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Öz 

 

Bir silah sisteminin iç balistiğini incelemek oldukça zor ve çoğunlukla 

namlu ile ilgilidir. Bir namlu tasarlanırken iç balistik parametrelerinin 

doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Namlu içerisinde barut yanmaya 

başlayınca milisaniye  gibi çok kısa bir süre içinde aniden çok yüksek 

basınç değerleri oluşmakta ve yanmış gazların sıcaklığı yükselmektedir. 

Namlunun iç yüzeyi de istenmeyen şekilde gazlardan gelen yüksek ısı 

akısına maruz kalmakta ve namlunun ısınmasına sebep olmaktadır. Namlu 

içerisinde oluşan yüksek basınç değerleri mermiyi yüksek bir ivmeyle ileri 

doğru itmektedir. Bu çalışmada, namlu içerisindeki basınç dağılımını ve 

merminin hızını veren yeni bir model geliştirilmiştir. Modelin doğrulanması 

için 7,62 mm çapında namlu ile çok sayıda atış testi yapılmış ve balistik 

parametreler ölçülmüştür. Geliştirilen modelden elde edilen veriler 

deneysel verilerle kıyaslandığında %100’e yakın bir doğrulukta sonuçlar 

verdiği görülmüştür. Model ile namlu tasarlanırken atış testi maliyeti ve atış 

yapılma ihtiyacı büyük oranda azaltılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Zamana bağlı ısı transferi; iç balistik; basınç dağılımı; 

mermi hızı; balistik parametreler. 

Modeling the Ballistic Parameters in a Barrel 

Abstract 

 

Examination of internal ballistics of a weapon system is quite difficult and it 

is mostly concerned with the barrel. While designing a barrel the 

determination of internal ballistic parameters accurately is very important. 

When the propellant starts to burn in the barrel, extremely high pressures 

occur simultaneously in the barrel in a time of milliseconds and the 

temperature of the combustion gases rise to high values. The inner surface 

of the barrel is also exposed to high heat flux and the barrel is heated 

unvoluntarily. The high pressure values generated in the barrel pushes the 
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projectile with high acceleration forward.  In this study, a new model was 

developed to determine the gas pressure distribution and projectile velocity 

along the barrel. For validation of the model, various firing tests were 

conducted with a 7,62 mm barrel and the ballistic parameters were 

determined. The results obtained from the developed model and the 

experimental data conform to each other nearly 100 %. By using the model 

the cost and requirement of firing is reduced significantly. 

Keywords: Transient heat transfer; interior ballistics; pressure distribution; 

projectile velocity; ballistic parameters. 

Giriş 

İnsanoğlu var oluşundan bu yana her zaman çeşitli tehditlerle karşı 

karşıya kalmış ve kendisini bu tehditlere karşı koruma ihtiyacını duymuştur. 

Korunmanın şekli zaman içinde değişiklikler göstermiştir. Özellikle barutun 

icat edilmesiyle birlikte ateşli silah sistemleri geliştirilmeye başlanmış ve 

savaşların şekli değişmiştir. Ülkelerin tehditlere karşı caydırıcılığı artırmak 

ve birbirlerine karşı üstünlük sağlamak amacıyla daha güçlü ve etkili silah 

sistemlerine sahip olma isteği ve çalışmaları günümüzde de artan bir hızla 

devam ettirmektedir. 

Silah sistemleri ile ilgili çalışmalar genellikle mühimmat veya 

merminin belirli bir noktadan uzak bir hedefe atılması üzerine 

yürütülmektedir. Bu da ancak yüksek enerjili barut ve oluşacak basınca 

dayanıklı bir namlu ile mümkün olabilmektedir. Hafif silahlardan ağır 

silahlara kadar tüm silah sistemlerinde bulunan namlu bir silah sisteminin en 

önemli parçalarından biri olup tasarım ve imalatı oldukça karmaşık süreçler 

içermektedir. Günümüzde silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmaların önemli bir kısmı namlunun daha hafif ve dayanıklı üretilmesi 

üzerine yoğunlaşmıştır.  

