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226. Erilleenjäsentely, erilleenjäsenneltyjen
osastojen liikkeet sekä yhteenvetäminen tapahtu-
vat pataljoonalle annettujen periaatteitten mukai-
sesti.

Erilleenjäsenneltyjen rykmentin sekä prikaa-
tin osastojen liikkeitä varten on ylipäänsä tarpeel-
lista määrätä aliosastoille omat marssisuunnat.

5. Ampumaoppi.
Luodin rata

Luodin ilmassa kulkema tie nimitetään luodin
radaksi.

Radan muotoon vaikuttavat ruutikaasun antama
alkunopeus, luodin lähtösuunta, kierre sekä paino-
voima ja ilmanvastus.

Jos ei painovoimaa olisi, niin luoti lentäisi aina
suoraa rataa, mutta nopeus hiljenisi yhtämittaa il-
manvastuksen vaikutuksesta.

Ellei ilinanvastustusta olisi, niin ruutikaasun
ja painovoiman vaikutuksesta luoti miunlostaisi
kaarevan radan, joka lopultakohtaisi maanpinnan.

Kun nämä kaksi tekijää yhtaikaa vaikuttavat,
niin luodin nopeus heikkenee ja rata kaartuu nope-
ammin maata kohti. Putoaniiskulnia on aina suu-
rempi kuin lähtökulma.

Jotta saavutettaisiin jonkun määrätyn matkan
päässä oleva määrätty piste, täytyy piippu täh-
dätä tarkoitetun pisteen yläpuolelle jotenkin saman
verran kuin luoti kysymyksessä olevalla matkalla
alenee (kats. kuv. 19). Jos piippu on suunnattu
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b.hen, niin luoti sattuu c.hen. Saadakseen luodin
sattumaan b:hen, on piippu suunnattava taiteen.

Mitä pitempi ampumamatka on, sitä ylem-
mäksi täytyy piippu suunnata. Saadaksemme kvl-

lekin matkalle oikean korkeuden, on meillä tähtäys-
laite.

Uurnan keskustasta jyvän kärjen yli ajateltu
suora (kuva 20 a, b) nimitetään tähtäysviivaksi.
Silmän avulla tähtäysviivan johonkin määrättyyn
pisteeseen suuntaamista sanotaan tähtäämiseksi.
Piste, johon tähtäysviivan tulee olla kohdistettu, on
tähtäyspiste, (kuva.20 c); piste, johon se aseen laue-
tessa oli todella kohdistettu, on laukaisupiste; piste,
jossa luoti maalin kohtaa, on saftitniispiste (d).

Kuva 20.

Luodin radan (kuva 21 a, 1), c) korkeinta pis-
tettä nimitetään huippupisteeksi. Alkumatka (ab)
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huippupisteeseen on nouseva ja loppumatka (bc)
laskeva osa. Koska luodin rata loppupuolellakäy-
ristyy jyrkemmin maata kohden, niin ei huippu-
piste ole radan keskellä, vaan nouseva osa on pi-
tempi kuin laskeva. Nouseva osa muodostaa täh-
täysviivan kanssa luodin lähtökulman,d a c, las-
keva osa aina suuremman tulokulman, e c a. Len-
tokorkeudeksi nimitetään kullakin matkalla luodin
radan ja tähtäysviivan kohtisuoraa väliä; b f on
lentokorkeus matkalla a f.

Matkaa, jonka päässä luodin rata ja tähtäys-
viiva toisiansa toistamiseen leikkaavat (a c), s. o.
tähtäys- ja sattumispiste lankeavat yhteen, nimite-
tään tähtäinlaukausmatkaksi ja kysymyksessä ole-
vaa laukausta tähtäinlaukaukseksi.

