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REZUMATUL ETAPEI
În Etapa IV au fost integrate rezultatele intermediare ale Etapelor I, II și III. După analizarea caracteristicilor balistice
ale pulberilor și determinarea configurației muniției Conpose s-a efectuat calculul de dinamică a mecanismelor armei,
plecând de la soluția de design aleasă.
În această etapă au fost efectuate teste cu muniție 9 mm și 7,62 mm folosind țevi balistice. De asemenea, au fost
efectuate trageri de laborator cu sistemul de țevi cu lansare pneumatică, pentru o muniție experimentală cu rată
mare de deformare.
Este necesară obținerea unei presiuni mari în camera de combustie, pentru arderea controlată a pulberii balistice,
ceea ce crește potențialul letal al muniției ca urmare a faptului că se realizează viteze la gură de peste 500 m/s .
Pentru îndepărtarea acestui neajuns s-a proiectat un dispozitiv la gura țevii, al cărui rol este de a consuma energia
cinetică a proiectilului prin frecare, la traversarea acestui șoc.
Comportamentul la impact a fost modelat numeric utilizând mediul ANSYS/AUTODYN.

OBIECTIVE
În această etapă au fost urmărite și atinse următoarele obiective ale proiectului:







Realizarea variantei finale pentru muniția Conpose
Testarea experimentală a muniției prin tragere cu țevi balistice
Trageri experimentale suplimentare pentru compararea efectului neletal
Simularea numerică a efectului terminal
Realizare demonstrator tehnologic cu țevi balistice
Validarea modelului virtual prin utilizarea rezultatelor experimentale

REALIZAREA VARIANTEI FINALE PENTRU MUNIȚIA CONPOSE

Calculele efectuate anterior au arătat vitezele la gură și presiunile în camera de încărcare conform diagramelor de
mai jos. Datele inițiale sunt:

masa glonţului 2,61 g, determinată de tipul și volumul cămăşii glonţului şi de tipul răşinii folosite pentru
umplere;

masa încărcăturii de azvârlire a fost aleasă în ecartul 0,21 g şi 0,3 g, cu următoarele valori: 0,21 g, 0,24 g,
0,28 g, 0,30 g, în funcţie de diferitele grade de umplere ale camerei de încărcare şi de energiile cinetice
aşteptate la gura ţevii şi la distanţa de 5 m (unde se va masura viteza iniţială medie a gloanţelor.
TABELUL 1 REZULTATE OBȚINUTE CU MUNIȚIA CU CĂMAȘĂ METALICĂ

Omega

PMAX

V0

Ec0

V5

Ec5

Ec5/A

[g]

[bar]

[m/s]

[J]

[m/s]

[J]

[J/cm2]

0,21

192

208

56,5

207

55,9

89,3

0,24

243

233

70,8

232

70,2

112,2

0,28

330

270

95,1

268,5

94,1

150,3

0,30

382

289

109,0

287

107,5

171,7

Rezultatele inițiale nu sunt mulțumitoare deoarece este depășită valoarea de 80 J pentru energia cinetică a muniției,
aceasta fiind o valoare prag pentru limita de letalitate. După criteriul densității de energie (J/cm^2), situația este și
mai nefavorabilă, deoarece secțiunea transversală a proiectilului are suprafața sub 1 cm^2, ceea ce face ca valoarea
prag de 24 J să fie, de asemenea, mult depășită. Acestea se datorează, în cea mai mare parte, configurației
proiectilului. Cămașa metalică vine cu un aport benefic de masă pentru realizarea combustiei pulberii în condiții
optime dar crește nepermis energia proiectilului. Așadar, calculele și testele ulterioare au determinat proiectarea
unui proiectil din masă polimerică, fără cămașă. Rezultatele sunt prezentate în raport. Au fost realizate și alte
proiectile experimentale, din mixtură polimerică moale, cu rată mare de deformare la impact.