Namlulu bir silah sisteminin amacı mermiyi maksimum hızla hedefe 

çarpacak şekilde fırlatarak hedefi yok etmek veya azami zarar vermektir. 

Mermiyi maksimum hızla fırlatacak kuvvet mermi gerisinde namlu içinde 

oluşan yüksek basınca bağlı olarak değişmektedir. Basınç değeri bir silahın 

tasarımında en önemli balistik parametrelerden biridir. Namlu içindeki 

basınç dağılımının bilinmesi ve maksimum basıncın oluştuğu bölgenin 

tespit edilmesi ile namlunun mukavemet hesabının yapılmasına imkan 

sağlanmaktadır. Yapılacak mukavemet hesaplarıyla namlu boyunca 

optimum et kalınlığının hesaplanması ve namlunun mümkün olduğunca 
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hafifletilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca, basınç dağılımının bilinmesi 

namlu içindeki aşınmaların ve namlu ömrünün tespiti, mermi üzerine gelen 

yüklerin bilinmesiyle mermi tasarımı, silah sisteminin önemli 

parametrelerinden geri tepme kuvveti ve mesafesinin hesabı, barut tasarımı 

gibi birçok önemli parametrenin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. 

Bilinmesi zorunlu olan diğer bir önemli balistik parametre ise merminin 

namlu içindeki hız dağılımı ve neticesinde namludan ilk çıkış hızıdır. 

Merminin namludan ilk çıkış hızının bilinmesi, silah sisteminin menzilinin 

tespit edilmesi ve bu sayede atış cetvelinin elde edilmesi, uçuş zamanının 

bulunması, çarpma hızının hesaplanması ile hedefteki delme kuvvetinin 

hesaplanması, namlu ömrünün tespiti, mermi geometrisinin tasarlanması, 

kullanılacak barut miktarının hesaplanması ve fişek kovan tasarımının 

yapılabilmesi gibi önemli birçok tasarım kriterinin belirlenebilmesini 

sağlamaktadır.  

Atış esnasında barutun yanmaya başlamasıyla namlu içerisinde çok 

yüksek sıcaklık değerleri oluşmaktadır. Bu da namlunun aşırı ısınmasına 

neden olmaktadır. Silah tasarımında namluda oluşan ısınma en önemli 

sorunlardan biridir. Özellikle çoklu seri atış yapabilen otomatik silah 

namlularında sıcaklık çok daha büyük değerlere çıkmakta ve sorun daha 

belirgin bir hal almaktadır. Namlu içindeki yüksek sıcaklık oluşumları 

namlu içindeki aşınmayı artırmakla beraber fişeğin namlu içine sürülmesiyle 

beraber aşırı ısınmış namlu iç yüzeyinden kovana, kovandan da baruta ısı 

transferinin olmasıyla barutun kendi kendine yanması olarak bilinen cook-

off olayının meydana gelmesine sebep olmaktadır (Hameed vd., 2014; Işık 

ve Göktaş, 2017). İki atış arasındaki sürenin yaklaşık 0.1 saniye sürdüğü 

düşünülürse bu kadar kısa bir zaman içinde ısı transferi hesabının yapılması 

ve yanan gazlarla beraber namludaki sıcaklık dağılımının hesaplanması 

oldukça zor ve karmaşıktır.  

Namlu iç balistik parametrelerin bulunması ve modellenmesine 

yönelik literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur. Çalışmaların önemli bir 

kısmı namlu boyunca içerideki gaz basıncının ve mermi hızının bulunması 

ve modellenmesi üzerinedir. Jaramaz vd. (2011) namlu içerisindeki çift fazlı 

akışı deneysel ve teorik olarak incelemiş ve modellemişlerdir. Mickovic´ vd. 

