abstract: Съществена част от дневния хранителен прием на военнослужещите, в частност курсантите от НВУ „Васил Левски” 

са приетите витамини, които спомагат за поддържането на военнослужещите в добро здраве за изпълнение на ежедневните им 

дейности. Обект на настоящето проучване е приема на мастноразтворимите витамини Е, К, В1, В2, В3 и С от курсанти, 

разположени в зимни полеви условия чрез предоставените им хранителни продукти за периода на учебните занятия на 

местността. 
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1. Въведение: 

Жизненоважно за поддържане на човешкия организъм в 

състояние на добро здраве е ежедневния прием на различни 

видове витамини, което обаче трябва да не е прекомерно или в 

недостатъчни дози. Целта на настоящото проучване е да се 

определи дневния прием на мастноразтворими витамини от 

курсанти от НВУ „Васил Левски“ при полеви занятия и 

съпоставянето им с препоръчителния/адекватен хранителен 

прием от националните норми за хранене на населението в 

България.  
„Препоръчителен хранителен прием“/ПХП/ е среднодневно 

ниво на хранителен прием, което осигурява потребността от 

определено хранително вещество за почти всички (97,5 %) 

здрави индивиди в отделните групи, диференцирани по 

възраст, пол и физиологично състояние (бременност и 

кърмене). „Адекватен прием“ е препоръчителен среднодневен 

прием на хранителни вещества, представляващ нивото на 

средния им прием (стойността на медианата) при група здрави 

индивиди, определен на база научни изследвания, който е 

оценен като адекватен за всички индивиди от групата [1]. 

      Витамин Е се среща естествено в някои храни, добавя се 

към други и се предлага като хранителна добавка. „Витамин Е“ 

е общо наименование за група мастноразтворими съединения с 

отличителна антиоксидантна активност. Естествено срещащият 

се витамин Е съществува в осем химически форми (алфа-, бета, 

гама- и делта-токоферол и алфа-, бета-, гама- и делта-

токотриенол), които имат различни нива на биологична 

активност. Алфа- (или α-) токоферолът е единствената форма, 

която отговаря на човешките изисквания [2]. 

      Витамин К е от съществено значение за изграждането на 

здрави кости, предотвратяване на сърдечно-съдови 

заболявания, взема участие в различни телесни процеси. Той е 

важна добавка към витамин Д и калция, необходима за 

пълноценното им усвояване. Реално, витамин К не е едно 

химично вещество, а по-скоро група химически сродни 

витамини, които се назовават с общото име „витамин К“. 

Всички видове на витамин К са известни в биохимията като 

нафтоквинони (naphthoquinones) [3]. 

      Едно от всички условия за нормално протичане на 

метаболитните процеси в организма, е именно да се приемат 

редовно необходимите количества от всички видове витамини 

групата В. В1- регулира дейността на нервната система и 

храносмилателния канал, участва в обмяната на въглехидратие. 

В2- регулира и участва в редица обменни процеси на клетките. 

В3- участва в обмяната на въглехидратите, намалява „лошия“ 

холестрол и триглицеридите [4]. 

      Витамин С- изпълнява множество важни функции в 

човешкия организъм. Той увеличава значително усвояването на 

желязо (Fe), участва в образуването на костите, зъбите и 

тъканите. Значителна роля има при заздравяването на рани, 

поддържа еластичността на кожата, необходим е за 

производството на стресовите хормони, подобрява 

устойчивостта към инфекции, помага при високо кръвно 

налягане, атеросклероза и рак [5]. 

 

2. Същност на проучването: 
 

 Проучването се извърши сред курсанти от НВУ „Васил 

Левски”, специалност „Разузнаване” разположени в зимни 

полеви условия. Проучени са общо 16 /шестнадесет/ курсанти 

от които 11 /единадесет/ мъже и 5 /пет/ жени. Средна възраст 

на курсантите мъже е 21 /двадест и една/ години, а за жените е 

20 /двадесет/ години. Периода на проучването е от 17.12.2018 

година до 21.12.2018 година /Таблица 1/. 

  

пол брой Възраст, 

години 

Тегло, кг Ръст, см 

мъже 11 21 78 173 

жени 5 20 62 166 

Таблица 1: Средни антропометрични показатели на 

изследваните обучаеми 

На курсантите за периода на полевото обучение са дадени 

хранителни продукти, основни от които са: 

- Свинско месо от плешка; 

- Пилешко бутче; 

- Кренвирши; 

- Суджук; 

- Шпеков салам; 

- Кашкавал; 

- Сирене; 

- Краве масло; 

- Хляб „Добруджа“; 

- Кисело мляко; 

- Яйца; 

- Боб; 

- Зеле прясно; 

- Портокали; 

- Банани; 

- Ябълки; 

- Вафли; 

- Кроасан; 

- Различни видове консервирани хранителни продукти, 

зеленчуци, подправки и др. 

       Информацията за съдържанието на витамините в 

използваните хранителни продукти е вземата от 

производителя. За обработването на данните от настоящото 

проучване са използвани инструментите на програмния 

продукт „Microsoft office”.   
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3. Резултати от проучването: 
Съгласно националните физиологически норми за хранене 

на населението в България, препоръчителния/адекватен 

хранителен прием от горепосочените витамини за мъже и за 

жени на възраст от 19 - <30 в милиграмове [6]  е както следва 

/таблица 2/: 

 

Витамини Е 

/мг/ 

К 

/мг/ 

В1 

/мг/ 

В2 

/мг/ 

В3 

/мг/ 

С 

/мг/ 

ПХП 

мъже 

15 0,74 1,2 1,3 16 110 

ПХП 

жени 

12 0,64 1,0 1,1 12 95 

Таблица 2: ПХП за мъже и жени 

 

     След обработването на данните се получиха следните 

резултати: 

 

Витамин Е – средно дневен прием за проучвания период – 

54,04 мг. /фигура 1/: 

 

0

50

100

мъже жени

прием на витамин Е

ПХП ср.дн.прием

Фигура 1: средно дневен прием на витамин Е от мъже и жени 

 

Витамин К - средно дневен прием за проучвания период – 9,22 

мг. /фигура 2/: 

 

Фигура 2: средно дневен прием на витамин К от мъже и жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витамин В1 /Тиамин/ - средно дневен прием за проучвания 

период – 3,67 мг. /фигура 3/: 

 

Фигура 3: средно дневен прием на витамин В1 от мъже и 

жени 

 

Витамин В2 /Рибофлавин/ - средно дневен прием за 

проучвания период – 1,97 мг. /фигура 4/: 

 

Фигура 4: средно дневен прием на витамин В2 от мъже и 

жени 

 

Витамин В3 /Ниацин/ - средно дневен прием за проучвания 

период – 37,5 мг. /фигура 5/: 

 

Фигура 5: средно дневен прием на витамин В3 от мъже и 

жени 
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Витамин С - средно дневен прием за проучвания период – 

281,5 мг. /фигура 6/: 

Фигура 6: средно дневен прием на витамин С от мъже и жени 

 

4. Заключение: 
 

От получените резултати е видно, че дневния прием на 

витамините Е, К, В1 тиамин, В2 рибофлавин, В3 ниацин и С   

надхвърля значително препоръчителния/адекватния дневен 

хранителен прием съгласно нормите за хранене на населението 

в България и при мъжете и при жените курсанти. Прекомерния 

продължителен прием на горепосочените витамини може да 

доведе до влошаване на здравето и физическото състояние на 

военнослужещите. За тази цел е необходимо да се разработят 

нови норми за хранене на курсанти в полеви условия както за 

мъже така и за жени, което е продиктувано от различните 

дневни нужди на двата пола. 
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1. Introduction 

The issue of the dangers of nuclear weapons and its use today is 

particularly relevant in recent years. The threats of using this type of 

WMD arise from the fact that nuclear weapons are owned by a 

number of countries and are ready for their use for political, 

economic and other purposes. 

The nuclear weapon is the main powerful weapon of mass 

destruction of the enemy. 

The charge explosion energy of the normal explosive is released 

as a result of a chemical reaction during which explosive molecules 

become more resistant molecules of explosive products. In these 

explosions, the atoms do not undergo any change. In the nuclear 

explosion, the source of energy is nuclear reactions, as a result of 

which the atoms of some elements are transformed into atoms of 

other elements [nd word]. 

Nuclear weapons pose a huge threat to man and our 

environment. With its striking factors, this is one of the most deadly 

weapons ever created by man. Each of the striking factors could 

even alone kill thousands of people, break an ecological system, or 

destroy an infrastructure. [1] 

2.1. Establishment of the nuclear weapon 

Even before the creation of the atomic bomb and the emergence 

of the nuclear industry, the pollution of the environment with 

radioactive substances began. The harmful impact of radiation on 

living organisms and humans was not known at first, and its 

discoverers were one of the first victims. At the dawn of the nuclear 

age, as with almost all major discoveries, the public did not have the 

necessary information about this activity due to the secrecy of 

nuclear production, and it was not possible to accurately assess the 

impact and extent of this pollution [8]. 

Considering the nuclear madness of North Korea, what are the 

rules, whether official or hidden, which countries may have nuclear 

weapons and which ones? It is complicated, writes in The 

Washington Times. Victor Davis Hanson, a historian at the Hoover 

Institute at Stanford University. The issue of the proliferation of 

weapons of mass destruction (WMD) has never lost its relevance 

[3]. 

In the 1940s and 1950s when everyone was entitled, the original 

nuclear club included only countries with technological know-how, 

size and money to build nuclear weapons. These realities meant that 

by the early 1960s only the United Kingdom, France, the Soviet 

Union and the United States had nuclear capabilities. 

The members of this small club did not worry that many other 

nations would make such weapons because it looked too expensive 

and difficult for most. 

Actions that would be harmless under certain circumstances 

become a matter of life and death in the presence of radioactive 

material. To avoid such incidents or at least to reduce their number, 

strictly observe the laws and regulations outlined [5]. 

During the Cold War, the Soviet Union and the United States 

adhered to an unspoken rule that defeated World War II enemies - 

Germany, Italy, and Japan - should not have nuclear weapons. 

Irrespective of their financial and scientific ability to obtain them, 

all three former Axis forces had too much historical baggage to be 

able to obtain weapons of mass destruction. This silent agreement 

obviously still remains.  

The Soviet Union and the United States also unofficially agreed 

during the Cold War that dependent allies who have the ability to 

become nuclear states, including Eastern bloc countries, most 

Western European countries, Australia and Canada, will not do so. 

Instead, they will depend on their supernatural patrons for nuclear 

deterrence. 

A potential enemy with a YBC weapon can use it at a certain 

stage of the conflict. The use and consequences will be determined 

by the technical characteristics of the munitions, the desired impact 

on the course of operations and the environment. Risks and threats 

may include nuclear and radiological weapons, classical biological 

and chemical weapons, or new generation weapons as well as 

biochemical agents. It is quite possible that some of the funds were 

produced for commercial purposes and have not been pre-defined as 

YACH weapons [4]. 

In the 1970s, the realities changed again. Large and / or 

scientific entities such as China (1964), Israel (1967) and India 

(1974) became nuclear. Often such countries do this with the help 

of pro-Western or ProSotian patrons and sponsors. The rest of the 

world clearly shrugged, believing that it was inevitable that such 

nations would receive a nuclear weapon. 

The next round of expanding the nuclear club, however, was far 

more irresponsible and more dangerous. Spreading depends on 

whether the poorer and more fragile states could get involved in 

uranium enrichment or secretly plutonium. 