TESTAREA EXPERIMENTALĂ A MUNIȚIEI NELETALE PRIN TRAGERE CU ȚEVI BALISTICE

Impactul dintre proiectil și țesutul uman generează o gamă variată de solicitări asupra țesutului și asupra proiectilului.
În cadrul experimentelor pot fi utilizate proiectilele neletale proiectate, însă pentru țesut se folosește un material de
substituție (surogat). Acesta trebuie să producă forțe și tensiuni similare în aceleași condiții de tragere, altfel spus
comportamentul mecanic al materialului folosit ca surogat trebuie să fie asemănător cu cel al țesutului moale din
corpul uman. În această evaluare nu intră în discuție impactul cu os, tendon sau mușchi.
În literatura de specialitate se consideră că răspunsul biomecanic al corpului are trei componente: (a) rezistența
inerțială prin accelerarea maselor corporale; (b) o rezistență elastică la solicitarea structurilor și a țesuturilor rigide;
(c) rezistența vâscoasă a țesutului.
Există trei metode clasice de evaluare experimentală: (a) evaluarea amprentei lăsată de glonț în simulant; (b) teste
cu gelatină balistică; (3) teste pe surogate biomecanice. Pentru prima metodă de evaluare se urmărește determinarea
adâncimii cavității lăsată de proiectil în materialul ales. Obiectivul final este acela de a determina nivelul potențial al
prejudiciului pentru corpul viu. În cazul în care adâncimea cavității este mai mare decât valoarea critică, rezultatul
indică un potențial letal al proiectilului.
A doua metodă de evaluare a nivelului de letalitate utilizează gelatină balistică. De obicei se utilizează 10% sau 20%
din (procente de greutate). Această metodă a fost folosită pe scară largă pentru a modela un impact penetrant.
Pentru impacturi penetrante în gelatină balistică, concentrația de 10% este considerată mai bună. Aceasta este
concentrația utilizată în testele efectuate de noi, în parte și pentru că oferă o claritate mai mare, fiind potrivită pentru
filmări cu camera ultrarapidă (caz în care timpul de expunere la lumină este foarte mic pentru rate de achiziție de
1000 – 15000 f/s) Acest material poate fi folosit și pentru a determina rata de diminuare a energiei și energia totală
consumată în țintă. Filmările de mare viteză pot ilustra gradul de deformarea temporară și dezvăluie alte fenomene
de impact relevante. În Anexa 1 se prezintă modul de preparare și calibrare a gelatinei balistice.
Această procedură general acceptată pentru proiectile perforante trebuie să fie adaptată și validată pentru studiul
efectului proiectilelor non-penetrante. Mai mult decât atât, țesuturile umane au o sensibilitate și rezistență variabilă.
În urma cercetărilor s-a demonstrat că gelatina balistică 20% oferă rezultate mai bune decât gelatina balistică 10%
atât pentru datele ce caracterizează devierea cât și pentru forțele generate la impact, care au fost mai aproape de
răspunsul uman. Acest lucru indică faptul că gelatina balistică poate fi folosită ca simulant în testarea impacturilor
balistice penetrante și nonpenetrante, dar cu unele limitări. Cum proiectilele Conpose nu au fost testate apriori
pentru a cunoaște foarte bine comportamentul la impact, am considerat necesar să folosim gelatina de 10% care ne
oferă o perspectivă acoperitoare asupra rezultatelor.
La testarea sistemelor cinetice de tipul armelor neletale este necesar să se includă în model și un simulator al pielii.
În Tabelul 1 sunt prezentate posibile simulatoare ale pielii și ale țesutului uman pentru testarea proiectilelor mai
puțin letale . Mai mult decât atât, se dorește să se țină seama de efectul diferitelor tipuri de îmbrăcăminte.
TABELUL 2 DIFERITE TIPURI DE SIMULANȚI PENTRU PIELE SI ȚESUTURI

Simulator pentru piele

Simulator pentru țesuturi

Piele de porc
Cauciuc
Poliuretan
Piele de căprioară

Plastilină
Gelatină balistică 10%, 20%
Săpun

A treia metoda de testare implică surgate biomecanice care au fost dezvoltate ca instrumente de evaluare a
prejudiciului suferit de corpul uman în industria de automobile, de sport și de aviație. O binecunoscută metodă de
analiză pentru a determina prejudiciul la nivelul toracelui este așa-numitul criteriu vâscos (VC). Acest răspuns este
destinat să prevadă gravitatea leziunilor țesuturilor moi și disfuncțiilor cardio-respiratorii cauzate de un impact direct.
Metoda utilizează măsurătorile preluate de pe un surogat, în cursul unui impact (Figura 1). Această metodă vizează
atât rata de compresie cât și adâncimea de compresie.