(2013) analitik ve numerik yöntemleri kullanarak mermi arkasındaki basınç 

profillerini belirlemeye çalışmışlardır. Jedlička vd. (2008) mermi 

arkasındaki yanmış barut gazlarının oluşturduğu basınç dağılımına dair 

mevcut modelleri incelemiş ve karşılaştırmışlardır. Hansen ve Heiney 

(1987) merminin hareketini incelemek için basınç gradyanlarını tanımlamış 
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ve elde ettikleri sonuçları deneysel ölçümlerle karşılaştırmışlardır. Kankane 

and Ranade (2003) namlu gerisinde kamaya etki eden basıncı kullanarak 

namlu içi hız-zaman ve yol-zaman profillerini çıkarmışlar ve sonuçları 

deneysel verilerle karşılaştırmışlardır. Cronemberger vd. (2014) 7,62 mm 

çapındaki namlunun iç balistik analizini teorik ve deneysel olarak 

incelemişlerdir. Deneysel çalışmaların yanında namlu içinde oluşan 

olayların ve akışın modellenmesine yönelik nümerik çözümleme ve 

simulasyona yönelik çalışmalar da artmaktadır. Mishra vd. (2010) belirli 

barut özellikleri için namluya olan ısı transferini hesaplamak için iç balistik 

yazılımı geliştirmişlerdir. Brode ve Enstrom (1970) iç balistik 

hesaplamalarına yönelik sayısal bir yöntem geliştirmişlerdir. Yu ve Zhang 

(2013) namlu ağzındaki akış için numerik olarak simülasyon ve analiz 

çalışması yapmışlardır. Conroy (1991) bir boyutlu çift fazlı  namlu 

ısınmasını modelleyen bir balistik yazılımı geliştirmişlerdir. Gerber ve 

Bundy (1991) çoklu atımlarda zamana bağlı bir boyutlu ısı iletimi için 

numerik yazılım geliştirmişlerdir. Namlu tasarımında dikkat edilmesi 

gereken diğer önemli bir husus ısınma sorunlarıdır. Şentürk vd. (2016) 

namlu içerisinde termo-mekanik yöntemle hem termal hem de mukavemet 

analizini birlikte yapmışlardır. Akçay ve Yükselen (2014) otomatik 

silahlarda bir boyutlu zamana bağlı ısı transferini deneysel ve sayısal olarak 

çözümlemişlerdir. Nelson ve Ward (1981) namluya olan zamana bağlı ısı 

transferini çözmüşlerdir. Hill ve Conner (2012) namluda oluşan sıcaklık 

dağılımını zamana bağlı olarak çözmüşlerdir.  

Bu çalışmada, bir silah sisteminin en önemli parçası olan namlunun 

tasarımında mutlaka ihtiyaç duyulan, deneysel olarak ölçülmesi hem zor ve 

tehlikeli hem de pahalı olan namlu içindeki basınç ve hız dağılımlarının 

belirlenmesini sağlayan bir model geliştirilmiştir. Model ile farklı mermi 

ağırlıklarında balistik parametrelerin hesaplanması amaçlanmaktadır. 

Geliştirilen model NATO standardında (AEP-97, 2013) öngörülen şartları 

da sağlayacak şekilde test atışları yapılarak, deneysel ve modelden elde 

edilen verileri karşılaştırmak suretiyle doğrulanmıştır. Daha sonra Noble-

Abel denklemi ve Vielle yanma kanunundan faydalanılarak namlu içinde 

oluşan yanma ürünü gazların sıcaklığı elde edilmiştir.  

Modelleme 

Tetiğin çekilip silahın ateşlenmesiyle birlikte namlu içerisine 

sürülmüş fişek içerisindeki barut aniden yanmaya başlar ve oluşan yanma 

ürünü gazlar çok kısa süre içerisinde bulundukları hacmin tamamını kaplar 
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ve mermi gerisinde oluşan yüksek basınç belirli bir değere ulaşınca mermiyi 

kovandan ayırarak namlu içinde harekete geçirir. Mermi namlu içerisinde 

hızlanarak hareket eder ve namlu ağzında maksimum hız değerine ulaşır. 

