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елементів Cr, Mo, V в сталі 30Х2СН2МФА забезпечує уповільнення процесу
відпуску металу ЗТВ. Разом із цим, підвищений вміст Si в цій сталі не тільки
затримує утворення цементиту при температурах низького відпуску 200…350
°C, що сприяє підвищенню відпускної стійкості, але і негативно впливає на її
ударну в’язкість.
Слюсар В.І. д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ В ІНТЕРЕСАХ ESMRM
ТА БЕЗПЕКИ БОЄПРИПАСІВ
Ключовою складовою політики НАТО у сфері безпеки боєприпасів є
управління ризиками вибухобезпеки боєприпасів (Explosives Safety Munitions
Risk Management, ESMRM). Керівні принципи ESMRM викладені у
доктринальній союзницькій логістичній публікації (Allied Logistics
Publications) ALP-16 Ed. A “Менеджмент ризиків вибухобезпеки боєприпасів
у плануванні, тренуваннях та операціях НАТО” (ESMRM in NATO Planning,
Training, and Operations). Відповідальність за супроводження та удосконалення
ALP-16 покладено на Панель ESMRM Комітету НАТО з логістики (AC/305). В
якості важливого поточного завдання експерти панелі ESMRM вважають
скорочення розриву між оцінками ризиків та прийняттям рішення на
конкретну топологію сховищ.
На думку автора, у цьому контексті досить ефективним може бути
застосування технології доповненої реальності (ДР). Вона дозволить
віртуально відпрацювати оптимальну 3D-топологію сховища на реальній
місцевості з вибором необхідної комбінації боєприпасів у стеках та відстані
між ними з урахуванням динамічної візуалізації розподілу зон ризиків (site
plan). Крім того, за допомогою ДР можливо буде поширити інформацію про
поточний розподіл зон ризиків на тактичний рівень, щоб командири любої
ланки управління могли обирати безпечні місця дислокації та найменш
ризикові маршрути пересування підрозділів, або ж свідомо приймати
відповідні рішення з урахуванням очікуваного рівня ризиків ESMRM уздовж
обраного маршруту. З цією метою слід забезпечити візуалізацію на окулярах
ДР або ж відповідних дисплеях розрахункових зон ризиків ESMRM при їх
перетині бойовими машинами чи солдатами у пішому порядку,
стандартизувавши необхідні символи. Підгрунтям тому має бути внесення
змін до настанови НАТО з символіки APP-6 Ed.D щодо запровадження
спеціальних символів для відображення на картах зон ризиків різного рівня за
оцінками прогнозованої вибухобезпеки боєприпасів на сховищах. Це
створить засади для застосування таких символів в тактичній системі ДР з
метою інформування при здійсненні маневру або виборі місць дислокації.
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ДР дозволить радикально оновити процес навчання та тренування
офіцерів з безпеки боєприпасів та ESMRM, що спростить процес інтеграції
ESMRM в навчання і маневри НАТО. На її основі в подальшому можливо
буде ефективно проводити інспекцію сховищ за допомогою БПЛА на
відповідність розрахунковій схемі та вимогам AASTP-1, AASTP-5, ALP-16 з
віртуальним накладанням 3D-топології стеків сховища, що відповідає
нормативам, на фактично реалізовану. Коло застосувань ДР охоплює також
візуалізацію даних з вбудованих сенсорів моніторингу стану боєприпасів.
Досить перспективним є поєднання ДР і алгоритмів штучного інтелекту,
зокрема, компаній Microsoft (COCO) та LimpidArmor Inc. для розпізнавання
об'єктів на зображеннях в інтересах контролю доступу до сховищ і
дистанційного наведення озброєння в системах охорони їх периметрів.
Стелецька А.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПОРІВНЯННЯ ТА АНАЛІЗ СТАНУ САМОХІДНОЇ АРТИЛЕРІЇ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Досвід ведення бойових дій у внутрішньому збройному конфлікту, який
отриманий за останні роки, підтвердив зростаючу роль артилерії з ураження
противника в ході ведення операцій проти незаконних збройних формувань,
особливо коли вони мають на озброєнні бронетанкову техніку, артилерію,
зенітні засоби та інше важке озброєння, ракетні війська і артилерія є єдиним
універсальним засобом, здатним вести вогонь з необхідною точністю і
виконувати основну частину вогневих завдань.
Беззаперечною умовою досягнення успіху під час проведення будь-якої
операції є надійне вогневе ураження противника, значну частину якого
виконують ракетні війська і артилерія. Важливість ракетних військ і артилерії
визначається тим, що тільки цей рід військ спроможний виконувати задачі
вогневого ураження противника в будь-яких умовах погоди, місцевості і часу
бойових дій, а також забезпечувати плідну взаємодію і безперервну
підтримку ракетними ударами і вогнем артилерії загальновійськові
формування.
В даний час на озброєнні артилерійських підрозділів Сухопутних військ
(СВ) Збройних Сил (ЗС) всіх країн світу знаходяться різні типи ствольної
артилерії - самохідні та причіпні артилерійські гармати, різних калібрів від
105-мм до 203-мм. Аналіз даних свідчить:
- найбільші групи ствольної артилерії мають СВ США, РФ, КНР;
- групи ствольної артилерії країн на європейському театрі воєнних дій
(за винятком РФ) не перевищує 1000 одиниць, а частка самохідної артилерії в
цих країнах складає більше 50%;
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