It has become clear that some countries are developing nuclear 

weapons, and have been stopped by preventive military strikes - 

such as Iraq and Syria. Others, including South Africa, Ukraine and 

Libya, were convinced to stop their nuclear projects. Therefore, it is 

imperative to use modern methods for assessing the radiation 

situation. The presence of detectors of different design and function 

allows for the timely detection, determination and measurement of 

all known up to now ionizing radiation [2]. 

Pakistan was a rare fraudster who managed to hide his nuclear 

enrichment, shocking the world when he tried a bomb in 1998. 

Pakistan rightly assumed that once a country proves its nuclear 

capability, it is considered too dangerous to be turned back by 

disarmament. 

By 2012, eight countries in the world have developed and tested 

their own nuclear weapons. Five of these are officially recognized 

nuclear powers under the NPT. 

Chronologically, these are the United States, Russia (inherited 

from the former USSR arsenals), Britain, France and China. Three 

more countries have tested atomic weapons outside the NPT - India, 

Pakistan and North Korea. 

North Korea has been part of the NPT since 1985, but has not 

complied with the terms of the treaty and left in 2003. Israel neither 

denies nor confirms the possession of a nuclear weapon on its side, 

and has never tested it. However, many researchers suggest that 

Israel is a nuclear power. South Africa is the only state she owned 

and subsequently abandoned its nuclear arsenal.  

This is a table listing the nuclear forces, the year of testing their 

first weapon, and the approximate number of nuclear warheads and 

bombs they have. This is the so-called. "Nuclear Club". Most of the 

nuclear units figures presented here are approximate, and in the case 

of North Korea, Israel and Pakistan may be quite inaccurate. It is 

also the number of nuclear weapons that are ready to go, and there 

is no mention of the number of those that are simply stored. 
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According to Rabohchiiska, the signatories of the Nuclear Non-

Proliferation Treaty must strictly abide by all the terms of the 

agreement. The mechanism developed in the relevant multilateral 

multilateral nuclear proliferation treaties is binding on everyone and 

no one can interpret it in its own way [6]. Worrying is the exit from 

the treaty of the two major world powers - Russia and the United 

States. 

Of nearly 65,000 nuclear weapons in 1985, just over 23,000 

have remained today, of which only 4400 are available for use. 

 

№ Country Active nuclear 

warheads 

Total Nuclear 

Heads 

1. Russian Federation 2430 11000 

2. United States 2150 8000 

3. Great Britain 300 350 

4. France 290 300 

5. China Unknown. 240 

6. Israel Unknown. 200 

7. India Unknown. 100 

8. Pakistan Unknown. 110 

9. North Korea Unknown. 18 

 

 

2.2. Nuclear weapons on the sides 
The United States developed the first nuclear weapons during 

the Second World War. The Americans began work on the first 

atomic bomb in the early 1940s, with the cooperation of Canada and 

the United Kingdom. US military fears that Nazi Germany can 

develop its own nuclear weapons. The first bomb trial ("Trinity") 

was conducted in Alamogordo, New Mexico, in 1945. 

The American land-based intercontinental ballistic missiles 

have stopped their development in the 70s of the twentieth century.  

The only type of ground-based intercontinental ballistic missile 

that the United States has on arms is the LGM-30G "Minnet III". 

Each rocket carries a W87 nuclear power head up to three hundred 

kilotonnes (although it can carry up to three nuclear warheads). The 

last rocket of this type was produced in 1978, which means that the 

"youngest" among them is 38 years old. Rockets have been 

upgraded many times since then, and the intention is to be used by 

2030.  

The United States' new intercontinental ballistic missile system, 

known as the Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD), or a 

ground based ground based nuclear deterrent system, seems to have 

frozen in its debating phase. The United States Air Force has 

requested $ 62.3 billion for the development and production of new 

missiles and hopes for $ 113.9 million in 2017. The White House, 

however, does not support this request. This idea actually has a lot 

of opponents. Development is essentially postponed by one year, 

and what will happen next with the Air Force plan depends largely 

on the outcome of the forthcoming presidential elections in 2016 

[nd usa]. 

The USSR tested its first atomic bomb (RDS-1) in 1949. Part of 

the information needed for the Soviet project was acquired through 

espionage. The Russians set up their nuclear program to create a 

nuclear balance between the USSR and the United States after the 

Second World War. In 1953 a one-stage hydrogen bomb (RDS-6) 

was tested and then two-stage (RDS-37) in 1955.  

Russia currently has a wide range of ground-based 

intercontinental ballistic missiles including mobile launching 

facilities. In 2015, the Missile Force with Strategic Purpose of the 

Russian Federation (RSCN RF) received 24 new missile complexes 

of the RS-24 "Yars" type (classified as SS-27 Mod 2 in the NATO 

classification) both in mobile and in shaft variant. These missiles 

can carry three or four self-directed nuclear warheads capable of 

penetrating missile defense systems. It can certainly be assumed 

that the volume of supplies of such missiles in 2016 will not yield to 

the quantity delivered in 2015. So Russia will be able to replace the 

Topol missiles (which are basically the equivalent of the LGM-30G 

Missile III) with the latest generation of missiles specifically 

designed to overcome enemy missile defense systems [9]. 

Britain became the third nuclear power in the world in 1952, 

testing its first atomic bomb ("Hurricane") near the islands of 

Montebello, Australia. Nearly all of the scientific and technical 

information needed for the British nuclear program was acquired 

during the US Manhattan project. Britain sets up its nuclear 

weapons on the pretext that they would serve to protect in the event 

of a possible assault by the Soviet Union. Today, almost all British 

nuclear warheads are mounted on Trident missiles, which are 

transported by submarines. 

France tested its first atomic bomb in 1960 ("Gerboise Bleue") 

and its first hydrogen bomb in 1968 (Operation Canopus). France's 

decision on nuclear weapons is motivated by its weakened status of 

Great Power after the Second World War and the first British 

nuclear experiment in 1952. After the end of the Cold War, the 

French cut their nuclear arsenal with 175 warheads and reformed 

their nuclear troops. Today, the French Army has deployed almost 

all its warheads of underwater missiles and bombers (such as 

Rafal). Some warheads are also mounted at the ICRB, fired by 

underground silos. 

China becomes the last official nuclear power in the world. The 

first Chinese atomic bomb was blasted in 1964, and only three years 

later, the first hydrogen bomb (both attempts were made near Lop 

Nur). China is the first Asian nation to acquire nuclear weapons. 

For their creation, the Chinese government is motivated by the 

growing US power of the Cold War at the time. 

Israel is not a member of the NPT, and does not recognize (but 

does not deny) the existence of its own nuclear program and 

weapons. Although Israel claims that the Nežjev research center 

near Dimona is a "research reactor," there are no published studies 

that have been conducted there. According to the Federation of 

American Scientists (FAU), Israel has nuclear material to produce a 

maximum of 200 atomic bombs, or they are already built. Satellite 

pictures reveal weapon bunkers, rocket launchers and mobile 

missiles, but traces of nuclear weapons have never been identified. 

India is the first country to test nuclear weapons after the 

creation of the NPT. In 1974, a "peaceful atomic device" was blown 

up, as the Indian government calls it "Smile Buddha". The test was 

carried out near Poznań, Rajasthan. The creation of nuclear 

weapons in India may have been motivated by the military threat 

from neighboring China. India claims to have tested a hydrogen 

bomb in 1998, although most experts believe the test was 

unsuccessful because the power of the weapon was probably less 

than 50 kilotonnes of trotyl equivalent.  

Pakistan kicks off its nuclear program in the early 1970s. The 

first Pakistani nuclear power plant was built in Karachi at that time, 

mostly with materials supplied by Western countries. Following the 

surrender of the Pakistani troops and India's victory in the 1971 war, 

Pakistani Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto said the Pakistanis 

would build their own nuclear weapons even if they had to "eat 

grass." After the first Indian nuclear test, Pakistani scientist and 

metallurgist Abdul Kadir Khan steals the uranium enrichment 

centrifuge schemes from the Dutch company URENCO [12]. 

North Korea is the last country to test nuclear weapons. On 

October 9, 2006, North Koreans tested a small atomic bomb at 2000 

meters underground. Since the power of the device is very small 

(about 1 kiloton), most experts believe that the experience has not 

been completely successful (see North Korean Nuclear Experience). 

The country was a member of the NPT but withdrew on January 10, 

2003. 

South Africa produced six atomic bombs in the 1980s but 

dismantled them in the early 1990s. It is possible that the 1979 test 

was a South African atomic bomb. South Africa signed the NPT in 

1991 after the fall of apartheid. 

Belarus gained 81 nuclear warheads after the collapse of the 

USSR in 1991. All were handed over to the Russians in 1996. 

Belarus signed the NPT the same year. 
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  Kazakhstan inherits 1400 nuclear weapons as a result of the 

collapse of the Soviet Union. All weapons were handed over to 

Russia in 1995. Kazakhstan signs the NPT. 

  Ukraine inherited nearly 5,100 nuclear weapons after the 

collapse of the USSR, becoming the third largest nuclear power in 

the world. All weapons were voluntarily handed over to the 

Russians in 1996, and Ukraine signed the NPT. 

Australia has had a joint military nuclear program with Britain 

since the Second World War. The Australian Government has 

provided the English for missile and nuclear sites, as well as expert 

assistance in the field of nuclear research. In the 1960s, however, 

the program was discontinued and Australia joined the NPT in 

1971. Still, Australians maintain an Argentine research reactor 

capable of producing plutonium for atomic bombs [13]. 

Other countries also had nuclear technology development 

programs and projects, but at this stage of human development, they 

are members of international nuclear weapons constraints and do 

not formally work to develop nuclear weapons [14]. But 

international non-governmental organizations must monitor the 

actions of potential producers and make objective assessments of 

the situation without falling under the influence of this or any other 

country. 

However, until the North Korea became officially a nuclear 

state in 2006, the nuclear club remained small (eight countries) and 

was believed to be manageable. Why? 

First, it seemed unlikely that these nuclear states, which were 

relatively transparent and democratic (Britain, France, India, Israel 

and the United States), would start a nuclear war. 

Second, it was believed that advanced, but autocratic nuclear 

states (China and Russia) would lose too much of globalized trade 

and national prosperity to start a nuclear war that everyone would 

lose. 

Third, any fragile and violating international nuclear nations 

(Pakistan) are considered to be deterred and kept under control by a 

nuclear rival (India). 

The nuclear power of dictatorial North Korea (and possibly 

theoretically Iran) is putting new dangers far beyond the simple 

arithmetic of "more nuclear peoples, a more likely nuclear war." 

Neither North Korea nor Iran are democratic. None of them is a 

stable country. 

Neither has an immediate nuclear rival to deter them and 

persuade them not to dare to use nuclear weapons. Both countries 

have begun secret nuclear programs. They both hate the United 

States and its allies. 

More importantly, their apparent violations of Nuclear Non-

Proliferation Agreements and their noticeable aggression will cause 

relatively powerful regional neighbors - such as Egypt, Japan, Saudi 

Arabia, South Korea and Taiwan - to consider developing their 

nuclear capabilities. 

Then the club can get big fast [11]. 

Not all of these potential nuclear powers are democratic. But 

they share a pro-American perspective. 

A disappointed America may feel that China and Russia have 

encouraged fraudulent countries such as Iran and North Korea to 

develop nuclear weapons programs, having self-assured that the 

missiles of these countries will be directed to the West and not to 

the East. 