Mermi namlu içinde hareket ederken barut yanmaya devam eder ve mermi 

gerisinde yanmamış haldeki barut taneleri ile yanma ürünü gazlardan oluşan 

çift fazlı bir akış gerçekleşir. Çift fazlı akış barutun tamamen yanmasıyla 

birlikte mermi namluyu henüz terketmeden önce tamamen gaz akışına 

dönüşür. Namlu içinde oluşan olaylar oldukça karmaşıktır. Ayrıca, deneysel 

çalışmalar için test düzeneklerinin kurulması, atışlı testlerin yapılması, iç 

balistik parametrelerin doğru olarak ölçülmesi ve hesaplanması çok 

tehlikeli, zor ve maliyetlidir. Bu nedenle, basınç, hız gibi balistik 

parametrelerin bulunmasına yönelik modelleme çalışmaları büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada, namlu boyunca oluşan basınç dağılımı ve 

merminin hızının hesaplanabilmesi için yeni bir yaklaşım ve model 

geliştirilmiştir. Geliştirilen model ile çok kolay ve yüksek bir doğrulukla 

basınç ve hız dağılımları hesaplanabilmektedir. Ayrıca, hesaplanan basınç 

değerleri ile namlu içindeki sıcaklık dağılımı da elde edilebilmektedir 

(Şentürk vd., 2016). 

Yanma ürünü gazların oluşturduğu yüksek basınç merminin namlu 

içinde   ( ) hızıyla namlu ağzına kadar hareket etmesini sağlamaktadır. 

Mermi üzerine etki eden kuvvetler Şekil 1’de  görülmektedir. 

 

Şekil 1. Mermi ve kovanın namlu içindeki görünümü 

 

Lagrange yaklaşımına göre merminin hareket etmesiyle birlikte 

henüz yanmamış belli miktarda ( ) katı haldeki barut namlu içinde mermi 

ile birlikte hareket etmektedir. Merminin hareket denklemleri ve üzerine etki 

eden kuvvetler aşağıda sunulmuştur.  

                                    (1) 
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                                  (2) 

Denklem (2) denklem (1)’de yerine koyulursa, 

      
   

  
                                         (3) 

                               (4) 

                                         (5) 

Yukarıdaki denklemlerde    mermi üzerine etki eden toplam kuvvet,    
toplam kütle,    merminin kütlesi,    barutun kütlesi,    ile    namlu 

boyunca eksenel ivme ve hız,   namlu iç kesit alanı,    mermi tabanına etki 

eden kuvvet,    toplam sürtünme kuvveti ve     mermi tabanına etki eden 

basınç. 

Merminin hareketini modellemek için merminin namlu boyunca 

değişen   ( ) hızı için aşağıdaki fonksiyon tanımlanmıştır (Bolle ve Seitz, 

1941). 

  ( )  
  

(   )
                   (6)    

Bu denklemde a ve b değerleri mermi, barut ve namlu özelliklerine bağlı 

sabit katsayılar olup aşağıda geliştirilen fonksiyonlar yardımıyla 

hesaplanabilmektedir. 

                                                    (7)        

                                                    (8)        

Bu fonksiyonlardaki sabit katsayıların değerleri deneysel veriler kullanılarak 

elde edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan barut cinsi için; 

             ,              ,             

             ,              ,             

olarak elde edilmiştir. 

Merminin hareket denklemi (1)-(5) denklemleri kullanılarak 

aşağıdaki şekilde yazılabilmektedir.  

   
   

  
                          (9) 
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Namlu içinde oluşan gaz basıncının değeri barut sıcaklığına göre 

değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, NATO standardında da belirtildiği 

üzere hesaplamalarda barutun ilk sıcaklığının da dikkate alınması büyük 

önem taşımaktadır. 

Lagrange yaklaşımına göre daha önce belirtildiği üzere oluşan basınç 

farkından dolayı kama basıncı    ile mermi taban basıncı   arasındaki 

ilişki aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

     (  
  

   
)                (10) 

Barutun yanmasıyla birlikte namlu içerisinde ve mermi gerisinde 

oluşan yanma ürünü gazlardan namlu iç yüzeyine ısı transferi olmaktadır. 

Merminin ileri doğru hareket etmesiyle birlikte barutun yanma oranına ve 

zamana bağlı olarak yanan gazlardan namlu iç yüzeyinin tamamına değişen 

miktarlarda ısı transferi gerçekleşmektedir. Isı transferi neticesinde iç 

yüzeyden dış yüzeye doğru namlunun sıcaklığı artmaktadır. Silindirik 

koordinatlarda üç boyutlu zamana bağlı ısı transferi denklemi aşağıdaki 

gibidir (Çengel, 2003).  

