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»Kdor se opira samo na prakso brez teorije, 
je podoben kapitanu, ki vodi ladjo 

brez krmila in kompasa, saj nikoli ne ve, 
kje bi lahko nasedel.«

Leonardo da Vinci (1452–1519)

PREDGOVOR

Kdor se resneje ukvarja s proučevanjem orožij in streliva ali z njihovo uporabo, se prej 
ali slej sooči s procesi, ki se odvijajo med streljanjem, pri letu izstrelka skozi zrak in pri 
njegovem učinku na cilju. To ne velja le za poklicne vojake, policiste, lovce, športnike 
strelce, rekreativce, ki tekmujejo na streliščih, orožarje, in puškarje, ampak tudi za štu-
dente obramboslovja, ki proučujejo oborožitvene sisteme, da bi mogli razumeti njihov 
vpliv na razvoj obrambno-varnostnih sistemov in na oborožene spopade (v katerih se 
politične cilje dosega z nasilnimi sredstvi).

Ker smo v prvem delu učbenika Sodobni oborožitveni sistemi že podrobneje 
predstavili osnovne značilnosti življenjskih ciklov oborožitvenih sistemov, etape in faze 
njihovega razvoja ter implikacije revolucij, ki so se odvijale na vojaškotehničnem po-
dročju (angl. Revolution in the Military Affairs), se je pri študiju obramboslovja pojavila 
potreba, da v drugem delu učbenika ta začetna znanja dopolnimo in poglobimo z znanji 
iz vojaške balistike (angl. military ballistics) in teorije streljanja (angl. theory of sho-
oting).

Vojaška balistika je temeljna vojaškotehnična veda, na podlagi katere so kon-
struirana vsa sedanja strelna orožja, prav tako pa tudi njihovo strelivo in samopogonski 
izstrelki, kot so npr. balistične (ne)vodljive rakete. Z balistiko je povezana teorija stre-
ljanja, ki se ukvarja s proučevanjem priprav za streljanje ter z načini izvajanja streljanj z 
različnimi oborožitvenimi sistemi in vrstami streliva, s katerimi se gospodarno zagota-
vljajo zadetki izstrelkov in uničenje raznovrstnih ciljev na kopnem, na morski gladini, 
pod gladino morja in v zraku.

Balistika kot veda ima zelo dolgo in bogato zgodovino. Vedno je bila povezana s 
teorijo streljanja. Zametke obeh znanstvenih vojaškotehničnih disciplin najdemo že 
v antiki. Vojaški inženirji tistega časa so morali rešiti vrsto kompleksnih problemov, da 
so lahko uspešno izdelali in uporabili sofisticirane mehanične metalne naprave (kot so 
bile npr. baliste, onagri, katapulti in pozneje triboki). Večina orožarjev in zgodovinarjev 
soglaša, da imajo začetki sodobne balistike svoje korenine na koncu prvega tisočletja, 
ko so kitajski vojaški inženirji začeli iskati načine, kako izkoristiti moč, silo in energijo 
smodnika, da bi odvrgli izstrelke na nasprotnika in (ali) (z)rušili njegove fortifikacijske 
objekte. V ohranjenih kitajskih spisih iz tistega časa (z naslovom Wu Ching Tsung Yao) 
so navedeni primeri, kako so uporabljali črni smodnik za izdelavo raket, plamenometov, 
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bomb in min ter prvih primitivnih topov. Pozneje je v Španiji živeči arabski zgodovinar 
Hasan al Rammah v 13. stoletju omenjal, da so prve topove uporabili Egipčani proti 
Mongolom, v Evropi pa so dobro znane legende o tem, da naj bi prvi črni smodnik 
izumil nemški menih Berthold Schwarz.

Mi(s)tičnemu obdobju, ko so se legende prepletale s stvarnostjo, je sledilo obdobje 
renesanse, v katerem so se s proučevanjem gibanja izstrelkov strelnega orožja začeli 
ukvarjati največji evropski znanstveniki. Med prvimi je bil Leonardo da Vinci (1452–
1519). Za njim je Galileo Galilei leta 1638 dokazal, da se izstrelki gibljejo skozi zrak po 
krivulji, ki ima obliko parabole, Isaac Newton pa se je že leta 1684 ukvarjal z vplivom 
upora zraka na gibanje izstrelka in dokazal, da se upor zraka veča s kvadratom hitrosti 
izstrelka.