So now the United States is in a paradoxical position. They 

want to stop the full proliferation of nuclear weapons. But America 

also suggests that the next nuclear forces (unlike the previous one) 

will be pro-American - a kind of revenge to China and Russia that 

allow their uncontrollable friends to develop nuclear capabilities. 

The United Nations and international non-proliferation 

organizations, albeit with good intentions, have so far proved 

impotent. 

But despite the chaos, by 2006 there were implicit rules for the 

eight-member nuclear club. Now, following the crazy threats of 

North Korea, these general assumptions about nuclear poker are 

null and void. And nobody knows what to expect. 

 

3.Conclusions: 
 

1. Nuclear Weapons would reach the destruction of hundreds of 

planets like our Earth; 

2. The presence of a nuclear weapon has a more deterrent effect 

on opponents than it would be in real use; 

3. The development of nuclear weapons must be under control 

and the military-industrial complexes must not be uncontrollable. 

The control bodies must also be public and accountable to society to 

reduce the amount of space for weapons; 

4. The use of nuclear weapons would be detrimental to the 

inhabitants of the Earth and terrorist organizations should not have 

access to such weapons. 
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1. Introduction 

The threat of exposure of the civilian population to nuclear, 

biological, and chemical agents, which has traditionally been 

considered a military issue, has increased due to the potential causes 

from direct military attacks, stolen weapons of mass destruction 

(WMDs), acts of terrorism, and industrial accidents and disasters. 

Based on mass casualty effects, the release of such CBRN agents 

might create thousands of casualties, thereby overwhelming local 

health and medical resources. The specificity of the likely CBRN 

situation that may be created after terrorist actions and new 

approaches to unclear identification, protection of endangered 

entities and eradication of the latter. Consideration should be given 

to reconsidering the political, military and civilian approach. For 

that reason, CBRN protection should be seen as a comprehensive 

political, military and civil approach based on the main pillars of 

prevention, protection and rehabilitation. [11, 12, 13, 14]. 

The proliferation of WMD and the associated threat of terrorism 

are among the most serious challenges for the international 

community in post-Cold War security. An important challenge for 

NATO is to find its place in international efforts against the 

proliferation of these substances and materials. 

2. Protective zones after chemical incident 

Response areas as defined in [2] and schematically shown in 

Figure 1 below are important for determining the response roles / 

places and PPE requirements for release events. Note that the 

dimensions and location of these zones may change over the course 

of an event. 

 

Fig. 1 Protective distance after chemical incident. [1, 2] 

The initial isolation zone (hot zone) is the innermost of three 

main areas of chemical spill. It is the area in the immediate vicinity 

of a release, the release occurs at the center of this zone and it 

contaminant concentration is considered sufficient to cause death or 

injury to unprotected personnel or responders wearing inappropriate 

protective clothes and gas masks. All people entering the hot zone 

must wear prescribed levels of protection MOPP 4, and they must 

follow the procedures established to enter, work in the area, and exit 

the zone in a short time. [1, 2]. 

The warm zone is located upwind and outside the hot (initial 

isolation) zone and protective action zone, between the hot zone and 

the cold zone. The inner perimeter marks the outside edge of this 

zone and is considered the initial control zone. This is the area that 

provides a transition between contaminated areas and the 

uncontaminated areas. The warm zone provides a buffer to further 

reduce the probability of the cold zone becoming contaminated or 

being affected by other existing hazards. Decontamination of 

personnel and equipment takes place in a portion (decontamination 

corridor) of the warm zone (fig. 2). The main decontamination 

facility/corridor is located at the exit point of the warm zone. 

Responders in the warm zone must have property protective clothes 

and gas masks appropriate to the tasks they will undertake. 

The protective action zone is located downwind from the 

chemical release. Individuals in this area may be evacuated, 

sheltered in place, or supplied with protective equipment. This zone 

could be several square kilometers in size, regardless of whether the 

release takes place indoors or outdoors. The protective action zone 

can evolve over time. 

The cold zone (or clean zone) is the outermost part of the 

release or incident site, and is a designated non-contaminated or 

clean area.  The outer perimeter marks the outside edge of this zone, 

surrounding the incident scene. Support equipment and vehicles and 

main military formations such as command staff are located in the 

cold zone and traffic is restricted to authorized response personnel. 

MOPP 4 level is not required in this zone because exposure levels 

are below levels causing effects. Potentially contaminated 

personnel, clothing, equipment, and samples are not permitted in 

this zone, but are left in the warm zone until they are 

decontaminated or made safe for transport. The boundary between 

the cold and warm zone is defined based on the extent of 

contamination spread; there may be contamination within the warm 

zone but none in the cold zone. 

Decontamination focuses on remediation of various locations 

and equipment with which chemical agens have come into contact 

and avoid spread and contamination. 

The goal of decontamination is to reduce the overall hazard to 

acceptable levels as rapidly and expediently as possible. 

Minimizing contamination and the spread of contamination is 

primarily achieved by avoiding direct contact with liquid, solid, 

vapour or aerosolized contaminant. Gross decontamination involves 

the removal of as much contaminant as early as it is safe to do. The 

spread of contaminant is controlled by ensuring that the 

decontamination corridor is capable of containing the amount of 

expected contaminant, the flow of the run-off (if present) is directed 

towards the hot zone, and the movement along the decontamination 

line is closely regulated. There are many different ways of reducing 

contamination and the end goal is to achieve a safe level of 

contaminant. 
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Fig. 2: Decontamination area in chemical incident (adapted from Fig. 1). 

Decontamination can be defined, as a method essentially 

involving the conversion of toxic chemicals into harmless products 

by degradation. Decontamination is based on one or more of the 

following principles: 

 to destroy chemical agents by chemically modifying 

these(destruction); 

 to physically remove chemical agents by absorption, 

washing or evapouration; 

 to physically screen-off the chemical agents so that these 

cause no damage. 

Decontamination measures for PPE may include/involve 

absorbents, adsorbents, vacuuming, evaporation, chemical 

degradation, dilution, wash-down or simply clothing removal. 

These measures will vary according to the contaminant, the phase 

of the activity and the item that is contaminated. During 

decontamination, PPE remains in place until deemed safe to be 

removed. 

2. Decontamination approaches and effectiveness. 

Decontamination approaches of chemical warfare agents and 

TIC (toxic industrial chemicals) is a complex process and can 

beconsidered in different ways. From methodological point of view, 

there are three basic methods of decontamination: mechanical 

decontamination, physical decontamination and chemical 

decontamination. 

There are several basic approaches to hazard decontamination 

that can themselves be achieved by a variety of means 

 Placing a barrier around the contaminant to render it 

unable to cause harm; 

 Removing the contaminant without deactivating it, 

sometimes by dilution into some other medium such as water or air 

(a physical process), or by absorbing/adsorbing onto something 

else, meaning that it is either relocated and further treated by other 

means, or diluted sufficiently for safety; or, lastly and preferably, 

 Breaking down the contaminant, by various means, most 

commonly chemical (e.g., bleach). 

In the case of creating a barrier, the responder should not 

normally be in direct contact with the original contaminant, and 

therefore any PPE selection is based on attenuating whatever lesser 

hazard there is remote from the initial contaminant (such as off-

gassing).  

In the case of removal, the responder could contact the agent 

during the removal process, for example by being splashed by 

contaminated water. Hence, PPE must act as a barrier against both 

the contaminant and any removal medium or process. 

Lastly, in the case of breaking down the contaminant, chemical 

means in particular can be quite dangerous on both humans and 

their PPE, so PPE must be chosen to resist both the agent's action as 

well as that of the chemical decontaminant used. 

Appropriate process is of course extremely important in 

minimizing the possibility of excessive spread and transfer of 

contamination during decontamination. Once decontamination of 

the contaminated item (whether it be the environment, equipment, 

or an individual) is complete, the remaining consideration is how to 

safely doff PPE that may still have some contamination on it. 

Therefore PPE must always be chosen with safe doffing in mind. 

Wet and dry decontamination approaches are both employed, 

with various advantages and disadvantages. Wet decontamination 

usually implies the use of sufficient quantities of (generally) water-

based decontamination solutions that dilute and remove 

contaminants. If it possible the personnel can use a surfactants and 

hot water to remove a lot of chemical agents until full 

decontamination. Dry decontamination implies the use of totally dry 

or minimally damp approaches such as spraying with fine aerosols 

or vapors, wiping or vacuuming. An approach like misting with 

bleach or application of reactive skin decontamination solutions is 

closer to dry decontamination because a large excess of 

decontamination solution is not used. As a result of their potential 

for penetration of the equipment, dry and wet approaches impose 

different requirements on PPE. [6, 7, 8, 9] 

In Fig. 3 shows the metology that can be applied when selecting 

the decontamination method. 

 

Fig. 3: Methodology to choose an decontamination method. 

For chemical agents, evaporation is assumed to begin after the 

conclusion of the dissemination and deposition processes and 

continues as victims travel to and arrive at the medical facility. 

Evaporation prior to decontamination will limit hazards created by 

extremely volatile, quickly evaporating materials such as phosgene. 

Fedele et al. [3] derived characteristic time constants for the 

evaporation of CWAs. The time constant, т, is the time for 

approximately 63% of the existing amount of material to leave the 

surface. This constant is defined in Equation (1): 

(1)                         
etrvol

VC

m
0 , 
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Where are: 
vol

C  - is the volatility of the liquid, d.m-3; m0 is the 

initial mass per unit area, g.m-2. 
etr

V  is an empirically determined 

evaporation transfer rate, m.min-1. 

The effectiveness of a decontamination procedure can be 

expressed as the decontamination factor (DF). It is the ratio of 

contamination concentration on material before decontamination to 

the residual contamination concentration on the material after 

decontamination as given in Equation (2): 

(2)                         ,
R

C
DF   

Where are: C  - is concentration of the contaminant before 

decontamination, g/m3; R is residual concentration after 

decontamination, g/m3. 
A decontamination process that removes material will result in a 

DF greater than 1. The percentage of contamination removed from 

the surface can be given by Percent contamination removed 

(Equation (3)): 

 

(3)                         ,
1

1% 









DF
remuved  

Such analysis is useful in the laboratory, but in practice the 

efficacy of decontamination on-site is rarely validated in any 

meaningful way, even in rehearsal. The common question of "how 

clean is clean?" [4,5] for site remediation holds equally for 

personnel decontamination activities—how does the responder 

know when the PPE is clean enough or the air in the 

decontamination line is clean enough to remove PPE? How does the 

responder know whether further skin decontamination is needed, 

and when it has been adequate? 

In theory, knowledge of the agent and appropriate exposure 

limits combined with near real-time surface and air sampling by 

appropriate detectors would be required to answer these questions at 

the time of the incident. [10, 12] 

In fact, there are little published data that directly support the 

question of how much contamination can be removed from a person 

after chemical exposure by removing the person's clothing despite 

the frequent claims of values such as 80-90% [4]. This information 

is relevant to PPE decontamination as well. The results are likely to 

vary depending on the surface being decontaminated (PPE being 

worn), the specific hazard agent and its physical state (i.e., solid, 

liquid, vapor or gas). 