FIGURA 1 SCHEMA DE DEFORMARE A TORACELUI. VITEZA, ADÂNCIMEA ȘI RATA DE DEFORMAR

D OCUMENTE DE REFERINȚĂ PENTRU TESTELE EFECTUATE :

AEP- 99 - Thorax injury risk assessment of non-lethal projectiles
AEP- 98 - Precision assessment of non-lethal kinetic energy weapons and ammunition
SAS-078 – NATO Non-Lethal Weapons Capabilities-Based Assesment
STANREC 4744 – Risk Assesment of Non-Lethal Kinetic Energy Projectiles
AEP-94 – Skin Penetration Assesment of Non-Lethal Projectiles
Anexele 2 și 3 prezintă procedurile de lucru elaborate pentru analiza capacității de penetrare a pielii și de rănire cu
proiectile neletale.
Dispunerea echipamentelor de testare trebuie să fie similară cu cele prezentate mai jos.

FIGURA 2 MODEL EXPERIMENTAL PENTRU TESTE ÎN GELATINĂ BALISTICĂ

Cronograf

Cameră
ultrarapidă

Gelatină balistică

FIGURA 3 ECHIPAMENTE DE TESTARE ÎN LABORATORUL LTECAM DIN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

V ARIANTELE DE MUNIȚIE C ONPOSE trase sunt prezentate în continuare:

FIGURA 4 MUNIȚIE DE CALIBRU 5,56 MM; 7,62 MM; 9 MM. BAZA PROIECTILELOR PREZINTĂ O CAVITATE NECESARĂ PENTRU EFECTUAREA
SERTIZĂRII CU ȚEAVA ARMEI (RESPECTIV ȚEAVA BALISTICĂ) PE TIMPUL DEPLASĂRII ÎN INTERIORUL ACESTEIA

FIGURA 5 GELATINA BALISTICĂ PROTEJATĂ DE STRATUL DE SPUMĂ ȘI PIELEA DE CĂPRIOARĂ. SPUMA ÎNLOCUIEȘTE ȚESUTUL ADIPOS IAR
PIELEA DE CĂPRIOARĂ DE GROSIME CALIBRATĂ ÎNLOCUIEȘTE PIELEA UMANĂ

Pentru evaluarea efectului neletal al muniției și pentru comparație cu alte sisteme au fost efectuate, suplimentar,
teste cu alte categorii de muniție neletală de pe piața românească. Sistemele testate sunt: 9 P.A. Rubber (Slovacia),
10x22 (Slovacia), 10x28, .45 Fort (Ucraina):
- un pistol marca GRAND POWER, model T12M, seria IO39597, calibrul 10x28;
- un pistol marca GRAND POWER, model T910, seria IO32563, calibrul 9 P.A. Rubber;
- un pistol marca FORT, model 17R, seria BIO96240, calibrul .45 Rubber;
- 20 de cartușe cu proiectil din cauciuc, calibrul 10x28, marca AKБC;
- 20 de cartușe cu proiectil din cauciuc, calibrul 9 mm, marca AKБC;
- 25 de cartușe cu proiectil din cauciuc, calibrul .45 Rubber, marca ФPT-T.

FIGURA 6 MUNIȚIE ȘI ARMAMENT 9 MM, RESPECTIV 10X28 GRAN POWER

FIGURA 7 MUNIȚIE ȘI ARMAMENT .45 FORT

O SUCCESIUNE DE IMAGINI LUATE CU CAMERA ULTRARAPIDĂ PENTRU IMPACT ÎN GELATINĂ BALISTICĂ este
prezentată în continuare:

FIGURA 8 IMPACT 10X28 GRAN POWER CU GELATINĂ NEPROTEJATĂ

P ROCEDURA DE DETERMINARE A CAPACITĂȚII DE PENETRARE A PIELII FOLOSIND TRADUCTORI DE FORȚĂ este o
metodă mai nouă iar utilitatea ei se relevă prin faptul că elimină incovenientul perisabilității rapide a gelatinei. Astfel,
este posibil să se efectueze un mare număr de trageri, cu o durată a testului necondiționată de pierderea
proprietăților mecanice ale gelatinei. Tensiunea generată la impact este calculată ca fiind raportul dintre forța de
impact și aria secțiunii transversale instantanee a proiectilului, σ(t) = F(t)/S(t). Secțiunea transversală instantanee a
proiectilului reprezintă variația secțiunii transversale a proiectilului în zona de contact cu ținta, pentru fiecare instanță
de timp. Aria secțiunii transversale instantanee va fi măsurată utilizând formula: S = π d^2/4, unde d reprezintă
diametrul instantaneu a secțiunii transversale a proiectilului în zona de impact.