Vojaška balistika in teorija streljanja sta od renesanse do danes prehodili dolgo pot. 
Zaradi napredka na področju znanosti, še posebno fizike, kemije (ki je vplivala na razvoj 
novih vrst smodnikov) in matematike, vse popolnejše opreme znanstvenih laboratorijev 
in dosežkov računalništva, sta se obe veščini preoblikovali v znanstveni disciplini. K ra-
zvoju balistike strelnih orožij in teoriji streljanja sta pomembno prispevala tudi Slovenca: 
v 18. stoletju častnik avstrijske vojske Jurij Vega, ki je bil za zasluge na tem področju 
povišan v plemiški stan in dobil naslov barona, v 20. stoletju pa častnik avstrijske vojske 
Herman Potočnik Noordung, ki se je ukvarjal s teorijo vesoljskih poletov in vesoljsko 
balistiko.

Balistika strelnega orožja se je razvejala na štiri temeljne discipline, in sicer na: 
a) notranjo balistiko (angl. internal ballistics), ki proučuje procese, ki se odvijajo 
v orožju znotraj cevi od trenutka vžiga smodniške polnitve do trenutka, ko izstrelek 
zapusti cev; b) prehodno balistiko (angl. transitional ballistics), ki se ukvarja s procesi 
na ustju cevi v trenutku, ko izstrelek zapušča cev in vstopa v okolje; c) zunanjo balistiko 
(angl. external ballistics), ki se ukvarja z letom izstrelka skozi (brez)zračni prostor; in č) 
ciljno balistiko (angl. terminal ballistics), ki se ukvarja s padcem izstrelka na Zemljo, 
vzorci raztrosa izstrelkov na tleh ter z njihovim delovanjem na različnih ciljih oz. tarčah.

Teorija streljanja (angl. theory of shooting) – ki temelji na dosežkih balistike – je 
tesno povezana s teorijo napak in teorijo verjetnosti. V ospredju njenega znanstvenega 
zanimanja so iskanje optimalnih načinov uporabe oborožitvenih sistemov, predvi-
devanje rezultatov (učnih, šolskih in bojnih) streljanj ter določanje količin streliva, s 
katerimi se zagotavlja uničenje ali onesposobitev ciljev z želeno stopnjo verjetnosti. V 
poglavju, ki se ukvarja s teorijo streljanja, so zato opisane in analizirane napake, ki se po-
javljajo pri streljanju, njihov vpliv na verjetnost zadevanja ciljev, zakon ranljivosti (obču-
tljivosti) ciljev ter zakoni uničenja točkastih, skupinskih in površinskih ciljev, vključno 
z metodami izračuna potrebnih količin streliva za doseganje želenega rezultata. Osnove 
teorije streljanja so uporabljene za matematično modeliranje oboroženega boja, pri ka-
terem so v skladno celoto povezana bojna delovanja v boju soočenih strani; prikazani so 
osnovni matematični modeli predvidevanja rezultatov boja, kot so npr. Lanchesterjeve, 
Dinerjeve in druge enačbe.
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V skladu s prikazanim zaporedjem vsebin so oblikovana tudi poglavja tega učbenika, 
ki je z vidika fizike in matematike prilagojen srednješolskemu znanju študentov obram-
boslovja. V tem se razlikuje od strokovne monografije dr. Tomaža Savška (2000. Sodobni 
vojaški simulacijski sistemi: operacijske raziskave, vojne igre in bojne simulacije. Ljubljana: 
MORS.), ki je glede predznanj iz matematike na zahtevnejši ravni in se ne ukvarja s teo-
rijo streljanja in balistiko, temveč – podobno kot najnovejša monografija Erdala Čaircija 
in Dušana Marinčiča (2009. Computer Assisted Exercises and Training. United Kingdom: 
Wiley and Sons Incorporation.) – z vojaškimi simulacijami oz. igrami (vključno s pro-
blematiko sprejemanja odločitev). Učbenik se zaradi svoje osredotočenosti na balistiko 
in teorijo streljanja razlikuje tudi od prvega širše zastavljenega slovenskega učbenika s 
pregledom uporabe količinskih metod na področju obramboslovja, čigar avtor je dr. 
Ivan Lah (1995. Operacijske raziskave za častnike in obramboslovce. Ljubljana: MORS.).

Zahtevnejši bralec z višjo ravnjo znanj iz fizike in matematike bo to moral upoštevati 
in se pri poglobljenem proučevanju leta izstrelkov skozi zrak opreti na reševanje sistemov 
diferencialnih enačb (npr. na metodo Runge-Kuta, Siaccijevo metodo ali metodo pribli-
žnih izračunov Ciolkovskega), ki so predstavljene v virih, navedenih v bibliografiji tega 
učbenika. Učbenik tvori integralno celoto z zbirko vaj (2008. Praktikum iz predmetov 
Uvod v vojaške vede, Uvod v oborožitvene sisteme, Sodobni oborožitveni sistemi in Pehotni 
oborožitveni sistemi. Ljubljana: FDV.); v zbirki so tudi naloge in vaje, s katerimi se utrju-
jejo znanja, pridobljena s študijem posameznih poglavij tega učbenika.