4. Conclusion 

The choice of a suitable area for decontamination should take 

into account the main features: water sources, terrain, 

meteorological influences, but also an accurate assessment 

according to the zones that are determined after a factual 

reconnaissance. The effectiveness of field decontamination is 

difficult to determine in a mathematical way, it is necessary to carry 

out CBRN intelligence. 
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sniper systems.  Defines the value of the deviation distance deviation when shooting with a firing system because of the rotation of the Earth 
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Увод   
Почти всички явления извършвани на повърхността на 

Земята, свързани с преместване обект, материална точка в 

пространството се съпровождат с отклонения спрямо 

предварително зададена траектория. Отклоненията се дължат 

на ефекта на Кориолис, (G. Соriolis) наречен в чест на Густав 

Кориолис, френски математик от 19-ти век, който за първи път 

го публикува [7]. Този ефект се изразява със силата 

въздействаща върху движещите се обекти, снаряди, ракети, 

куршуми и др. по траекторията след явлението изстрел 

отклоняващи се в зависимост от: направлението, 

дирекционният ъгъл на стрелбата и местоположението им 

спрямо това в кое полукълбо на Земята се намира огневата 

система[1]. Ефекта също, измерен в хоризонтално отклонение  

най-често в метри е по-силен до земният екватор, тъй като 

периферната скорост на въртене на Земята около локалната 

вертикална ос е най-голяма [7,10].  Големината на силата на 

Кориолис може да се опише като удвоеното произведение на 

ъгловата скорост на въртене на подвижна координатна система 

и нейната проекция на относителната скорост върху равнината, 

перпендикулярна на оста на въртене на земната повърхност. 

Като резултат от ефекта се наблюдават морските течения, 

формирането релефа на бреговете на реките протичащи 

успоредно на меридианите, неравномерното износване на 

релсите на влаковете и редица др. Ефекта оказва влияние и при 

стрелба с огневи системи и особено при ракетната стрелба. В 

това направление ефекта от силата на Кориолис задължително 

се отчита при морските стрелби [3]. До сега в практиката при 

стрелби с артилерийски системи ненадвишаващи 15 km, 

поправките в разстояние и направление заради силата на 

Кориолис не се отчитаха, което води до получаване на грешки. 

А при подготовка на данните особено при стрелба с 

дългоцевни стрелкови системи, безоткатни оръдия на пределни 

разстояния, танкови оръдия, зенитни оръдия и др. те също не се 

отчитат, което води до получаване на грешки. Ето защо 

отчитането на ефекта от ускорението на Кориолис 

представлява основаната цел на настоящата публикация. 

1.Дефиниране на проблема за силата на 

Кориолис при стрелба с огневи системи 
Ако в някаква геоцентрична инерционна система за 

която се приема Земята, равномерно въртяща се около 

определена прецисионна ос с постоянна скорост се отчете и 

движението на материалната точка (например ракета, снаряд, 

куршум и др.) извършваща някакво движение по определена 

траектория то между тези движения съществува определена 

зависимост. Така например в момента на изстрела (пуска) на 

огнева или ракетна система то началната скорост на бойният 

елемент –снаряд, минометна мина, куршум ракета и др. 

началната скорост е 0V , а абсолютната 
з

пер0абс VVV  [8]. 

Периферната скорост на земята 
з

перV   се явява допълнителна 

компонента за ускоряване  на бойния елемент снаряд, куршум 

и др. по зададената траектория спрямо центъра на 

геоцентрична инерционна система, с начало центърът на 

Земята. Величината з
перV  представлява в тесен смисъл - 

ускорение на Кориолис, която в пълна степен зависи от 

географската широчина на местоположението на огневата 

система. В зависимост от посоката на стрелбата спрямо 

меридиана, разстоянието от центъра на въртене на Земята до 

кривината на траекторията се увеличава и компонента на 

скоростта на тялото - величината з
перV . Силите на инерция във 

въртящата се система – земна повърхност и снаряд движещ се 

по траекторията, ще се генерират отклонения в разстояние и 

направление спрямо плоскостта на стрелбата[7].  Освен това 

периферната скорост на Земята при Екватора  е 465 m/s, а при 

средната географска широчина на територията на България 

deg42  периферната скорост  е 345.56 m/s , което трябва да 

се отчита при всички изчисления.  

Силата на Кориолис се проявява и в световен мащаб. 

Така например в Северното полукълбо силата на Кориолис е 

насочена „надясно“ по време на движение на снаряда по 

траекторията, а в Южното полукълбо се наблюдава 

противоположният ефект. Определянето на посоката за 

действие  силата на  Кориолис може да се визуализира на фиг.1 
СЕВЕРЕН 
ПОЛЮС

ЗАПАД ИЗТОК

0° 

90° 

180° 

270° 

 
 

Фиг.1.Определяне посоката за действие на ускорението на 

Кориолис при стрелба с огневи системи 

 

Например,  при свободно падане на тяло намиращо се  

само на един градус северна широчина от височина 30 m 

(височина на десететажен блок)  се отклонява „надясно“ 3,6 

mm. 

 

2. Ефект на ускорението на Кориолис при 

стрелба с огневи системи  
Ефекта на Кориолис при стрелба възниква като 

следствие от факта, че имаме отношение между две подвижни 

системи - земна повърхност и ракета, снаряд куршум и др.. 

Това позволява да се отчете влиянието на ускорението на 

Кориолис 
з

перV  с помощта на определени зависимости. Така 

например изменението в разстоянието на стрелбата X  и 

отклонението X , а също така и страничното отклонение Z  
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в точката на падане на снаряда  се определят с величината на  

ускорението на Кориолис. Тази система уравнения  са от 

вида,[3]: 
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(1)

 

Където  

00007292,0 )s/rad( )- ъглова скорост на въртенето 

на земята при екватора;   - географска широчина на 

местоположението на огневата система, (deg)  (северна със знак 

+, южна със знак –);  - ъгъл между меридиана и плоскостта на 

стрелбата (deg) , (отчита се от направление на юг-север по 

посока на часовниковата стрелка) g - земно ускорение )s/m( 2  

(ускорение на силата на тежестта) 0 - ъгъл на изхвърлянето на 

бойния елемент; (deg) ct - времелетене на  снаряда, куршума от 

момента на изстрела до контакта с хоризонта на оръжието, )s( .
 

От уравненията (1) се вижда, че най-голямо отклонение 

по разстояние X  ще бъде при =0о и =90о , т.е. при стрелба 

на екватора, по посоки на „запад“ или на „изток“.  При това 

стойността на страничното отклонение е 0Z  . Най-голямо 

странично отклонение Z  съответства в случаите когато =90о, 

т.е. стрелба от полюса към екватора; при това поправката в 

разстояние е 0X  . Обикновено при стрелба по меридиана, 

т.е. при =0о или 180о. Посоките на действието на ефекта на 

Кориолис се определят с начална точка - географски „ЮГ“ 

т.е.=0о. 

Величината на отклонението в направление в мярка 

ъгломерни деления се намира по зависимостта:  

X

Z
ztg x 

             (2)    

 Ефекта на ускорението на Кориолис изразен под 

формата на отклонения в линейни метри, при стрелба с огневи 

системи определен по (1 и 2) притежава няколко особености: 

A. Ефекта на Кориолис има както вертикални, така и 

хоризонтални компоненти, независими една от друга. 

B. Хоризонталната компонента на Ефекта на 

Кориолис, се определя изцяло от географската широчина на 

положение на Земята, и върху нея не оказва влияние на 

дирекционният ъгъл на стрелбата. 

C. За географски широчини на север от екватора за Р 

България, хоризонтална компонента на Ефекта на Кориолис 

винаги ще е насочена „надясно“. За южно полукълбо  

отклонението ще е наляво. 

D. Вертикалната компонента на отклонение на 

Кориолис зависи от географската широчина  на стрелбата и 

азимута стрелба. 

E. При стрелба на изток =270о, снарядът, куршумът 

ще падне „по-далеч“, а при стрелба на запад  =90о  ще 

контактува  с хоризонта на оръжието „по-близо“. 

F.    При стрелба на север =180о или юг =0о, 

вертикална компонента на отклонение на Кориолис ще бъде 

нулева, независимо от географската ширина.  

С отчитане особеностите на ефекта на Кориолис (A-F) 

хоризонтална и вертикална компоненти на отклонението на 

Кориолис при стрелба се разглеждат поотделно. 

 

3.Хоризонтален Ефект на Кориолис при 

стрелба с огневи системи   
Както беше казано по-горе, страничното отклонение в 

метри от Ефекта на Кориолис ще зависи най-вече от 

географската широчина, на която се намира огневата система, а 

също така и от нейното местоположение - в северното или в 

южното полукълбо. По правило е валидно - колкото по-голямо 

е отдалечението на точката на стрелбата от екватора, толкова 

по-незначителна е стойността на отклонение на Кориолис в 

направление Z  стрелба на една и съща дистанция. 

Формулите за изчисляване на хоризонталните отклонения Z  
на Кориолис са представени по-долу,[2,3]:  

Приблизителна:               

      )sin(
V

X
Z

ср




                                     (3) 

Точна : 
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T
g.coscosTsintgvZ

3
2

00 
 
(4) 

Където срV   средна скорост на снаряда,куршума от 

точката на изстрела до целта,m/s 

Стойността на страничното отклонение Z  поради 

ускорението на Кориолис се демонстрира със следният пример 

за снайперова пушка „Драгунов“: разстояние на стрелбата 

1000m; времелетене на куршума - s12.2tc   средна скорост 

на куршума s/m 471.69Vcр  , от таблицата за стрелба по 

времелетенето за 1000 m [5]. Географската широчина за 

територията на нашата страна е - deg44....41 , или средно 

deg42 ; стойностите на Z  се определят при стрелба на 

„Юг“ deg0   и deg180  на „Север“, фиг.1; 

При поставено разстояние на стрелбата 1000 m с 

огневата система стойността на страничното отклонение е 

m0854.0Z   определено по (3). 

Стойността на страничното отклонение Z  заради 

ускорението на Кориолис при  deg44....41  за територията 

на нашата страна е представено на фиг.2 
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фиг.2 Хоризонтални отклонения заради ускорението на Кориолис,  при 
стрелба със снайперова пушка „Драгунов“ на дистанция 1000 m за 

територията на Р България 

 

При същото разстояние на стрелбата, 1000 m  

стойността на страничното отклонение е определено по (4) и е 

m07804.0Z  , което незначително се различава от 

полученото  с използването на уравнение (3). 

Задължително при стрелба със снайперова пушка 

„Драгунов“, стойността на страничното отклонение Z   

получено от ефекта Кориолис се сумира със стойността на 

деривацията, която за 1000 метра е -0.62mZ  . 
При стрелба със снайперова пушка „Драгунов“ на 

дистанция 1300 метра, само заради разликата във 

времелетенето  на куршума s2.3tc  [5] и промяната на 

s/m406.25Vcр   стойността Z  при deg42  е 

0.151mZ  . Тази стойност,  е почти 2 пъти по-голяма от 

тази при стрелба на 1000 метра. 

При стрелба със 7.62 mm картечници ПКТ, СГМТ на 

разстояние   2000 метра с използването на (4), стойността Z  
при горните условия е m509.0Z  , което се явява 
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значителна стойност, която задължително трябва да се отчита 

при стрелба. 