 

 

 

  
(  

  

  
)  

 

  
 

  
( 

  

  
)  

 

  
( 

  

  
)   ⃛    

  

  
            (11) 

Burada       radyal, eksenel ve açısal yönler,    ısı iletim katsayısı,  ⃛ birim 

hacimde ısı üretimi,   yoğunluk,   zaman,    sıcaklık ve     özgül ısıdır. 

Isı transferi denkleminin çözümü için gerekli ihtiyaç duyulan ilk ve 

sınır şartları aşağıdaki gibidir (Şentürk vd., 2016). 

                               (   )                                       (12) 

                   

                                                   
  

  
   (     )           (13) 

                                                 
  

  
   (     )    (  

        
 )              

Burada       iç/dış yarıçap,       iç/dış yüzey sıcaklıkları,    gaz sıcaklığı, 

   namlu dış yüzeyi yakınındaki hava sıcaklığı ve         ışınımla ısı 

transferi için ortamın mutlak sıcaklığı (K),       gaz/hava ısı taşınım 

katsayıları,    namlu yüzeyinin yayıcılığı,   Stefan-Boltzmann sabitidir 

(5,67x10
-8

 W/(m
2
.K

4
)). 



 

 

 

 

 

164 |   Işık 

 

Isı transferi hesaplamalarının yapılabilmesi için Denklem (13)’de 

bulunan namlu içi gaz sıcaklığı (  ) ile gaz ısı taşınım katsayısı (  ) 

değerleri kaynak (Şentürk vd., 2016)’de açıklandığı şekilde Noble-Abel 

denklemi, Vieille yanma kanunu, karışım gaz kanunu kullanılarak 

hesaplanabilmektedir. 

Deneysel Çalışmalar 

Deneysel çalışmalar kapsamında yapılan tüm atışlı testlerde MKE 

Kurumu üretimi çift bazlı küresel barut içeren 7,62x51mm standart NATO 

mühimmatı kullanılmış olup atışlı testlerin tamamı NATO standardına 

uygun şekilde yapılmıştır. 

Barut özellikleri aynı özelliklerde üretilmeye çalışılsa da üretildikleri 

şartlara ve zamana bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Bundan 

dolayı farklı zamanlarda üretilen barutlara ayrı kafile numaraları 

verilmektedir. Aynı kafileden olan barut ile yapılan atış sonuçları barut dane 

boyutları ve ilk sıcaklıklarındaki küçük farklılıklar nedeniyle de değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu nedenle namlu iç basıncı ile mermi hızı değerleri 

aynı özellikte barut kafile grubundan en az 10 atış testi yapılıp ölçülen 

değerlerin ortalamaları alınarak elde edilmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

Bu bölümde, yeni geliştirilen ve namlu içindeki basınç ile mermi 

hızının dağılımını hesaplamayı sağlayan modelin doğrulanması maksadıyla 

modelden elde edilen değerler ile deneysel veriler karşılaştırılmıştır. Daha 

sonra model yardımıyla parametrik çalışmalar yapılmıştır.   

Modelin Doğrulanması  

Geliştirilen model farklı kütlelerdeki (2.75 g ile 2.85 g
 
aralığında) 

barut ile mermi kombinasyonları (9.25 g ile 9.85 g
 
aralığında) için modelden 

elde edilen sonuçlar ile deneysel verilerin karşılaştırılması suretiyle 

doğrulanmıştır. Atışlı testlerin tümü NATO standardına uygun şekilde 

yapılmıştır. İlk olarak  +21    sıcaklıkta bulunan üç farklı barut-mermi 

ağırlığı kombinasyonu için atış testleri yapılmıştır. Yapılan testler 

sonucunda model ile deneysel veriler karşılaştırmalı olarak basınç dağılımı 

için Şekil 2’de ve mermi hızı değerleri Şekil 3’de görülmektedir.  
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Şekil 2. Namlu boyunca farklı barut ve mermi kütleleri (barut-mermi) için 

modelden elde edilen gaz basıncı değişiminin deneysel veriler ile 

karşılaştırması 

 

Şekil 3. Namlu boyunca farklı barut ve mermi kütleleri (barut-mermi) için 

modelden elde edilen mermi hızının deneysel veriler ile karşılaştırması 
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Sonuçlar incelendiğinde modelden elde edilen basınç ile mermi hızı 

verilerinin deneysel verilerle örtüştüğü görülmektedir. Standart MKE 

Kurumu üretimi fişeklerde 2,8 g barut ve 9,55 g mermi bulunmaktadır. 