Jos maali on sellaisen matkanpäässä, ettei täh-
täimessä ole vastaavaa astetta, niin on otettava lä-
hinnä oleva ylempi tähtäin. Mutta jos nyt tähtää
samoin kuin ennenkin, niin menee luoti maalin yli.
Esim.matka a c (kuva 21) on 400 m., mutta ammut-
tava maali on 250 m. päässä eli suoraan huippupis-
teen alla; lentokorkeus on tällöin 35 cm. On sfts
tähdättävä vastaavan lentokorkeuden verran maalin
alle, jotta luoti sattuisi maaliin.
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Jotta luodin rata pysyisi säännöllisenä, täytyy
luodin kulkea kärki edellä. Tämä saavutetaan si-
ten, että piipunkierteet antavat luodille sen pituus-
akselin ympäri pyörivän liikkeen. Luodin kärki
pysyy edellä samasta syystä kuin hyrrä pysyy pys-
tyssä. Kierreliikkeen ja radan käyristymisen vaiku-
tuksesta poikkeaa luoti vähän oikealle.

Sään vaikutukset ampumatuloksiin
Kivääri on tarkistettu keskinkertaiselle tyy-

nelle säälle. Tähtäinlaukauksen voi siis vain tällöin
saavuttaa.

Kylmällä ja kostealla ilmalla menee luoti ta-
vallista alemmaksi, kuumalla ja kuivalla ylem-
mäksi. Vasta- tai myötätuuli vaikuttaa vastaavalla
tavalla. Jos kaksi tekijää vaikuttaa samaan suun-
taan, on poikkeus sitä suurempi. Pitkällä matkalla
(800— 1000 m) voi se vaikuttaa tähtäimen muutokseen
aina 150 m. saakka. Sivutuulessa poikkeaa luoti
tuulen suuntaan sitä enempi, mitä pitempi matka ja
mitä kovempi tuuli on. 1000 metrillä voi tuuli vai-
kuttaa 10 metrin poikkeuksen sivulle.

Auringon valaistessa jyvän kärki näyttää suu-
remmalta kuin se todellisuudessa on, joten ampuja
ei ilostakaan jyvää tarpeeksi ylösuurnasta; seuyauk-

Kuva 22. Kuva 23.

Ylhäältä valaistu jyvll, oikealla puolen valaistu jyvä,

sena on alasmennyt laukaus. Päinvastaisen tall
täysvirheen aiheuttaa sumuinen ilma ja hämärä
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Ampuja nostaa silloin tietämättään jyvän liian kor-
kealle uurnassa ja ampuu liian korkealle.

Auringon valaistessa jyvää oikealta (vasem-
malta) näyttää jyvän oikea (vasen) puoli suurem-
malta kuin varjossa oleva ja ampuja vie tietämät-
tään jyvän vasemmalle (oikealle), joten luoti poik-
keaa vasemmalle (oikealle).

Ampumasaavutukset.
Yksityinen kivääri.

Kiväärin ampumasaavutus riippuu luodin vai-
kutuksesta, luodin radan muodosta ja hajotuksesta.

Luodin vaikutus riippuu, paitsi maalin vastus-
tuskyvystä, luodin oinasta painosta, muodosta, lä-
pileikkauskoosta ja nopeudesta, joka luodilla on
maaliin sattuessa.

Luodin rata on sitä edullisempi, mitä suorempi
se on.

Matka, jolla lentorata ei kohoa maalin korkeu-
den yli,nimitetään luodin pyyhkäisi/ulaksi. Tämän
alan pituus riippuu .maalin korkeudesta ja ainpu-
mamatkasta sekä pinnanmuodostuksesta. Mitä
suurempi luodin pyhkäisyala on, sitä suurempi on
maalin sa avutlaniisinahdollisuus tuntemattomalla
matkalla.' Myötämaa suurentaa, vastamaa pienentää luo-
din pyyhkäisyalaa.

Ruutipanosten epätasaisuudesta ja aseen epä-
täydellisyydestä johtuu, etteivät kaikki samalla
aseella ammutut luodit muodosta aivan samanlaista
rataa eivätkä siis maalissa satu samaan pisteeseen.
Tätä aseen ominaisuutta sanotaan hajotukseksi.
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Kohtisuoraan maalia vastaan ammuttaessa on hajo-
tus suurempi korkeus- kuin leveyssuuntaan;useam-
mat laukaukset ovat lähellä keskustaa. Ampuma-

matkan kasvaessa kasvaa myös
Kuva 24. hajotus ja vähenee sattumis-

mahdollisuus. Pistettä, jonka
joka puolella on yhtä paljon
sattumia,nimitetään sattumakes-
kukseksi.