 

4. Ефект на ускорението  Кориолис в 

разстояние  при стрелба с огневи системи 
 Вертикалният ефект на Кориолис се дължи на 

изменението височината на траекторията поради придаване на 

снаряда, куршума допълнително ускорение, породено от 

периферната скорост на въртенето на Земята. Това води до 

промяна точката на падане на снаряда, куршума и др. особено 

при стрелба в посока „изток-запад“ или обратно. Стойността на 

отклонението в разстоянието на стрелбата X  при стрелба в 

посочените посоки  може да се определи по зависимостта: 

Приблизителна [2] 

 

           )sin()cos(
g

V2
1X 0 


                 (5) 

Където 0V  -начална скорост на снаряда, куршума m/s; 

Точна [3]    
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(6)

        

 

Стойността X  се определя от величината на 

коригиращият коефициент заради ускорението на Кориолис 

Kg , който се явява достатъчно информативен за да се 

определи стойността на повишаването или понижаването на 

траекторията. Посоченото ще се демонстрира със следният 

пример за снайперова пушка „Драгунов“ при разстояние на 

стрелбата 1000m; географската широчина за територията на Р 

България; дирекционен ъгъл, посока, азимут на стрелбата на 

„запад“ deg90   и на „изток“ deg270 , фиг.1; начална 

скорост на куршума 830 m/s.  

Посочените начални стойности  определят величината 

на отклоненията в разстояние X  определена по (5) по 

стойността на коригиращият коефициент  Kg . Например при 

стрелба на „запад“ стойността на 1Kg  , а на „изток“ 1Kg  . 

За deg90 и deg42  и разстояние на стрелбата 1000 m, 

стойността на 0.9908268Kg   фиг.3; а за същите данни при 

стрелба  на „изток“ коефициента е 1.009173Kg  , фиг.3. 

Стойностите на Kg за територията на нашата страна  

при deg44....41 ,   при стрелба на „изток“ и на „запад“ са 

демонстрирани на фиг.3. 

 

41 41.35 41.7 42.05 42.4 42.75 43.1 43.45 43.8 44.15 44.5
0.9907

0.990745

0.99079

0.990835

0.99088

0.990925

0.99097

0.991015

0.99106

0.991105

0.99115

1.00885

1.008895

1.00894

1.008985

1.00903

1.009075

1.00912

1.009165

1.00921

1.009255

1.0093

коефициент при стрелба на ЗАПАД

коефициент при стрелба на ИЗТОК

географска широчина на огневата система,deg

 к
о
р
и
г
и
р
а
щ

 к
о
еф
и
ц
и
ен
т

 в
 р
а
зс
т
о
я
т
и
ет
о

 н
а
 с
т
р
ел
б
а
т
а

, 
н
а
 З
А
П
А
Д

к
о
р
и
г
и
р
а
щ

 к
о
еф
и
ц
и
ен
т

 в
 р
а
зс
т
о
я
т
и
ет
о

 н
а
 с
т
р
ел
б
а
т
а

, 
н
а
 И
З
Т
О
К

0.9908268

1.009173

42

 
 

фиг.3 Коригиращ коефициент Kg при за редукция на разстоянието на 

стрелбата стрелба с пушка „Драгунов“ на дистанция 1000 m за 

територията на Р България 

 

За разстоянията X  на точките на падане на 

куршумите при използването на Kg  се определят по 

зависимостта: 

стрKgPX                 (7)             

 или в конкретният случай за deg42  точката на контакт на 

куршума с хоризонта на оръжието е :  

 при стрелба на „запад“ 

m990.827m10000.9908268XW   

А на „изток“  

m1009.173m10001.009173X E   

При използването на  (6) стойностите на отклоненията 

X  заради силата на Кориолис  в посоки „изток и запад“  са 

представени със съответните знаци, в метри на фиг.4. 
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фиг.4 Стойности на отклоненият в разстояние при стрелба с пушка 

„Драгунов“ на запад или на изток на  дистанция 1000 m за 
територията на Р България 

 

Стойностите на отклоненията X  в метри за  

deg42  са m837.9X  , фиг.4. Тогава стойностите на 

WX  и EX  се получават, след алгебрическо събиране 

стойността X  с m1000Pстр  .  За разстояние на стрелбата 

1300 метра, стойността на отклоненията X  при стрелба с 

снайперова пушка „Драгунов“ са  съответно m055.11X  . 

А при стрелба със 7.62 mm картечници ПКТ,СГМТ на 

разстояние   2000 метра с използването на (6), стойността X   

е m127.14X  . 

 

5.Вертикален Ефект на Кориолис при 

стрелба с огневи системи   
Стойностите на отклоненията в разстоянията X при 

стрелба с огневите системи предполага определянето на 

редукцията на контакта на куршума с целта във вертикалната 

плоскост H  в метри. Стойността на H  величината на 

понижение на „запад“ или „превишаване“ на „изток“ може да 

се намери по зависимостта[5]: 

)cos()Q(tgXH c                  (8) 

Където - cQ  ъгъл на падане на куршума, ъгъл на 

контакт с бойният елемент с хоризонта на оръжието,deg. 

С използването на (8) за deg42 , която е средна 

стойност за нашата страна, значението на вертикалното 

отклонение  H  заради ефекта на Кориолис в метри при 

стрелба с снайперова пушка „Драгунов“ за разстояние 1000 

метра m837.9X   се получава m234.0H  . А за 

разстояние на стрелбата 1300 метра, съответно m5.0H  . 
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Стойността на вертикалното отклонение  H  при стрелба с 

картечници ПКТ и СГМТ с m127.14X   на 2000 метра при 

058Q o
c  [5] стойността на H е m675.1H  . 

Неотчитането на тази стойност, H прави поразяването на 

целите тип изправен човек  нереално. 

Заключение 

    В настоящата работа са разгледани определянето на 

стойностите на отклоненията в координатите на точката на 

контакт на куршум с хоризонта на оръжието породено от  

съпътстващото ускорение на Кориолис. Представен е формулен 

апарат за определяне поправките в разстояние и направление, 

които препоръчително трябва да бъдат включени при стрелба с 

огневи системи. 
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 НЯКОИ ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРОМЕНИТЕ В БАРУТИТЕ ПРИ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ИМ СЪХРАНЕНИЕ 

SOME FACTORS DETERMINING CHANGES IN THE PROPELLANTS DURING PROLONGED STORAGE 

д-р инж. Минев С., БЪЛГАРИЯ, НВУ „Васил Левски“,гр.Търново, 

 E-mail:subi.minev@abv.bg 
 

Abstract: Problems related to long-term storage warfare are being considered. the values of the main factors such as chemical 

changes, temperature, vibrations during manipulation with the battle supplies, indicating an influence on their efforts are analyzed. the basic 

balistic characteristics of the battlements with different storage periods are defined. 

 Кeywords: gun powder, storage, ammunition, ballistics 

 
Увод  
Наличието на значително количество запаси от 

боеприпаси в нашата страна, с продължително съхранение, 

надминаващо гаранцията на производителя, предизвиква 

разнообразни изменения в тях, поради влиянието на времеви 

и климатични фактори. Като синоним на ефекта от тези 

промени в барутите, може да се използва събирателното 

понятие - стареене. Промените при продължителното им 

съхранение, средно 20 - 35 години се съпровождат преди 

всичко с промяна в техните производствени физико-химични 

свойства [3,5]. В бойните припаси те предизвикват 

необратими физико-химични процеси на преобразуване на 

химическият им състав, поради комбинираното въздействие 

на  някои фактори, като: климатични температура и влажност 

на въздуха и механични - вибрации при транспортиране и 

т.н., [7]. 

По правило взаимният ефект от стареенето на 

барутите при въздействието на посочените и други фактори  

формира интегрални форми на последствия, водещи до 

увеличаване степента на риска от неблагоприятни събития в 

оставащото време за тяхното продължително съхраняване. И 

в тази връзка, в нашата страна, още се наблюдава 

недостатъчният контрол на боеприпаси, особено при тяхното 

разместване в различни бази за съхранение. Това не позволява 

в пълна степен да се идентифицира нивото на действителното 

им състояние, гарантиращо безопасността при тяхното 

използване. 

Физико-химическите процеси при съхранение на 

барутите се съпровождат с ефекти на разлагане, молекулна 

дифузия и конвективен масов трансфер на взривни 

компоненти, които са в състава на взривните вещества,[9]. 

Това води до получаването на чисто механически промени в 

тях, като пукнатини в барутните зърна, вследствие на което с 

увеличаване на площта за контакт, с химическите вещества, 

намиращи се в затвореният обем на бойният припас – най 

често гилза.  

Изследванията на барутите с продължителен срок на 

съхранение и тяхното използване с отчитане ефективността в 

поражението на целите, са представени в [1,14]. Но те са 

засегнати само информативно, а в литературата са 

представени частично, [14].  

 

1. Постановка на проблема 
За да се изследват ефектите от стареенето, изразяващи 

се в отклоненията във физико-химическите характеристики на 

барутите, се налага да се вземат предвид причинно-

следствените измерения на тяхната чувствителност към  

външни влияния. Съхранението на барутите в различни 

региони на страната, както в Северна така и в Южна България 

се характеризират в изменения на техните физико-

химическите  качества  породени от външни метеорологични 

влияния. А честите премествания на бойните припаси в 

различни региони в страната, извършвани обикновено с 

автомобилен транспорт допълнително внасят промени в тях 

поради енергията от механическите въздействия върху 

барутните зърна.  Във връзка с това, в момента съществуват 

непълни и неизчерпателни изследвания за прогнозиране  

свойствата на барутите, при срок на експлоатация повече от 

10 години в нашите регионални условия за съхранение. 

Периодичните проверки, отстрелите на отделни партиди 

бойни припаси при продължително съхраняване в някои 

региони от страната, не дават пълен модел на факторите  

влияещи на старението на барутите. Ето защо възниква 

необходимостта от определяне на интегрирана оценка при 

определяне истинското състоянието на барутите при 

продължително им съхраняване при отчитане на някои от 

основните фактори. Това потвърждава и актуалността на 

проблема по определяне истинското състоянието на барутите. 

 

2.Физико-химически промени в състава на 

барутите при продължително съхранение 
В основата на барутните състави, са 

нитросъединенията. Те от своя страна представляват 

химически нестабилни връзки от химически елементи, които 

встъпват в реакция с йони, от въздуха запълващ свободното 

пространство на гилзата или друга опаковка. Нестабилността 

на връзките, предполага разлагането на барута съпровождащо 

се с химическо взаимодействие с хидроксилната група от 

състава на водните пари от въздуха. Като следствие от 

реакцията се образуват азот и азотна киселина по механизма 

на каталитичната  реакция. По този начин, физико-химичните 

свойства на барутите непрекъснато променят своят 

химически състав с течение на времето за своето съхраняване. 

Този процес се усложнява още повече от факта, че с течение 

на времето барутите губят своята плътност, което се отразява 

на енергийната им стойност като гориво. Загубата на 

плътност води впоследствие все повече до увеличаване на 

налягането на куршума в цевта на оръжието.  

Промяната на физико-химичните свойства на 

барутите формира гарантиран срок на надеждност и 

гарантирани качества на експлоатация, които  обикновено не 

надвишават 10 години. Но посоченият срок, за тяхното 

използване в нашата страна е нарушен, поради натрупаните 

запаси, които в момента са на съхранение средно 20-35 и 

повече години, при гаранционни срокове 10 години. При тези 

срокове за съхранение на боеприпасите за артилерийско и 

стрелково оръжие, спонтанно се наблюдава частично 

разлагане на барутните състави, съпроводено с масов 

трансфер на азот, изпарение на летливите вещества, 

абсорбция на влага и др. Също така се наблюдават и процеси, 

като например ре-кристализация на някои от химическите 

елементи влизащи в състава на барута. Тези изменения влияят 

крайно негативно върху балистичните свойства на барутите, 

които в крайна сметка, могат да се променят в широки 

граници в зависимост от условията за тяхното съхранение.  