Sonuçlar bu değerler için tamamiyle örtüşmekte, bu değerden 

uzaklaşıldığında %1’in de altında küçük farklar oluşmaktadır. Genel olarak 

modelin işlediği ve doğrulandığı söylenebilir. Beklenildiği üzere barut 

kütlesi arttıkça basınç değeri ile mermi hızı artmaktadır.  

Parametrik Analiz 

Modelin doğrulanması sonrasında çeşitli parametrik analizler 

yapılarak balistik değerlerin değişimi incelenmiştir. Namlu tasarımında en 

fazla ihtiyaç duyulan balistik parametreler olan basınç, mermi hızı, namlu 

içi gaz sıcaklığı ve gaz taşınım katsayısı değişimleri standart MKE Kurumu 

üretimi (9,55 g mermi ve 2,8 g barut içeren) mühimmat ile NATO test 

standardında da test edilmesi zorunlu olan -54   , 0    , +21    ve +52    

sıcaklık koşullarında hesaplanmış ve Şekiller 4 ile 7 arasında sunulmuştur. 

Sonuçlar incelendiğinde tüm balistik parametre değerlerinin sıcaklığın 

artmasıyla birlikte yükseldiği görülmektedir. Şekil 4’den görüldüğü üzere 

basınç değerleri barut sıcaklığı arttıkça 306,01 MPa ile 367,21 MPa arasında 

değişmektedir. Gaz sıcaklığı değerleri ise  Şekil 5’de görüldüğü gibi 2571 

   ile 3086    aralığında değişmektedir. Şekil 6’daki gibi 0,4 m namlu boyu 

için mermi hızı ise 772 m/s ile 823 m/s arasında, Şekil 7’de ısı taşınım 

katsayısı ise 434 ile 494 kW/m
2
K değerleri arasında değişmektedir.  
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Şekil 4. Namlu boyunca farklı sıcaklık koşullarında gaz basıncının değişimi 

 

 

 

Şekil 5. Namlu boyunca farklı sıcaklık koşullarında gaz sıcaklığının 

değişimi 
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Şekil 6. Namlu boyunca farklı sıcaklık koşullarında mermi hızının değişimi 

 

 

 

Şekil 7. Namlu boyunca farklı sıcaklık koşullarında ısı taşınım katsayısının 

değişimi 

 

Daha sonra 2,7-2,9 g barut kütlesi aralığında 9 g, 9,55 g ve 10 g 

mermi kütleleri için maksimum basınç, maksimum gaz sıcaklığı ve 40 cm 



 
 
 
 

 

Savunma Bilimleri Dergisi, Kasım 2016, 15 (2), 157-177.                                | 169 

 
 

namlu boyu için maksimum mermi hızı değerleri hesaplanmış ve Şekiller 8 

ile 10 arasında sunulmuştur.  

 

 

Şekil 8. Namlu boyunca farklı barut ve mermi kütlelerinde maksimum gaz 

basıncının değişimi 
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Şekil 9. Namlu boyunca farklı barut ve mermi kütlelerinde maksimum 

mermi hızının değişimi 

 

Şekil 10. Namlu boyunca farklı barut ve mermi kütlelerinde maksimum gaz 

sıcaklığının değişimi 

 

Bu şekillerden elde edilen veriler kullanılarak model ile namlu 

tasarlanırken istenen ve en uygun balistik parametre değerleri bulunabilir. 