Maanpinnalla jakautuvatsat-
> tumat vaakasuoralle hajotusa-
Ilalle,jonkaleveys kasvaamatkan
\ jatkuessa ja jonkasyvyyskasvaa
' korkeushajotuksen kasvaessa,

mutta pieneneeputoamiskulman
suuretessa. Koska putoamis-
kulma kasvaa nopeammin kuin
korkeushajotus, niin lyhenee
hajotusala matkan lisääntyessä.

Useiden kiväärien yhteisvaikutus.
Ammuttaessa usealla kivää-

rillä yhtä maalia tai samalla
etäisyydellä sijaitsevaa pitku-
laista maalia, syntyy luotisuill-
ku.

Eri kiväärien hajotusalat ei-
vät satu aivan yhteen, jonka
kautta yhteishajotus tulee suu-
remmaksi kuin yksityisen ki-
väärin hajotus.

Sattumat ovat tiheämmässä
suihkunjteittäinisäkinkeskustaa-
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Kuva 27). Pystysuora sattumataso.

sa. Mitä useammalla kiväärillä ammutaan, sitä
säännöllisemmin jakaantuvat sattumat luotisuihkun
peittämällo alalle. Keskimäisen neljänneksen osalle
lankeaa noin puolet sattumista ja keskimäisen puo
liskon osalle neljä viidesosaa.
/ Luotisuihkun syvyys jjjippuu aseen korkeus-
hajotuksesta ja putoamiskulman suuruudesta. Etäi-
syyden kasvaessa vaikuttavat nämä tekijät toisiaan
vastaan. Kasvava korkeushajotus suurentaa ja
suureneva putouskulma pienentää luotisuihkun
peittämää alaa. Koska putoamiskulma kasvaa nope-
ammin kuin hajotus, niin supistuu luotisuihku etäi-
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syyden kasvaessa. Maalin ollessa myötämaassasuu-
renee ja vastamaassa pienenee luotisuihkun peittä-
mä ala.

Osastojen ampuessa tulee vain luotisuihkun
eikä yksityisten luotien vaikutus kysymykseen.
Ainoastaan lyhyillä matkoilla ja hajanaista maalia
vastaanotetaanyksit yisenaseensaavutukset huomioon,



205

Keslcimäinen
neljännes

Aseiden ja amputarpeiden erilaisuudesta joh-
tuva osastotulen syvyyshajotus suurenee vielä sään
vaikutuksesta ja ampujien virheistä.

Osastotulen saavutukset riippuvat siitä, onnis-
tuuko johtajan saada vaikuttavimman osan luoti-
suihkuaan maaliin. Osastotulen ohjaamiseksi on
senvuoksi tarkastettava luotien maahanlyöntejä.
Mitä suletumpi luotisuihku on, sitä parempi vaiku-
tus oikealla ja sitä huonompi väärällä tähtäimellä
ammuttaessa.

Koska kasvavan etäisyyden mukana väärän
tähtäimen valitsemismahdollisuus lisääntyy ja luo-
tisuihku supistuu, niin suurenee myös epäonnistu-
misen vaara; tätä koetetaan välttää ottamalla kaksi
eri tähtäintä ja siten luotisuihkua laajentamalla.

Kiväärin 98 ampumasaavutukset.
Luodin alkunopeus on keskimäärin 1)00 metriä

sekunnissa.
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Suurin kantavuus on 4000 metriä 31° lähtö-
kulmalla.

Piiloaniiskulma on 4000 in:llä noin 60°
2000 „ 13'
1500 , 5

„ 1000 ,: 2°
„ 600 „ „ >/ 2

c

Luodin läpäisyvoiina
Luoti läpäisee: a) kuivaa mäntypuuta

100 metrin päästä 60 cm
400 80
SOO „ 35

1800 . „ 10
b) 350 m. päähtä 7 mm. vahvan rautalevyn;

parhaat 9,5 mm teräslevyt saavat kuhmuja aina 100
metrin etäisyydeltä ammuttaessa.

Hiekkaan tai maahan tunkeutuu luoti korkein-
taan 90 cm.
Luodin lentokorkeus metreissä vaakasuoran tiilitäys-

viivan ylä- ja alapuolella.
Taulu 1.