Известно е, че значително количество в състава на 

бездимните барути е пироксилин, получено чрез химическата 

реакция нитриране. И като съществен недостатък на 

пироксилиновия барут е промяната на свойствата му при 

продължително съхранение в резултат на изпаряване на 
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алкохолно-етерния разтворител в него. Резултатът от тази 

реакция е неговото разлагане с крайни химически елементи - 

азот и азотни киселини, които се образуват в резултат на 

автокаталитична реакция по време на масовия пренос на азот 

от барута към околната среда или свободният обем ограничен 

от параметрите на гилзата. За свързване на част от активните 

молекули в съставките на барута се добавят стабилизатори, 

които обаче не изключват напълно процесите, свързани с 

дифузията главно на азота, които възникват в барутният 

заряд. Стабилизаторите в него не ограничават, а само 

намаляват скоростта на автокаталичната реакция. В резултат 

на това, азотното съдържание в барутните зърна или общо в 

обема на барутният заряд се намалява. Стойността на 

намаляването за единица време dt за съхранение, формира 

величината на масовият трансфер на азот от по-дълбоките 

слоеве на барутното зърно или заряда към външните им 

повърхности. Този процес поставя проблема за интензитета 

на трансфера, формиращ дифузионният поток NF  описващ 

движението на азота и разтворителите в барутният заряд, 

чиято стойност може да се опише с първият закон на Фик 

[3,13]. А той в частност твърди че: плътността на потока от 

химически елементи NF , изграждащи барутният заряд, които 

се пренасят, проникват, от едно в друго место в неговият 

обем, обикновено на повърхността му е в резултат на процеса 

– дифузия, определен с коефициент за пропорционалност oD . 

Тогава стойността на потока NF  зависи от 

концентрационният градиент на плътността от тези 

химически, елементи 
dz

dn  в определена точка или повърхност 

на барутният заряд. Където n  –концентрация на химическите 

елементи, летливи разтворители или най-често азот включени 

в процеса – дифузия; z – посока, направление за преноса на 

маса от летливи вещества или азот, обикновено към външната 

повърхност на заряда,барутното зърно. Тогава за потока на 

преноса на посочените вещества NF , ще имаме,[19] : 

dz

dn
DF 0N                   (1) 

Където oD - начален коефициент на дифузия равен 

на s/m10*41.1D 5
o

 ,[14] при температура 273.27К; 

Знакът минус в (1) показва, че посоката на 

движението на летливи елементи в барутният заряд възниква 

от точки с по-висока концентрация, обикновено във 

вътрешността на барутното зърно,също така и от условният 

му център на самият барутен заряд, до точки с по-ниска 

концентрация на летливи вещества. Тук плътността на потока 

на частици, химически елементи NF  по дефиниция е 

количеството на частиците, преместени за единица време през 

една област, площ, точка от барутното зърно или заряд в 

посока тяхната повърхност. Тогава законът на Фик, за масата 

на веществата, които се преместват в барутният заряд заради 

дифузията prop
chM  за време dt на някои елементи, изграждащи 

барутните състави може да бъде изразен като:  

dtS
dz

d
DdM 0

prop
ch  

            (2)  

Където 
dz

d  градиентът на плътността на барутният 

състав 3cm/g62.1...54.1 ; prop
chM  е масата на химическите 

елементи, съизмерващи се с количеството на азота и 

разтворителите, който се трансферират през определяне площ 

на барутният заряд S , за определено време на съхранение 

на барутният заряд dt . 

 В този случай за редукцията 
prop
chdM  в (2) поради 

дифузията на елементите влизащи в състава на барута, 

вследствие техният масообмен при затворен обем на 

съхранение, най-често гилза  може да се приеме, че основно 

зависи от времето за съхранение барутният заряд,[13].  

Като цяло, разлагането на барутните заряди по време 

на тяхното предвидено използване е сложен проблем [2], 

който освен задачата за оценка на условията за съхранение, 

включва и задачата за определяне на балистичните 

характеристики на съществуващите заряди. Такъв проблем 

може да бъде решен на база на комплексното приложение на 

експерименталните методи по определяне на преходните 

процеси на старението на барута и ефектите от това при 

използване в практиката на различни огневи системи. 

 

3. Особености в преходните процеси в 

стареенето на барутите 
Разнообразието от фактори генерирани от околната 

среда, като топлинна експозиция, влажност, слънчева 

радиация, замърсяване на въздуха от промишлени газове, 

пясък, морска сол и др. са в основата за стареенето на 

барутните заряди. Най-значим ефект върху стареенето на 

барута и зарядите оказват метеорологичните условия 

изразени с  температурните колебания на околната среда. 

За да се оцени фактора, температурно въздействие 

върху барута на територията на Република България, ще се 

позовем на официалните налични статистически данни на 

„Института по метеорология и хидрология при БАН,[6,11]. 

Като основно правило в тяхното използване се приема, 

средната месечна температура в отделните региони от 

територията на нашата страна, където се съхраняват бойни 

припаси. Данните за средната температура на въздуха по 

месеци за една календарна година се характеризират с 

вероятност на повторяемост от Р=0,8. За работни стойности 

на температурата се приемат данни, получени за последните 

27 години, а именно за периода 1990-2017 година.  

Конкретно, данните в извадката от месечните таблици на 

метеорологичните наблюдения, [6,11] и тяхното изменение по 

месеци за Северна и Южна България са представени на фиг.1. 
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Фиг. 1. Годишни стойности и изменения в средните месечни 

температури за територията на Република България за периода 

1990-2017 година 

 

Анализа на месечните температурни колебания на 

температурата на въздуха върху интензитета на масовия 

въздушен трансфер, представени на фиг.1. са обобщени като 

функция от цикличната годишна промяна на температурата за 

териториалните условия на Република България. Тогава 

стойността на средната годишна температура за Северна 

България е °С 10.4961T средна
сев  , а за Южна °С 13.9607T средна

юж  . 

Разликата в стойностите на средногодишната температура в 

двете части на страната е °С 4.T средна
с-ю   с отчитане на 

реалното разположение на складовите бази. При отчитане  

тяхното ориентиране спрямо слънчевото греене, формират 

локалните изменения на температурите в тях в 

продължителен период за съхраняване на бойните припаси. С 

отчитане на тези особености, може да приемем с висока 

степен на вероятност, че  разликата в температурите е  средно 

°С 5T средна
с-ю  , фиг. 1.   

В тази връзка, разликата от °С 5T средна
с-ю  , в 

температурите при съхранение на барутите в Северна и Южна 
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България, оказва особено влияние върху стойността на 

коефициента на молекулната дифузия tD . Тогава връзката 

между oD и температурата за съхраняване на бойните 

припаси може да се изрази със зависимостта: 

Nk1

нач

изм
ot

T

T
DD
















     (3) 

Където tD  е коефициент на молекулна температурна 

дифузия на азотните съединения при средна текуща 

температура на съхранение на барутите измT ; oD  начален 

коефициент на дифузия, равен на s/m10*41.1D 5
o

  ; Nk - 

коефициент на масообмен при химически реакции, на азота в 

нитросъединенията намиращ се в състава на барутите 

9.0kN  , [12]. 

Така например, само заради стойността на средната 

разликата в температурата °С 5T средна
с-ю   в двете части на 

страната, относителното изменение на температурният 

коефициент на дифузия tD  спрямо °С 10.4961T средна
сев   е 

определено (3) и представено на фиг.2. 
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Фиг.2. Коефициент на температурна дифузия tD  заради 

разликата в температурите средна
с-юT  за съхранение на барутите в Р 

България 

 

Стойностите на tD  по средните температури за 

съхранение – за Северна България са -0.0000141Dсев
t  , и за 

Южна 6-0.0000242Dюж
t  . Или отношението между двата 

коефициента е 1.721D/D сев
t

юж
t  . Тази стойност показва, че 

дифузията на азота в складовите бази намиращи се в Южна 

България, а от това и масата на веществата prop
chdM  

определена по (2) ще бъде по-динамична, а естествено като 

следствие и стареенето на барутите също ще бъде по-

осезателно.  Това кореспондира с емпирическата зависимост 

на Вант –Хоф,(Van`t Hoff) която гласи, че с повишаване на 

температурата, скоростта протичащата химическа реакция се 

увеличава,[19]. Скоростта на реакцията в зависимост от 

температурата приблизително описва  по[19]:  

10

1T2T

1T2T VV



                                (4) 

Където 1T  началната, базовата температура за 

протичане на химическа реакция, oC ; 2T  - крайна 

температура, горна граница на температурата, oC ;  -

температурен коефициент за скоростта на реакцията, 2-4;   
2TV  и 1TV скорост на реакцията при температури  1T2T  . 

 Или при използване на (4) то повишаването на 

температурата на съхранението на барутите с 10 градуса в 

различни региони  на нашата страна, може ориентировъчно да 

се приеме, че скоростта на реакцията на дифузията на азота в 

състава на барута се увеличава 2-4 пъти.   

Тогава с използване на зависимостите (1-4)  може да 

се твърди, че фактора - температура за съхранение на 

барутите  определя  процеса, скоростта на тяхното стареене 

при продължителното им съхранение.  

4.Ефекти от механически въздействия 

върху стареенето на барутните заряди в 

състава на барутите 
Структурата на барута се отнася към крехките 

материали, където температурните колебания и стойностите 

на влагата в тях, следствие от въздействието на околната 

среда, създават в барутните заряди механично напрежение, 

[5]. Стойността на това напрежение се определя главно 

поради неравномерното разпределение на температурата в 

барутното зърно или в барутният заряд. И като следствие от 

комплексното въздействие на постоянните температурни 

колебания, механическите въздействия, вибрациите при 

транспортиране на барутите, се формират напрежения 

породени от системното манипулиране, разместване на 

опаковките, подреждането им в складовите бази и др.. 

Така например, при транспортиране на бойните 

припаси в нашата страна, извършващо се с автомобилен 

транспорт, вибрациите получени в барутните заряди поради 

неравностите на пътищата за движение водят до приток на 

енергия в тях. Това е една от причините при 

продължителните срокове за съхранение на барутите, повече 

от 35 години да се наблюдават ефекти свързани с тяхното 

механично частично разрушаване. Допълнително, повечето 

бойни припаси за последните 30 години са размествани в 

територията на страната средно 6-9 пъти на разстояние между 

базите 100 и повече километра. А вътрешните манипулации с 

барутните заряди, тяхното разместване в складовите бази е 

средно 8-10 пъти за същият период от време. И тогава всички 

изброени процеси, свързани с механически въздействия, 

вибрации които се получават директно в зарядите, по време 

на тяхното продължително съхранение, винаги предизвикват 

промени в тяхната относителна обемна устойчивост. 

Динамичните натоварвания, породени от различни по 

стойност ускорения, поради вибрации на опаковките, триене 

между барутните зърна, или целият обем на барутният заряд 

предизвикват появата на микропукнатини в барутните зърна, 

дори се наблюдават в част от тях и частични счупвания, [7]. 

При по силни въздействия върху барутните заряди, се 

получава барутен прах, разместване на вътрешната структура 

на барутните елементи или самият барутен заряд, както и 

редица други ефекти.  

Механическите въздействия при транспортирането 

на барутните заряди, изразени чрез „внасяне на енергия“ в 

тях, чрез вибрации и получените ефекти вследствие от това се 

явяват фактор определящ старението на барутите.  