Basınç, sıcaklık ve mermi hızı değerleri namlu tasarımında silah sisteminde 

arzu edilen performansın alınabilmesi bakımından en önemli balistik 

parametrelerdir. Namlu çıkışında istenen mermi hızına ulaşılabilmesi için 

belirli değerde basınca ihtiyaç bulunmaktadır. Fakat basınç değerlerinin 

belirlenmesi keyfi olmamakla beraber namlu mukavemeti ve malzeme 

dayanımı ile sınırlıdır. Sıcaklık değerleri ise namlunun atım ömrünü 

etkileyen ve kendi kendine ateşlenme (cook-off) gibi olumsuzluklara neden 

olması bakımından son derece önemli parametredir. Mermi hızı ise silahın 

hedefi vurması ve belli bir enerjinin hedefe aktarılarak zarar verilmesi 

bakımından silahın nihai hedefidir. Bu nedenlerle namludaki bu üç 

parametrenin dikkatle ve doğru şekilde hasaplanması büyük önem 

taşımaktadır. Geliştirilen modelden elde edilen sonuçların deneysel verilerle 

kıyaslandığında %100’e yakın bir doğrulukta oldukları görülmektedir. 

Model ile namlu atasarlanırken atış testi yapılma ihtiyacı büyük oranda 

azaltılmakta ve maliyetler düşürülmektedir.  
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Sonuç 

Çalışmada 7,62 mm çaplı bir namlu içinde oluşan karmaşık balistik 

olaylar incelenmiş, namlu boyunca iç basınç dağılımı ile merminin hızı 

farklı barut ve mermi ağırlıkları için yeni bir yaklaşımla modellenmiştir. 

Ayrıca, namlu içindeki gazların sıcalığı ile namlu duvarı içinde oluşan 

sıcaklığın bulunması için gerekli olan iç taşınım katsayısı Noble-Abel 

denklemi ve Vielle yanma kanunu kullanılarak hesaplanmıştır. Geliştirilen 

modelin doğrulanması maksadıyla 7,62 mm çapında namluyla çok sayıda ve 

çeşitli atışlı testler yapılmıştır. Genel olarak, deneysel veriler ile geliştirilen 

modelden elde edilen değerler karşılaştırıldığında sonuçların birbirine 

oldukça yakın olduğu doğruluk seviyesinin yüksek olduğu görülmüştür. 

Müteakip araştırmalarda farklı çaplardaki namlular ile farklı iklim 

koşullarında mühimmatlar için benzer modelleme çalışmalarının 

yapılmasının çok faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Teşekkür 

MKE Kurumu Gazi Fişek Fabrikasına değerli katkılarından dolayı 

teşekkürlerimi ifade ediyorum. 
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Extended Summary 

Modeling the Ballistic Parameters in a Barrel 

Introduction 

Designing weapon systems has always been among the priority areas 

for many countries. Although, a weapon system consists of many sub-

systems the barrel is the most important part of the system. Determination of 

the interior ballistic parameters in a barrel, namely gas pressure, gas 

temperature and projectile velocity is one of the most important research 

topics. The accurate determination of these parameters is extremely crucial 

to make a reliable analysis in the design of a specified barrel, ammunition 

and propellant system. Examining the events of internal ballistics in a barrel 

seems to be quite complex. The complexity arises from the fact that 

conducting the firing tests is very dangerous, costly and the measurements 

in the barrel are quite difficult and time-consuming. 

In order to obtain the desired muzzle velocity, the propellant is 

expected to produce sufficient pressure behind the projectile. Although, the 

pressure inside the barrel is desired to be as high as possible and expand 

along the barrel to obtain a higher muzzle velocity, the maximum pressure 

inside the barrel is constrained to remain below the allowable design 

strength of the barrel to ensure already specified barrel life. 

Several studies have been carried out on examining and modeling 

the internal ballistics of a barrel. In this study, a new model was proposed to 

determine the projectile velocity and the pressure distribution along the 

barrel depending on propellant/projectile weights. The model was validated 

by conducting various firing tests with a test barrel according to NATO 

standard and comparing the results with experimental data. Then, getting the 

required interior ballistic information, the internal temperature of the burnt 

gases was calculated by using Noble-Abel equation. Then the convection 

heat transfer coefficient was calculated by utilizing Vielle’s burning law. 