Med pisanjem in po oblikovanju prve različice rokopisa učbenika so mi z nasveti in 
predlogi zelo pomagali sodelavci s FDV, ki so – vsak z vidika svoje stroke – prispevali k 
celovitejšem zaokrožanju vsebine in oblike učne snovi. V zgodnji fazi konceptualizacije 
učbenika mi je red. prof. dr. Marjan Malešič dal vrsto koristnih metodoloških predlogov, 
ki so se nanašali na oblikovanje strukture bodočega učbenika; doc. dr. Alojzija Židan 
mi je predvsem v srednji fazi pisanja dala vrsto dragocenih didaktičnih nasvetov pri 
oblikovanju problemskih vprašanj (s katerimi se študentom omogoča poglobljeno pro-
učevanje snovi); doc. dr. Damjan Škulj mi je zelo pomagal s konkretnimi predlogi, ki 
so se nanašali na matematično izrazoslovje, še bolj pa pri prilagajanju uporabljenega 
matematičnega aparata realnemu znanju študentov obramboslovja. Na koncu se moram 
vsekakor zahvaliti gospe Hermini Krajnc, ki je poskrbela, da se je sodelovanje med vsemi 
akterji nemoteno odvijalo, lektorici doc. dr. Nataši Gliha Komac in mojima dolgole-
tnima najožjima sodelavcema doc. dr. Urošu Svetetu in asist. dr. Eriku Kopaču. Oba sta 
z izkušnjami, pridobljenimi na vajah s študenti, ugotovila, kje so kritična mesta gradiva, 
in mi tako omogočila, da sem jim v učbeniku posvetil posebna poglavja.

Prof. dr. Anton Žabkar
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»Moder in hraber človek ne čaka pasivno na tračnicah zgodovine, 
da bo pripeljal vlak prihodnosti.«

Poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general in poznejši predsednik ZDA
Dwight Eisenhower (1890–1969)

POJMOVNIK

balistični koeficient (angl. ballistic coefficient, ballistic factor) – Kazalnik, s katerim 
se primerja pojemek hitrosti konkretnega izstrelka (pri gibanju skozi zrak) s pojemkom 
hitrosti standardnega izstrelka. Kot standardni izstrelek z balističnim koeficientom 1 
(v anglosaksonskih merskih enotah) so izvedenci sporazumno izbrali izstrelek z maso 
enega funta, z ravnim zadnjikom, s kalibrom enega palca, z dolžino treh palcev in s 
polmerom krivine zaobljene konice izstrelka dva palca. Od balističnega koeficienta je 
odvisno, kakšen bo zračni upor ter posledično kakšna bosta končni domet in udarna 
energija izstrelka ob zadetku cilja. Balistični koeficient se izraža v obliki količnika med 
maso izstrelka (v funtih) in zmnožkom koeficienta oblike izstrelka s kvadratom njego-
vega kalibra (v palcih).

balistična krivulja (angl. ballistic curve, ballistic trajectory, ballistic path) – Krivulja, 
po kateri se izstrelek giblje skozi brezzračni prostor ali atmosfero, nastane pa v brez-
zračnem prostoru kot rezultanta delovanja začetne hitrosti izstrelka in Zemljine pri-
vlačne sile, v atmosferi tudi kot rezultanta upora zraka, delovanja vetra, rotacije izstrelka 
(okoli njegove vzdolžne osi) in rotacije Zemlje. Osnovne koordinate balistične krivulje 
so ustje cevi, teme, na katerem izstrelek doseže najvišjo točko, udarna točka, kamor pade 
izstrelek, in čas letenja izstrelka do cilja.

balistika (angl. ballistics) – Veda, ki proučuje gibanje izstrelkov od trenutka aktiviranja 
smodniškega naboja v orožju do trenutka udara izstrelka v cilj (ali padca na Zemljo). 
Deli se na balistiko v brezzračnem prostoru in na balistiko v zračnem prostoru, znotraj 
nje pa na notranjo, prehodno, zunanjo in ciljno balistiko.

notranja balistika (ang. internal ballistics) – Disciplina balistike, ki se ukvarja s fizi-
kalnimi procesi, ki se odvijajo v cevi orožja in orožju kot celoti v času od trenutka ak-
tiviranja smodniške polnitve (oz. pogonskega naboja) do trenutka, ko izstrelek skupaj s 
smodniškimi plini, ki ga potiskajo pred seboj, doseže ustje cevi.