 

5.Балистични промени в свойства на 

барутите при продължителни срокове на 

съхранение 
Съвместното влияние на посочените фактори  в 

съчетание с други, определят пряко балистичната стабилност 

на барутите. Тя  по  правило се приема за ограничена, поради 

намаляване на количеството на разтворителя в зависимост от 

температурните колебания във време за съхраняването на 

барутните заряди. Промяната на съдържанието на 

компонентите на барута са придружени от значителната 

промяна на неговите балистични свойства. Така например, 

при промяна на съдържанието на летливите вещества в 

барутите само с 1% скоростта им на горене се изменя с 12%, 

съответно налягането на барутните газове – 15%, а началната 

скорост на снаряда –с 4% [3,10]. Освен това при 

продължително съхранение на барутните заряди се получава 

частично повърхностно разлагане на барутните зърна. 

Ускоряване на този процес в голяма степен се влияе от 
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температурата на околната среда и интензитет на вибрациите 

при транспортиране на бойните припаси. В практиката е 

установено, че нагряване на барута само с 5Со ускорява 

процеса на разлагане на барутните състави от 1,5 до 2 пъти  

[1,13], което е в съответствие с (4). Естествено за процеса на 

разлагането, дори незначителното присъствие на влага 

ускорява процеса на хидролизно разлагане на барута. 

Установено е, че в сравнение с термичното, то е по-

разрушително до10 пъти [9]. 

Продължителното съхранение на барута, особено 

при повишени температури е придружено от понижение 

съдържанието на разтворителите в него,[3]. Намаляването 

съдържанието на разтворителя, води до намаляване 

плътността на барута и формиране на азотни и азотисти 

киселини намиращи се върху повърхността на барутните 

елементи. Така например в барутните заряди при редукция на 

разтворителя с 1 до 2%,  от фабричната плътност на барута - 
3cm/g62.1...54.1 , същата се редуцира почти с 10%, [3]. 

Вследствие на това се получават пукнатини или 

микрокухини, разположени по цялата повърхност на 

барутните елементи. А още, като следствие се увеличава 

кристализацията на някои компоненти върху повърхността на 

барутните елементи. Това поражда промени в скоростта на 

изгаряне на барута 1u , поради увеличаване на повърхностни 

площи на барутните елементи, особено тези с канали – 

тръбният и седемканалният, което води до увеличаване на 

максималното налягане maxP  в цевните огневи системи, [17]. 

При отчитане посочените изменения в барутните заряди при 

срокове от 25-30 години, а за някои партии дори надхвърля 

тези срокове се налага отчитането на ефектите от старението 

на барута при температурни разлики от °С 5T средна
с-ю  . За 

целта се използва зависимостта определяща коефициента на 

молекулна дифузия на азотните съединения в зависимост от 

температурата tD ,(3), Фиг.2. и механическите ефекти в 

барутните заряди, получени от вибрациите при 

транспортирането им между базите за съхранение, а също 

така и манипулирането им в складовите помещения. Най-

информативно за тяхното съвместно въздействие,  може да се 

изрази с коефициент на редукция в началната скорост на 

куршума. Стойностите на тази редукция са представени на 

фиг.3.  

Коефициент на редукция на началната скорост на 

куршума R
VoK  при срок за съхранение 0-10 години притежава 

линейна зависимост на изменение, фиг. 3.  
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Фиг.3. Коефициент на редукция на началната скорост на 

куршума на АК-47, поради температурна дифузия tD  и вибрациите 

при транспортирането и разместване на барутите 6-9 пъти в 

базите за съхранение 

А стойността R
VoK  при 10 години на съхранение на 

барутите е 997.0K R
Vo  , при което стойността на началната 

скорост на куршума е s/m712.8Vo  . При срок на 

съхранение на барутите години25t  , стойностите на R
VoK   

съставлява 950.0K R
Vo  , което се приема гранично значение 

за намаляване на началната скорост от 5%.  По-големи 

стойности за редукция на началната скорост от 5%, не се 

допускат до практически използване на барутните заряди. Но 

при отчитане tD ,(3), и вибрациите при транспортиране и 

разместване на бойните припаси, стойността на 950.0K R
Vo   

вместо години25t   се получава при години5.23t  , 

Фиг.3. Или разликата между двете стойности е от  

години5.1t  . Представените данни за коефициента за 

редукцията на началната скорост R
VoK , Фиг.3. е валиден за 

територията и условията за съхранение на барутите в Р 

България с точност 0.5%. 

 

Заключение 
Изследваните фактори - температурата на околната 

среда и механическите въздействия при съхранението и 

транспортирането на бойните припаси, пряко въздействат 

върху стареенето на барутните заряди, подложени на 

продължителни срокове на съхранение. Въз основа на 

стойностите и влиянието на тези фактори е изведен 

коефициент на редукция на началната скорост на куршума, 

който може да се използва в балистическите изследвания на 

различни огневи системи. 
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Abstract: The purpose of this report is to provide useful and adequate information needed to minimise dangers associated with laser 

radiation in military and training activities of the Army. The assessment made in the report is based on the ability of laser beam to cause 

biological damage to the eye during laser system’s malfunction or inability to protect the military staff from laser radiation. Laser radiation 

is absorbed into the outer layers of the body and therefore its biological effects are mostly limited to skin and eyes. If the laser beam strikes a 

person, the effects of laser radiation are characterized by a very rapid absorption of energy. The damage that is caused depends on the 

exposed organ and tissue and presents a particular eye hazard where the lens can focus the beam.  
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1. Introduction 

Today, several decades after the demonstration of the first laser 

in 1960 by T. Maiman, advances in a wide range of scientific 

disciplines have allowed laser technology to evolve and improve 

not only for civilian but also for military purposes.  

During the Cold War, the US government relied on military 

strength through technological advances and, in the 1960s, 

multiplied its budget. Only for 1962, according to “Aviation Week 

and Space Technology”, the Department of Defence promoted the 

laser spending about 1.5 million US dollars.  

In 2000, the Joint Technology Bureau for High-Energy Lasers 

was created to bring all laser technologies together to develop a 

comprehensive laser weapon system that could be used by the Air 

Force. With continued advances in laser development in recent 

years, modern laser weapon systems have become a reality and an 

important part of the weaponry [1]. 

High-energy lasers  typically powered by chemical fuel, 

electricity, or a stream of electrons cast in tensively focused energy 

rays on the object, [2]  Lasers are used to solve different tasks  by 

military such as: to define targets, transfer information, maintain 

target, determine distances for destroying targets and others. 

To answer this question, you have to take into account the 

output characteristics of the laser. Those characteristics include 

wavelength, output energy and power, size of the irradiated area, 

and duration of exposure. If you are using a pulsed laser, you must 

also consider the pulse repetition rate and the  pulse duration [1]. 

2.1.  Advantages of laser weapons 

Why are lasers so attractive for military purposes? The answer 

to this question lies in the advantages they have to the conventional 

weapons. 

Laser technology is introduced in military affairs according to 

specific guidelines that have been developed in the following 

areas:(see Fig. 1) 

• Laser location (ground, air, underwater);  

• Laser communication ; 

• Laser navigation systems; 

• Laser weapons; 

• Laser systems for missile defence and anti-satellite  

protection. 

 
Fig. 1 Military laser applications: illustration of spatial and technology 

diversity 

The advantages of using laser weapons in military operations, 

depending on the tasks to be solved (the objectives set) are:  

 Very fast and can strike at targets with the speed of light 

(300,000 km/s); 

 Targeting without waiting (both in height and in the side 

directions);  

 Quick targeting opportunities, agile and in a short time 

span can intercept several targets or a one single target multiple 

times (compared, for example, with missiles or projectiles already 

launched to reach the goal); 

 Absence of the possibility to shoot down a striking beam 

(as a projectile or a rocket) can not be distracted by a heat trap, is 

resistant to jamming systems (resistant to electromagnetic 

interference), etc.; 

 Low price in comparison with some classical means of 

destruction (exceptionally cost effective when compared to 

conventional ammunition, with each laser shot costing as little as 

one US dollar); 

 Ability to control the shot power that allows you to hit 

different targets at different distances; 

 High localisation of destruction, which makes it possible 

to use such systems, for example, in urban conditions without 

incidental losses; 

 Relative silence of the shot and invisibility for the eyes 

(for IR, UV ranges, especially pulsed lasers); 

 Logistic support of the combat use of laser weapons 

(especially on the basis of solid-state lasers) is much simpler than 

for a number of classical systems of defeat. 

According to their purpose, laser weapons can be classified as 

strategic and tactical. 

We can divide on the basis of their energy/power levels the 

laser weapons into three groups  high, medium or low energy 

weapons. (Fig. 2) 
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Fig. 2 Classification of laser weapons on the basis of energy/power 

levels 

The low energy lasers usually give less than 1 kW of 
power and are used in weapon simulation systems for training 
or for jamming the sensors in communication systems, or can 
be used in anti-personal mode against the human eye. The use 
of these laser weapons for future military tactical operations 
radically change the situation on the battlefield. These lasers 
are more silent and less detectable by the enemy. 

The medium energy lasers produce 10 kW to 100 kW of 
power and are used for the destruction of optical or 
optoelectronic devices on ground or space-based targets.  

The High-energy lasers (HEL) generate more than 100 
kW of power and are used for anti-aircraft or anti-missile 
systems. 

 

 

2.2. TYPES OF MILITARY LASERS 

1. Chemical laser 

The first chemical laser, hydrogen fluoride (HF), was built in 

1965, producing an output of 1 kW. Since then, the Department of 

Defence (DoD) has been interested in the research and development 

of more powerful chemical lasers for weapon applications. 

Subsequently, in 1968, the base demonstration laser of the Agency 

for Advanced Research Projects (DARPA) produced 100 kW, and 

in 1975 the naval-ARPA chemical laser (NACL) produced 250 kW. 

2. Solid state lasers 

Solid state lasers (SSLs) use a solid laser medium, such as glass 

or crystal, or gemstone (ruby, etc.).  Rare-earth impurities such as 

Cr (chromium), Nd (neodymium), Er (erbium), Ho (cholemium) or 

Ti (titanium) are placed in the crystal (active medium). Chromium 

is the material used in ruby crystals. Nd (neodymium) is used in the 

most commonly used lasers, namely the Nd: YAG lasers. For 

pumping the active medium (crystal), a flash lamp, an arc lamp, or 

another laser is used. This type of solid-state lasers operate at 

1064.5 nm and can operate both in pulse mode and  

CW mode. A great advantage of these lasers is the wide range 

of wavelength and pulse duration. The power level can reach 

megawatt when using Q-switching to achieve short pulse lengths. 

Different interactions with laser and other crystalline materials can 

double the electromagnetic frequency, which will reduce the 

wavelength by half, resulting in the laser beam in the visible range 

of 532 nm (green). The wavelength can be further divided into three 

or four, making this laser from the near infrared to ultraviolet 

wavelength. These lasers are usually used to indicate targets, 

measure distances, and so on. Other advantages of these lasers are 

that they can be made very small, user-friendly, cheap and battery-

powered. 

Modern fiber laser is a variety of solid SSL lasers. It is powered 

by electricity that excites diode lasers pumping the active medium 

(glass fibers). This makes such lasers extremely mobile and subject 

to support on the battlefield. In most cases, the active medium is a 

fiber treated with rare-earth ions such as Er3+, Nd3+, Ytterbium 

(Yb3+), Tyllium (Tm3+) or Praseodymium (Pr3+). 

3.  
4. Gas lasers 
Gas lasers are also widespread in the industry. They use a 

pure gas or gaseous mixture for an active environment in the 
optic resonator. A typical gas laser contains a tube filled with 
the working gas and there is a pair of mirrors at the edges of 

this tube. At one end of the tube the  laser radiation leaves the 
resonator. Most gas lasers use electric current to cause 
pumping of the active medium (gas).  