FIGURA 9 DISPOZITIV PENTRU ANALIZA IMPACTULUI; 1- SUPRAFAȚA INSTANTANEE A PROIECTILULUI, 2 – TRADUCTOR DE FORȚĂ

Proiectilul cinetic neletal testat nu va realiza penetrarea pielii la distanța specificată de tragere dacă, în timpul acestui
test, pentru fiecare instanță de timp considerată, tensiunile nu depășesc pragul de 10 MPa.

FIGURA 10 TUN PNEUMATIC DE LABORATOR REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI, ȚEVI BALISTICE DE CALIBRE DIFERITE CU MONTURĂ
ADAPTATĂ LA GURA TUNULUI ȘI MATRIȚA DE LABORATOR PENTRU REALIZAREA PROIECTILELOR EXPERIMENTALE DIN MIXTURĂ POLIMERICĂ

Tensiunea maximă în zona de contact dintre proiectil și țintă va fi măsurată cu formula: σmax = [F(t)/S(t)]max. Un
exemplu de interpretare a rezultatelor fiecărei trageri este ilustrat mai jos:

FIGURA 11 EXEMPLU DE INTERPRETARE A DATELOR ÎNREGISTRATE DUPĂ EXECUTAREA UNEI TRAGERI

După seria completă de trageri se calculează tensiunea maximă medie, iar apoi i se vor aduna 3 deviații standard.
Dacă această valoare se situează sub limita de 10 MPa, atunci putem concluziona că proiectilul cinetic neletal testat,
la distanța specificată, nu va provoca leziuni sau traume corpului uman.

Acest test a fost efectuat doar cu munițiile de comparație, cele cu proiectil de cauciuc, pentru verificarea modului de
îndeplinire a standardelor de neletalitate. Trei forme de undă se prezintă în continuare, corespunzător proiectilelor
9 P.A., 10x28 și .45. În paralel, au fost filmate zonele de impact cu o cameră ultrarapidă pentru a se evalua evoluția
în timp a suprafeței de impact. Testele indică un nivel crescut de letalitate la distanța de 3,36 m.

FIGURA 12 FORȚA ÎN RAPORT CU TIMPUL PENTRU IMPACT CU PROIECTIL 9 P.A.; TREI IMAGINI SUCCESIVE LA IMPACT, 17000 FRAMES/SEC

FIGURA 13 FORȚA ÎN RAPORT CU TIMPUL PENTRU IMPACT CU PROIECTIL 10X28; PATRU IMAGINI SUCCESIVE LA IMPACT, 17000 FRAMES/SEC

tir 11
tir 13
tir 3

FORT .45
GP 10x28
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t1 us
361.4
433.4
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t2 us
142.8
126.4
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dt
218.6
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kN
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8.33
4.1
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D [mm] S [cm^2] Fmax/S [Mpa]
0.72138
1.2
1.1304
58.38641189
1.278655 1.225 1.177991 70.71363577
0.404158 0.975 0.746241 54.94206376

mp [g]
1.258
1.747
0.986

V
629
530
573

E
J/cm^2
248.8582 220.1506
245.3662 208.2921
161.8662 216.9089

După criteriul privind evaluarea forței de impact și a tensiunii maxime realizate, la distanța de 3,36 m proiectilele
prezintă caracteristici peste limita de letalitate de 10 Mpa.
După criteriul privind evaluarea energiei cinetice, la distanța de 3,36 m proiectilele prezintă caracteristici peste limita
de letalitate de 80 J.
După criteriul privind distribuți energiei cinetice pe suprafață, la distanța de 3,36 m proiectilele prezintă caracteristici
peste limita de letalitate de 23,99 J/cm^2.
Prin urmare, acesta este pericolul cel mai important: o muniție considerată neletală la o distanță limită (de obicei,
cea impusă de producător este de 5 m dar, după cum se vede, nu pare să fie suficient) și mai departe de aceasta este
letală în proximitatea trăgătorului. Pentru a analiza în detaliu acest aspect se impune analiza numerică a impactului
pe de o parte și realizarea unui dispozitiv de reducere a vitezei inițiale – fără a altera combustia – pe de altă parte.