Tähtäimen
oliossa:

seuraavilla matkoilla:

50 1100 150J200 250300 350 400,450;500 550! 000 650;700J750
.
'

I.
'

■ " I ' ! _ i ! ! !
400
500
550 -

o,ir, 0,28j0,33 O,aBJ 0,38 0,30 0,a,0 -0,;K),

O.M O,ioj 0,80 0,08 0,70 0,7o O,es 0,80 0,3', 0 0,,,,
0,M 0,48 o,6|}| 0,78 0/8S, <Ui O,M 0,80 0,6(1 0,38 O -0,48

0,:» OJ 0,75 jo,»j 1,05| 1,10 1.16 1,10 o,oB| 0,7(, 0,4o 0 -0,5,

0,30 0,00 0,B,:l,r. 1,28 1,33 1,40 1,40 l>Bo 1,10 o*B 0,4, |-0 /6B

0,88 0,7,, 1,00 1,20 1,10 IJI,T5 1,78 1,70 1,00 1J1,00 0,88 O |-0,7B
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(if)o

I
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Pyyhkäisyalal metreissä.
Taulu S.

Maalien korkeuden ollessa metreissä:Tähtäimen
ollessa:

cokonaan pyyhkllistj400 100
500 (io 95

10 65000 12(>
700 25 45 75 IGS
soo 2() au

15 20
10 15
10 15

50 95 160
35 05 1)5

25 45 70
20 35 50
15 30 io

900
1000
1100
1200 5 10

Luotisuihkun syvyyslinjotus.
Keskinkertaisten ampujain saavutus suot.ampujain saavutussuotuisalla, ilmalla
Taulu 4. tasaisella maalla.

0,30 0,50 0,80 1,40 2.00

Etäisyys
Syvyyshiijotus

metroissapuolelle
luotimäärälle

■100 190
500
(JOO

160
140

700

900
1000

120
100

90
80

11001J00 70.
ionn1200 Rf<

Etäisyys
Syvyyshajotus

metreissäpuolelli
hiotimäärälle

1300 55
.1400 55
1500 50
160Ö 50
1700 45
ISOO 45
I'JOO 40
2000 40
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Asemasodassa käytetään n. s. K-patrnunia, joi-
den luodin kärki on kokonaan teräksestä. Ne nimit-
täin menevät sellaisten teräskilpien läpi, joita vas-
taan tavalliset teräsvaipalla päällystetyt luodit kil-
pistyvät.

Hyvin läheltä ammuttaessa vastustaa hiekka
enemmän kuin pitkältä matkalta. Esim. 10 m. etäi-
syydeltä ammuttaessa läpäisee se ainoastaan 11 cm.
hiekkakerroksen, kun taas 200 m. etäisyydeltä, jol-
loin nopeus on pienempi, läpäisee se 45 cm. paksun
kerroksen. Edellisessä tapauksessa sitävastoin tekee
luoti suuremman kuopan.

Jos taas ammutaan hyvin läheltä vedellä täy-
tettyyn läkkipurkkiin, räjähtää tämä. Tämä johtuu
siitä, että siellä syntyy hyvin suuri paine. Esim.
jos litran suuruiseen purkkiin aivan läheltä ammu-
taan saksal. kiväärillä, jonka luodin alkunopeus on
on 900 m. sek. ja paino 10 gr.,niin syntyy 20 ilma-
kehän paine. Tämä paineon kylliksisuuri rikkoak-
seen purkin.

Samalla tavalla vaikuttavat hyvin läheltä am-
mut luodit ihmisruumiiseen. Näin on luodin si-
säänmenoreikä useimmiten pieni, ulostuloreikä
monta vertaa suurempi. Etenkin päätä rikkovat
aivan läheltä ammutut luodit suuresti. Tästä syystä
syytetään vastustajia hyvin usein dum-dum-luotien
käyttämisestä. Dum-dum-luoti syntyy, kun leika-
taan pala luodin kärjestä pois, joten luodin sattu-
essa luuhun sula lyijy pääsee ruiskahtamaan eteen-

Sotilasklisikirjn. 1. Osa.




