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10. OPIS SKRÓCONY PRZEDMIOTU:  

Współczesne pole walki wymaga od projektantów i wytwórców broni ciągłej modernizacji 
istniejącego sprzętu uzbrojenia, modernizacji zmierzającej w kierunku miniaturyzacji jego 
wymiarów a co za tym idzie  zmniejszenia jego masy, jak również doskonalenia systemów 
automatycznego przechwytywania celu dla precyzji jego osiągania. Kierując się tymi 
przesłankami, podjęto w monografii próbę stworzenia narzędzia analitycznego umożliwiającego 
szybką cyfrową symulację rozwiązania problemu głównego balistyki wewnętrznej (PGBW) 
lufowych układów bezodrzutowych, służących jako urządzenia startowe dla przeciwpancernych 
pocisków rakietowych automatycznie przechwytujących 

11. OPIS PRZEDMIOTU:  

1.  Wybrane elementy teorii bilansów. 
2. Założenia modelu fizycznego balistyki wewnętrznej układu bezodrzutowego. 
3. Substancjalny bilans masy MGP między dnem  komory nabojowej a dnem pocisku.  
4. Substancjalny bilans pędu MGP między dnem komory nabojowej a dnem pocisku. 
5. Referencjalne i substancjalne bilanse objętościowych gęstości zasobu energii wewnętrznej, 

kinetycznej, potencjalnej oraz łącznej MGP we   współrzędnych Eulera. 
6. Substancjalny bilans energii substancjalnej strumienia masy MGP między dnem komory 

nabojowej a przekrojem wylotowym dyszy de Lavala. 
7. Siła ciągu strumienia masy MGP w dyszy de Lavala w układzie bezodrzutowym. 
8. Fazy charakterystyczne zjawiska strzału w balistycznym modelu lufowych bezodrzutowych 

układów miotających. 
9. Równania balistyki wewnętrznej lufowych bezodrzutowych układów miotających. 
10. Zestawienie równań balistyki wewnętrznej opisujących fazy zjawiska strzału w lufowych 

bezodrzutowych układach miotających. 
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13. EFEKTY UCZENIA SIĘ:  



 Po ukończeniu wykładów słuchacz powinien:  

            - zdobyć wiedzę teoretyczną umożliwiającą formułowanie równań bilansowych masy, 
pędu i energii, 

            - umieć zastosować teorię bilansów wielkości ekstensywnych (WE) do formułowania 
bilansów stosowanych w balistyce  w celu rozwiązania problemu głównego balistyki 
wewnętrznej bezodrzutowych układów startowych i silników rakietowych na paliwo stałe. 

            - umieć opisywać poszczególne fazy zjawiska strzału bezodrzutowych układów 
startowych i silników rakietowych na paliwo stałe przy stosowaniu równań fenomelogicznych i 
bilansowych balistyki wewnętrznej. 

 
  

  