SIMULAREA NUMERICĂ A EFECTULUI TERMINAL

R EZULTATE DIN CALCULELE CORECTATE DE BALISTICĂ INTERIOARĂ
Pentru a evalua prin simulare numerică impactul cu proiectile neletale la diferite distanțe, trebuie să cunoaștem
viteza proiectilului la aceste distanțe.
Datele de ieșire din calculul de balistică interioară au fost introduse în programul de balistică exterioară și s-a obținut
anvelopa vitezelor la diferite distanțe (Figura 16).
Pentru simulare am ales proiectilul de calibru 7,62 mm din masă plastică.

FIGURA 14 EXTRAS DIN INTERFAȚA DE CALCUL A PROGRAMULUI DE BALISTICĂ INTERIOARĂ REALIZAT PENTRU MUNIȚIA NELETALĂ

FIGURA 15 VITEZA PROIECTILULUI ȘI PRESIUNEA ÎN ȚEAVĂ CALCULATE ÎN RAPORT CU DEPLASAREA GLONȚULUI; EXTRAS DIN FIȘA DE TRAGERE

Curba de viteză arată un maxim de 730 m/s la gura țevii, pentru calibrul 7,62 mm neletal. Valoarea corespunde celor
obținute experimental, după cum arată extrasul din buletinul de tragere.

FIGURA 16 CĂDEREA TEORETICĂ DE VITEZĂ A PROIECTILULUI DE CALIBRU 7,62 MM CU DISTANȚA, PENTRU VITEZE INIȚIALE ÎNTRE 100-700 M/S

fgfg

FIGURA 17 ÎN APLICAȚIA NUMERICĂ SE DEFINESC TREI
ELEMENTE:
GELATINA
BALISTICĂ,
MATERIALUL
PROIECTILULUI ȘI AERUL. PENTRU GELATINĂ, CA
MATERIAL HIPERELASTIC S-A INTRODUS O CURBĂ DE
MATERIAL A CĂREI PARAMETRI AU FOST DETERMINAȚI
ANTERIOR

Evoluția fenomenului de impact este
prezentată atât în varianta simulată, cât și în
imaginile obținute experimental. Întrucat
gelatina suferă local deformaţii puternice pe
durata penetrării, pentru completarea
modelului de gelatină s-a definit o valoare a
deformaţiei plastice pentru care are loc
eroziunea elementelor din blocul de gelatină, valoarea luată în calcul fiind de 0.8, o soluţie de compromis care
permite evitarea deformării exagerate a reţelei şi blocarea calculelor.
Blocul de gelatina considerat pentru această simulare are dimensiunile de 500 x 500 x 500 mm. Chiar dacă aparent
fenomenul studiat, repectiv impactul normal al glonţului, admite o axă de simetrie iniţală, modul de evoluţie a
glonţului în blocul de gelatină impune o abordare 3D a fenomenului.
Discretizarea blocului de gelatină s-a efectuat în solverul Explicit Dynamics, iar modul de discretizarea a blocului în
elemente finite a avut în vedere cele două aspecte importante, dimensiunea elementelor şi numărul total a acestora.
Astfel, pentru a realiza atât o reţea deasă de noduri cât şi un număr total de noduri redus, s-a abordat o discretizare
neuniformă a blocului, cu elemente de dimensiuni mici în interiorul sferei de influență, ce are centrul în punctul de
impact, dimensiunea acestora crescând gradual pe măsură ce creşte distanţa faţă de această zonă. Numărul total de
elemente utilizate în discretizarea blocului de gelatină este de 545079 elemente și 94712 noduri. Modul de
discretizare este prezentat în figurile următoare.

