
Software Bal_poc 1.0 

Software Bal_poc 1.0 je určen k výpočtům záměrných úhlů pro střelbu jak na statické, tak i pohyblivé 

cíle za různých meteorologických podmínek. Ve verzi bez uživatelského rozhraní byl tento software 

úspěšně implementován v systému řízení palby funkčního vzorku zbraňového systému vyvíjeného 

v rámci VZ FVT 0000402. K výpočtům záměrných úhlů je využit model dráhy letu střely jako 

hmotného bodu. Standardní atmosférou je ve výpočtech použita atmosféra ICAO. 

Software Bal_poc 1.0 demonstruje možnosti software při jeho implementaci do systému řízení palby. 

Uživatelské rozhraní programu Bal_poc 1.0 je pro tyto potřeby tvořeno jednou obrazovkou, která 

slouží k výběru předdefinovaného balistického systému a také k zadání konkrétních podmínek 

střelby, tj. charakteristik cíle a aktuálních meteorologických podmínek. 

 

Software Bal_poc 1.0 jako vstupní údaje vyžaduje následující balistické podmínky: 

 ráže střely [m], 

 počáteční rychlost střely v0 [m/s], 

 balistický koeficient c43 [m
2 / kg]. 

V software Bal_poc 1.0 jsou tyto balistické podmínky implicitně zadány pro 2 typické zbraňové 

systémy (ráže 7,62 a 12,7 mm), a není možné je editovat. 

Uživatel může měnit meteorologické podmínky, při kterých probíhá střelba a parametry polohy 

a pohybu cíle. 

Z meteorologických podmínek lze měnit: 

 přízemní teplotu vzduchu od -60 °C do +70 °C, 

 přízemní tlak vzduchu v rozsahu 50000 Pa do 150000 Pa, 



 příčný vítr v rozsahu ± 10,0 m/s, 

 podílný vítr ± 10,0 m/s. 

Teplota a tlak vzduchu se mění s výškou v souladu se standardní atmosférou ICAO. Rychlosti příčného 

i podélného větru se s výškou nemění. V případě překročení povoleného rozsahu je automaticky 

nastavena výchozí hodnota. 

Poloha cíle je dána jeho: 

 šikmou dálkou cíle v rozsahu od 100 m do 3500 m, 

 polohovým úhlem cíle v rozsahu ± 20°, 

a jeho pohyb je charakterizován 

 vertikální úhlovou rychlostí v rozsahu ± 2 rad/s, 

 horizontální úhlovou rychlostí v rozsahu ± 2 rad/s. 

Výstupem software Bal_poc 1.0 jsou záměrné úhly zbraně: 

 náměr zbraně [°], 

 odměr zbraně [°], 

a jim odpovídající nadběhy 

 nadběh v odměru [°], 

 nadběh v náměru [°]. 

Výsledky výpočtů jsou zobrazeny na v dolní části uživatelského rozhraní v části Výsledky. 