prehodna balistika (angl. transitional ballistics, intermedate ballistics) – Področje ba-
listike v zračnem prostoru, ki se ukvarja s proučevanjem pojavov, ki nastanejo na ustju 
cevi in v neposredni bližini izstrelka v trenutku, ko ta zapusti cev. Poudarek je na prouče-
vanju poka in na doslej še vedno ne dovolj proučenimi procesi, ki se odvijajo med ustjem 
cevi in na zadnjiku izstrelka, dokler se tlak (iz cevi) iztekajočih se smodniških plinov ne 
izenači s tlakom zraka. Če cev orožja ni odrezana pravokotno na os kanala cevi, če je na 
ustju cevi poškodovana ali če je naslonjena preblizu podlage, s katere se strelja, lahko to 
zelo destabilizira izstrelek.
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zunanja balistika (angl. external ballistics) – Disciplina balistike, ki se ukvarja s pro-
učevanjem gibanja izstrelkov skozi brezzračni prostor, zračni prostor in vesolje ter s 
silami, ki delujejo na to gibanje, kot so začetna hitrost in rotacija izstrelka, upor zraka, 
veter in drugi meteorološki dejavniki (zračni tlak, vlažnost zraka, temperatura zraka 
idr.), privlačna sila in vrtenje Zemlje, v vesolju pa tudi privlačne sile drugih nebesnih 
teles.

ciljna balistika (angl. terminal ballistics) – Disciplina balistike, ki se ukvarja z učinki 
izstrelkov ob njihovem udaru v cilje (ali na površino Zemlje). Deli se na togotelesno 
in životkivno balistiko.

togotelesna balistika (angl. rigid material ballistics) – Disciplina ciljne balistike, ki 
se ukvarja s proučevanjem učinkov, ki jih povzročajo izstrelki ob udaru v toga telesa 
(oklepe, utrdbe, pregrade, ovire, zgradbe, različne vrste zemljišč ipd.).

životkivna balistika (angl. wound ballistics) – Disciplina ciljne balistike, ki se ukvarja 
s proučevanjem učinkov, ki jih povzročajo izstrelki ali (in) njihovi drobci ob udaru v 
žive organizme.

čas leta ali čas letenja izstrelka (ang. time of flight) – Interval časa od trenutka, ko je 
izstrelek zapustil ustje cevi, do trenutka, ko je dosegel cilj ali konkretne koordinate na 
svoji balistični krivulji (višino, smer, razdaljo).

derivacija (angl. derivation, deviation) – Bočni odklon izstrelka od začetne smeri gi-
banja v zraku, do katerega prihaja pod vplivom interakcije med rotacijo izstrelka in 
uporom zraka; pri izstrelkih, ki se vrtijo v smeri urnih kazalcev, je derivacija desna, in 
obratno.

drobec (angl. fragment, splinter) – Del plašča izstrelka, ki ga zdrobi detonacija ek-
splozivne polnitve in pri tem delce zdrobljenega izstrelkovega ohišja z visoko hitrostjo 
razprši v okolje. Primarni drobci nastanejo z razpadom plašča izstrelka, sekundarni 
drobci pa so drobci kamnov, zemlje, peska, oklepov, lesa, stekla ali drugega materiala, 
ki jih razprši eksplozija. Razpršitev primarnih drobcev je lahko usmerjena ali izotropna 
(enakomerno v vse strani). Da bi posamični drobci imeli smrtonosni učinek na neza-
varovano živo silo, morajo imeti kinetično energijo vsaj 80 J. Pri drobcih razlikujemo: 
a) polmer smrtonosnega delovanja izstrelka (ang. radius of lethality) – razdalja od 
točke udara izstrelka do površine cilja, na kateri je dosežena gostota 4–6 smrtonosnih 
drobcev na kvadratni meter površine prisotnosti tipičnega cilja (vojaka posameznika); 
b) polmer povzročanja izgub (ang. radius of casualties) – razdalja, na kateri imajo 
drobci še vedno dovolj kinetične energije, da povzročijo tipičnem cilju izgube; in c) 
varen polmer (ang. radius of safety) – razdalja, na kateri drobci nimajo več energije in 
zato ne prihaja do izgub. Tipičen cilj je lahko vojak v stoječem, klečečem ali ležečem 
položaju oz. v zaklonilniku.

elevacijski kot (angl. elevation angle) – Vertikalni kot med vodoravnico in osjo orožja 
v trenutku aktiviranja smodniške polnitve; elevacijski kot je vsota med naklonskim 
kotom cilja in empirično pridobljenim tabličnim kotom, s katerim se zagotavlja za-
detek cilja.