FIGURA 18 VALORILE INTRODUSE ÎN SOLVERUL AUTODYN PENTRU ECUAȚIA DE STARE, RESPECTIV LEGEA DE MATERIAL A GELATINEI

Similar blocului de gelatină, discretizarea glonțului s-a efectuat în solver-ul Explicit Dynamics. Pentru a realiza o zonă
cu elemente de dimensiuni mici în apropierea zonei de impact s-a utilizat aceeași sferă de influență prezentă în cazul
blocului de gelatină. Numărul total de elemente utilizate este de 38384 elemente și 7453 noduri.

E TAPE SUCCESIVE DE DEFORMARE A GELATINEI – simulare Autodyn

Propapagarea undelor
elastice în gelatina de
testare:

REALIZARE DEMONSTRATOR TEHNOLOGIC CU ȚEVI BALISTICE

Au fost realizate două dispozitive de tragere. Unul cu aer comprimat pentru muniția necapsulată – stand A și unul adaptat pentru
cartuș încapsulat – stand B.
Tunul cu aer comprimat permite reglarea vitezei inițiale a proiectilului prin timpul de deschidere a valvei și presiunea realizată.
Țevile de lansare au fost realizate în prima variantă cu suprafață interioară lisă. Ulterior au fost realizate țevi ghintuite pentru
viteze de tragere mari.

S TANDUL A:

Standul A este realizat și montat în
laboratorul LTECAM din Academia
Tehnică Militară; permite trageri cu țevi
balistice ghintuite în interior, în condiții
de laborator. Tălpile opritoare au fost
ranforsate cu nervuri sudate, ca urmare
a distrugerii acestora la impact cu viteză
mare a sabotului propulsor (capul de impact). Țevile sunt găurite la diametrele 8, 9, 10, 12 și sunt ghintuite.

S TANDUL B:
Pentru trageri cu muniție neletală formată (cartuș încapsulat) s-au dezvoltat următoarele echipamente:





Ţeavă balistică EPVAT, prevăzută cu orificii pentru traductorii piezoelectrici
Dispozitiv suport ţeavă balistică și banc de tragere
Sistem electronic pentru măsurarea presiunii cu traductor piezoelectric de presiune
Sistem electronic de măsurare a vitezei gloanţelor (cu senzori), capabil să menţină erorile la un nivel mai mic de ± 1 m/s

FIGURA 19 ȚEVI BALISTICE PENTRU MUNIȚIE NELETALĂ, MONTATE PE DISPOZITIVUL DE TRAGERE AVL

VALIDAREA MODELULUI VIRTUAL PRIN UTILIZAREA REZULTATELOR EXPERIMENTALE

Este important de menţionat faptul ca pentru acest tip de muniţie se consideră că parametrul principal care afectează
letalitatea sau neletalitatea este energia cinetică a glonţului.
Pulberea aleasă pentru încărcare este SB 620, pentru că a arătat o vivacitate mare și cu puține reziduuri. Masa pulberii
va fi variată iar rezultatele sunt precum se vede în buletinele de analiză întocmite la trageri.

FIGURA 20 EXTRAS DIN BULETINUL DE TRAGERE PENTRU 7,62 MM. VITEZA INIȚIALĂ SE MENȚINE STABILĂ, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ PULBEREA
ARDE CONTROLAT. ENERGIA VA SCĂDEA SUB LIMITA DE LETALITATE LA 5 M DE GURA ȚEVII