For validation of the new model, various firing tests have been conducted 

and the results were compared to each other.  

 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/priority%20areas


 
 
 
 

 

Savunma Bilimleri Dergisi, Kasım 2016, 15 (2), 157-177.                                | 175 

 
 

Theoretical Formulation 

The science of internal ballistics is interested in the events that occur 

in the barrel during the firing process. Examining the events occurring in the 

barrel is quite complex. When burning process of the solid propellant is 

initiated by striking and igniting the primer the combustion gases expand in 

milliseconds in the form of multiphase flow through the combustion 

chamber and in a very short period of time the gases fill whole of the 

combustion chamber creating very high pressure with relatively high 

temperatures. So, the gases begin to accelerate the projectile forward and 

heat is transferred into the barrel inner surface. It is difficult to determine the 

pressure distribution behind the projectile and the amount of heat transfer 

because the combustion and heat transfer processes occur within a short 

period of time. To examine the heat transfer in the barrel the pressure 

distribution and the convection coefficient of the combustion gases need to 

be determined.  

As the combustion process is initiated the reactants are converted 

into gas product and some amount of heat is released during the combustion 

process. 

In this study, a model was proposed for determining the gas pressure 

distribution and the projectile velocity along the barrel and by using the data 

obtained from the model the gas temperature and the convection coefficient 

was calculated easily. 

As a result of high pressures generated by the combustion gases the 

projectile moves forward with an axial velocity of   ( ) along the barrel till 

the muzzle. The equations of motion for the projectile and the forces acting 

on the projectile are written as follows, 

      
   

  
                                                                            (1) 

where    is the total force acting on the projectile,    is the total mass,    is 

the axial projectile velocity along the barrel. 

To model the projectile motion the following function is proposed to 

determine the projectile velocity   ( ) along the barrel (Bolle and Seitz, 

1941), 

  ( )  
  

(   )
                                                               (4)  



 

 

 

 

 

176 |   Işık 

 

where the constants a and b depend upon the projectile, propellant type and 

barrel properties. The travel distance of the projectile along the barrel is 

indicated with x. The constants a and b can be calculated using the 

following equations that depend on the masses of the projectile (  ) and 

propellant (  ). 

                                                                          (5)        

                                                              (6) 

Results and Discussion 

In this part of the study, first of all the model allowing to estimate 

the pressure distribution and the projectile velocity in a barrel was validated 

and discussed by comparing the obtained data with the experimental results 

of various firing tests. This was followed by several parametric analyses for 

various propellant and projectile weights. 

Validation of the Model 

The model was validated by comparing the results obtained from the 

model for various firing tests with the experimental results. All of the 

ballistic tests were conducted with different projectile and propellant 

weights according to the NATO standard. First, three separate firing tests 

were conducted with three propellant/projectile weight combinations  at +21 
0
C to determine the pressure and projectile velocity distributions in the 

barrel. The experimental results were found to be compatible with the 

results obtained from the model.  

Parametric Analysis 

After validating the model, other tests were conducted to observe the 

initial temperature dependence of various ballistic parameters by using the 

new model. The most required ballistic parameters pressure, projectile 

velocity, gas temperature and gas convection coefficient distributions alond 

the barrel were calculated for a standard ammunition consisting of 9.55 gr 

projectile and 2.8 gr propellant. It was observed that all the values of the 

parameters increased with an increase of temperature as expected.  

Then, the maximum gas pressure, gas temperature and projectile 

velocity values for various propellant-projectile weights were calculated for 
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weight ranges of 2.75-2.85 gr for propellant and 9, 9.55 and 10 g for 

projectile. 

Conclusion 

Determination of the gas pressure distribution and projectile velocity 

along the 7.62 mm barrel was investigated extensively and a model with a 

new approach is proposed. Also, the internal gas temperature and 

convection heat transfer coefficient values were calculated by using Noble-

Abel equation and the Vielle’s burning law. For experimental validation of 

the proposed model and numerical analysis, various shooting tests have 

been conducted with a 7.62 mm barrel. The results were found to be 

reasonable and satisfactory when considered in general. 