CO2 lasers are also classified as gas lasers. These lasers 
were the earliest truly high-power lasers and have been 
among the most crucial lasers used in the research and 
development of high-energy laser (HEL) weapons. In the 
industry, the more powerful CO2 lasers are used for welding, 
drilling, and cutting. There are many different types of CO2 
lasers that vary in pumping design. 

CO2 lasers work by burning hydrocarbon fuel (like 
kerosene or methane) in oxygen or nitrous oxide. The hot gas 
flows through a comb of nozzles, expands quickly, and 
achieves population inversion. The gas then flows through an 
optical resonator at supersonic speeds, resulting in stimulated 
emission and a laser beam. The wavelength produced by a 
CO2 laser is also absorbed by glass. For example, the beam 
does not penetrate a windshield. Thus, shooting a CO2 laser 
at a vehicle’s windshield could deter while not reaching the 
driver at all. 

4. Biological effects of optical radiation on the eye 

If the opponent uses Class 3B and Class 4 lasers, a risk 
assessment must be performed to determine the protection 
measures required for safe operation.  

 
Figure 3. Schematic diagram of the eye [8] 

Optical radiation is absorbed in the outer layers of the 
body and, therefore, its biological effects are mostly confined 
to the skin and eyes, but systemic effects may also occur. 
Different wavelengths cause different effects depending on 
the part of the skin or eye that absorbs the radiation, and the 
type of interaction involved: photochemical effects dominate 
in the ultraviolet region, while thermal effects prevail in the 
infrared region. Laser radiation can produce additional effects 
characterised by a very rapid absorption of energy by tissue, 
and is a particular hazard for eyes where the lens can focus 
the beam. 

Light entering the eye passes through the cornea, aqueous 
humour, then through a variable aperture (pupil), as well as 
through the lens and vitreous humour to be focused on the 
retina (Fig. 3). The optic nerve carries signals from the 
photoreceptors of the retina to the brain. 

5. Eye protection 

In light of the foregoing considerations, it can be 
concluded that the eyes are exposed to a huge risk of injury 
from laser radiation if exposures exceed exposure limits. 

In addition, it must be known that PPE (Personal 
Protective Equipment) safety goggles only guarantee 
protection for a particular laser source and a specified 
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distance for which they are specified. To adequately address 
the real dangers and recommendations of the Safety Advisor, 
he / she must know the intentions and technical parameters of 
the laser operative and tactical weapons available to the 
opponent. This is particularly important if there are multiple 
sources that require different types of protective eyewear, e.g. 
different wavelength lasers require their own unique eyewear. 

The level of attenuation of optical radiation provided by 
protective eyewear in the hazard spectral region should be, at 
least, sufficient to decrease the exposure level below 
applicable MPEs [10]. 

 

3.Conclusions: 
 

For the implementation of laser safety measures in the army, 

much of the trust lies in the education and training of staff: military 

personnel is trained to obey instructions and orders. When 

undertaking the risk assessment, as required by the Laser Safety 

Directive, consideration must be given to the military staff and to 

the fact that it may not always be possible to ensure that the 

exposure levels are below the exposure limit values.  

Therefore, one approach used in this sector is Probabilistic Risk 

Assessment (PRA). This can be used to quantify the "probability" of 

risk . Various values may be adopted as a part of the PRA. However, 

an event with a probability of 10-8 is considered acceptable, even 

for an adverse event which, if it happened, could have catastrophic 

consequences. The use of PRA is complex and requires specialist 

expertise. However, a benefit for the military is that it may permit 

the use of artificial optical radiation in situations that might not be 

considered acceptable with a less rigorous assessment. 

In order to use laser beams as weapons, a significant amount of 

laser output power is necessary. The output power depends heavily 

on the actual target. For the so-called soft targets, the minimum 

power to cause harm can be very low. Blinding lasers, for example, 

are designed to blind the human eye temporarily or permanently 

[11]. As the eye is very sensitive, these weapons require only a 

small amount of output power. Blindness can be caused in several 

ways: apart from burning the retina, a laser pulse can also break 

blood vessels inside the eye or cause a process of slow decline of 

the retina. At a distance of some meters, even an output power of a 

few milliwatts can damage the eye because the ocular focuses the 

beam onto the retina. This dramatically increases the intensity of the 

beam. Blinding lasers were used in the Falklands conflict and in the 

Iran/Iraq war of 1980s [12]. However, in 1995, these weapons were 

officially banned under International Humanitarian Law. If the aim 

is to destroy hard targets rather than to blind the enemy, however, 

the laser requires an output power which is many orders of 

magnitude higher than that of blinding lasers. As mentioned above 

in this article,  many countries and research institutes develop and 

test lasers with continuous output power over 20 kW or impulse 

power over 1 kJ [13]. As stated above, the use of blinding laser 

weapons is illegal under International Humanitarian Law. In 

particular, these weapons violate the Fourth Protocol (1995) to the 

Convention on Prohibitions or Restriction on the Use of Certain 

Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively 

Injurious or to Have Indiscriminate Effects. This protocol outlaws 

the use and transfer of laser weapons which are intended to cause 

blindness. Additionally, the signatories are obliged to take the 

necessary steps to prevent blindness caused by other laser weapon 

engagements [14]. However, the protocol is not applicable if 

collateral blinding occurs as a result of military laser applications 

that are otherwise considered legitimate. As a consequence, the 

protocol might be applicable to High Energy Lasers (HEL) weapons 

only, if they are especially designed for blinding purposes. 

Nevertheless, the protocol seems to have had some positive effects 

so far. Тhe protocol  the first step towards a comprehensive ban of 

all laser weapons. This would be the first step towards preventive 

arms control, a concept which was developed to ban the 

introduction of new destabilising weapon systems [15].  

Whether and to what extent a complete ban is realistically 

achievable is obviously another question. 
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CONTEMPORARYTRANSFORMATION OF TRAINING OF AIR DEFENSE MISSILE 

CADETS IN HUNGARY 

Prof. Col. Zoltan Krajnc PhD, 

Faculty of Military Science and Officer Training –National University of Public Service, Hungary 

Abstract: Introduction. Air defence missile cadets training before the change of regime. Air defence missile cadets training after the major 

political changes. The training of AD missile cadets in the early years of  membership of NATO. Todays changes in the analysed field of 

cadets training. Conclusions. 

1. Introduction (the problem that faces us)
The training is usually still have to meet the expectations.

These requirements provide the essence of the training

strategy. Earlier, before the change of regime and the next two

decades, the air defense missile skilled officer had to be

primarily an engineer officer, second commander (military

leader).

After the change of government in 2010, when the National

University of Public Service concept was born, it was decided

that the air defense missile graduates primarily commanders

(military leaders).

The technical nature of training is ended. This effectively

meant that it did not need engineers for the armed forces but

social science professionals, experienced in Management

Sciences.

2. Enlargement on a subject
2.1 Background of air defense missile officer system: officer

training in the National University of Public Service

The Faculty of Military Sciences and Officer Training is the

legal successor of Miklós Zrínyi National Defense University,

established in 1996. Hungarian officer training, with a history

of nearly 200 years, continues at the Faculty, within the

National University of Public Service (NUPS) since 1 January

2012.

The Faculty educates professional military officers in the fields

of infantry, armour, artillery,    reconnaissance,

maintenance, logistics, military engineering, signaling, nuclear

chemical biological and air defense.

NUPS is the only one entitled to provide BSc and MSc degrees

in military sciences and to educate military officers in

Hungary. Owing to the special nature of these professions,

education is tailored according to the needs of the Ministry of

Defense and the National Defense Forces.

Fig. 1. Training system of the National University of Public 

Service (source: presentation of Brig. Gen. L. Kovacs, PhD, 

former Vice Dean of NUPS) 

2.2 The framework of training of air defense missile officers: 

Military Leadership Program at BSc-level 

The aim of this program is to educate and to train officers who 

are entitled to lead and organize the work of different subunits. 

All students conduct a professional internship at different 

levels of the Hungarian Defense Forces. 

The basic military officer trainings are divided into 4 kinds of 

degree programs: Military Maintenance; Military Logistics; 

Military Leadership and State Aviation as well. Air defense 

missile training belongs to Military Leadership Program 

(similarly infantry, armour, artillery, reconnaissance, military 

engineering, and nuclear chemical biological). 

Fig. 2. Specializations of the Military Leadership Program 

2.3 Generally about Military Leadership Program at BSc-level 

The curriculum have 3 core modules: 

- Basic studies;

- Professional basic studies;

- Professional modules (specializations); Training comprise of 5

pillars:

- Classes held at the University;

- Practical classes held at field and training bases;

- 6 week professional practice;

- Individual learning activities of the students;

- Supplementary activities provided for students’ learning:

taking part in study competitions, in the work of the Student

Researchers’ Association, sports activities, different students’

talent management programs like undergraduates being

involved in the research work of the departments.

Special conditions for getting a diploma:

- STANAG 2.2.2.2 English language exam (intermediate level).

- Driving license category "B" for cars. Compulsory subjects

are:

- Philosophy and ccultur history;

- Economics;

- Sociology;

- Communication;

- Political science;

- Legal studies;

- Security policy;

- Information  technology;

- Mathematics;

- Pedagogy;

- Information operations;

- Military close combat;

- Military sport activity;

- Military history;

- Tactics;

- Basics of military operations;

- Basics of military sciences;

- Logistics;

- Law of war;
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- Military Ethic; 

- Military topography; 

- Geoinformatics, military geography; 

- Management and Leadership Theory; 

- Military technology; 

2.4 For the special air defense missile competencies 

The main effort of this training phases focused on 4 relevant 

fields: 

- Theoretical founding of Air Power included air defense missile 

technology and theory of systems. 

- Tactics and operational art of Air Power and air missile units. 

- Computer assisted (simulated) air defense training in virtual 

environment. 

- Training in real troop embedded of air defense unit activities 

-   
Fig. 3. The main effort of air defense missile training activites  

 

Some examples of earlier mentioned fields are: 

- Missile technology and physics of air defense missiles. 

- Knowledge of Mistral-2 and SA-6 missile technology. 

- Tactical Control Officer (TCO) training in virtual and real 

environment. 

- General military training (shooting, drill, ABC, etc.). 

We have some typical tasks for our cadets holden air defense of 

air bases, air defense of critical infrastructure of goverment and 

key elements of economy IT-sector and transport system, air 

defense of task forces at battalion level. So called Marcus is a 

comprehensive constructive simulation including detailed 

modelling of conventional combat and urban operations, combat 

service support, NBC and electronic warfare modelling, air 

warfare and air defense simulation, disaster relief, stability and 

support operation. 

 
Fig. 4. Example from Marcus system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusion 
The training of officers are extremely complex task system 

meant in all ages. Today we are a pronounced a transformation 

period. It has more dominant features. We have to put the focus 

of the training on tactics from technology. The primary goal of 

the anti-aircraft missile platoon commander training including 

TCO preparation. 

Our young officers have to have theorietical and practical 

competencies about NATINAMDS (NATO Integrated Air and 

Missile Defense System), NATO Air Command and Control 

System, air-land integration at air defense subunit level. 

The technical infrastructure basically situated in the anti-

aircraft missile unit therefore the practical part of the training is 

in the bases of air defense regiment. For this reason the cadets 

get information about troop procedures during training. The 

training system is continuously analyzed and we will do 

everything to increase its efficiency. 
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