FIGURA 21 EXTRAS DIN BULETINUL DE TRAGERE PENTRU 5,56 MM. VITEZA ESTE STABILĂ, ENERGIA LA GURĂ SUB LIMITA DE LETALITATE

FIGURA 22 EXTRAS DIN BULETINUL DE TRAGERE PENTRU 5,56 MM. VITEZA ESTE STABILĂ, ENERGIA LA GURĂ SUB LIMITA DE LETALITATE

FIGURA 23 EXTRAS DIN BULETINUL DE TRAGERE PENTRU 9 MM. VITEZA ESTE STABILĂ, ENERGIA LA GURĂ SUB LIMITA DE LETALITATE

CONCLUZII









Obiectivele Etapei IV și ale proiectului CONPOSE au fost îndeplinite. S-a reușit realizarea unei muniții pentru
trei calibre diferite, respectiv 7,62x39 mm, 5,56x45 mm și 9x19 mm care pot fi trase atât cu țevi balistice,
cât și cu armele standard respective;
Ciclul dinamic al armei și mecanismul de acționare în recul, respectiv revenire pentru arma de calibru
7,62x39 a fost adaptat astfel încât arma să funcționeze automat cu muniția neletală;
Testele în gelatină balistică pun în evidență comportamentul adecvat la impact al muniției neletale
CONPOSE. Testele au fost efectuate luând ca referință efectul muniției neletale existente pe piață. Astfel,
s-a constatat că o parte din munițiile (armele) neletale comercializate în România produc efect letal în
proximitatea trăgătorului;
Simulările numerice efectuate au ajutat, în primul rând, pentru găsirea ecuației de material adecvate
gelatinei balistice, prin corecția parametrilor ce definesc comportamentul ei hiperelastic. Astfel, teste
virtuale în diferite condiții de tragere, la diferite unghiuri și viteze de impact, cu muniție cinetică având
materialul bine definit pot fi efectuate pentru a caracteriza teoretic anvelopa de siguranță a unor muniții
noi;
Pe durata proiectului au fost dezvoltate o serie de echipamente de laborator, precum sistemul pneumatic
de lansare cu țevi balistice de laborator, adaptat pe structura echipamentului Split Hopkinson Bar, pendulul
balistic pentru determinarea impulsului generat la țintă, sistemul de ținte cu traductor de presiune pentru
analiza forței de impact pe durata contactului proiectil – țintă, echipament de producere a gelatinei balistice
cu variator de turație, echipament de calibrare a gelatinei balistice conform standardului NATO, matriță de
laborator pentru proiectile neletale din mixtură polimerică cu rată mare de deformare la impact, muniții
experimentale hiperelastice cu deformare mare la impact. De asemenea, au fost realizate programe de
calcul numeric pentru balistica interioară și balistica exterioară a proiectilelor, cu determinarea coeficienților



de rezistență la înaintare. Alte câteva rapoarte de expertiză balistică și documente profesionale au fost
susținute prin rezultatele și observațiile efectuate în cadrul proiectului;
Rezultatele obținute au fost validate experimental, prin analiza parametrilor terminali și prin comparație cu
alte muniții neletale în circulație. Au fost realizate proceduri de laborator și proiectul a susținut, pe parcursul
celor aproximativ 4 ani de desfășurare, 4 lucrări de licență, 4 burse ERASMUS oferite (ENSTA Brest și Saint
Cyr Coetquidan), precum și o bursă oferită pentru lucrarea de disertație (masterat în domeniul munițiilor
neletale, Royal Military Academy, Brussels). Rezultatele cercetărilor au fost valorificate în 4 articole ISI,
cotate cu factor de impact peste 3 și au susținut consistent candidatura directorului de proiect la un post
didactic de profesor universitar din departamentul de Inginerie a sistemelor de armament și mecatronică
din Academia Tehnică Militară, motiv pentru care acesta ține să mulțumească UEFISCDI pentru
oportunitatea oferită prin sprijinul financiar acordat cercetărilor în domeniu. Tot ca urmare a reușitelor
obținute, directorul de proiect a devenit membru al European Working Group – Non-Lethal Weapons și
reprezentant național în domeniu, membru al Ammunition Group din European Defence Agency și a fost
propus pentru participarea într-un panel NATO – Science and Defence Technology. Activitatea de diseminare
inițială a fost susținută financiar din proiectul CONPOSE. În prezent, participările curente și viitoare în aceste
grupuri de lucru sunt susținute prin Planul de Activități Internaționale ale ATM (apropiatele întâlniri ale EWG
la Londra, respectiv EDA la Madrid în octombrie curent). De asemenea, adresăm mulțumiri ofițerului de
proiect, doamna Mihaela Georgeta Călin, pentru ajutorul susținut, prompt și calificat pe care l-a acordat pe
toată durata derulării proiectului, pe care îl considerăm un succes atât din punct de vedere științific, cât și
ca manieră de finanțare și de lucru. Platforma online dezvoltată de UEFISCDI a fost de un real ajutor pentru
eficiența și rapiditatea rezolvării chestiunilor administrative.
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