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Miten DryFire ammuntasimulaattori toimii 

Simulaattori 

 

DryFire on harjoitusavustaja ampujille, jotka haluavat kehittää taitojaan ja tuloksiaan. 
Vakava harjoittelu vaatii vakavaa keskittymistä - se on kovaa työtä - juuri kuten oikeassa 
elämässä. 

DryFire antaa kokonaisvaltaisen palautteen siitä mihin laukauksesi menee suhteessa 
savikiekkoon - näet sen tietokoneen ruudulla senttimetrin tarkkuudella. Se antaa sinun 
harjoitella omalla aseellasi ja valitsemillasi panoksilla ja supistajilla. Voit harjoitella sillä 
mitä tahansa savikiekkoammuntaa - omassa kodissasi. 

Kaksipäinen simulaattori näyttää molemmat kaksoiskiekot samanaikaisesti. - täsmälleen 
kuten oikeassa elämässä. Tämä on äärimmäistä todellisuutta ja antaa mahdollisuuden 
seurata toista kiekkoa samalla, kun ampuu ensimmäistä. 

Asevaruste 

DryFiren asevaruste on tärkeä osa DryFire laitteistoa ja sitä käytetään aseesi kanssa. 
Asevarusteeseen kuuluu liipaisinkytkin liipaisinkotelo ja piippulaser. Asevaruste on 
suunniteltu sopimaan kaikkiin haulikoihin kaliperiltään 28 - 12. Se on suunniteltu niin, että 
kaksi laukausta voidaan ampua peräkkäin ja sillä ei ole mitään vaikutusta aseesi 
nallipiikkiin. 

Liipaisinkytkin kiinnitetään aseen liipaisimen ympärille ja laukaus lähtee, kun painetaan 
mikrokytkintä, joka on liipaisinkytkimen sisällä. 

Liipaisinkotelo sisältää pienen piirilevyn ja paristot. Paristot tarvitsee vaihtaa, kun punainen 
valo ei syty, kun liipaisinkytkintä painettaan. 



Piippulaser lähettää näkymättömän signaalin (infrapuna), kun liipaisinkytkintä painetaan. 
Simulaattoripäässä oleva kamera havaitsee tämän signaalin ja sitten tieto lähetetään 
DryFire ohjelmiston analysoitavaksi. 

"Lasiseinä" 

DryFire pitää seinääsi ikään kuin läpinäkyvänä ja sinä katselisit sen läpi oikeata 
savikiekkorataa. Paras tapa tämän selittämiseen on näyttää kuvitteellinen ampumapaikka 
ja kuvitteellinen heitinhauta. 

Seuraava animaatio näyttää miten DryFire toimii seinällä. (Huomaa: Seinä on vain 
havaintoesimerkki - DryFire ei näytä seinän kuvaa tietokoneen ruudulla.) 

 

Koska seinä esittää näkymää maisemasta todellisen silmäsi näkökulmasta kun suuntaat 
aseesi lentoradan alkuun (heitinhauta), osoitat täsmälleen samaan kulmaan kuin olisit 
oikealla radalla. Pitämällä seinääsi tänä läpinäkyvänä ikkunana, DryFire kykenee 
näyttämään täydelliset lentoradat aivan kuin katselisit niitä elävässä elämässä samalla 
kuin heilautat asetta yhtä suurissa kulmissa kuin teet myös oikeassa elämässä. 

Matematiikka 



DryFire on suunniteltu sen takaamiseksi, että jokaisen kiekon lentorata on niin lähellä 
oikeaa kuin mahdollista. Jotta kiekot lentäisivät luonnollisesti, seuraavat seikat on otettu 
huomioon laskentakaavoissa, jotka ruokkivat DryFiren osumien ilmaisujärjestelmää. 

 

• Mass 
• Area flat-on 
• Area edge-on 
• Energy required flat-on 
• Energy required edge-on 
• Drag on top surface 
• Drag on bottom surface 
• Minimum drag angle (in degrees) 
• Drag shape on top 
• Drag shape on bottom 
• Positive lift 
• Negative lift 
• Lift angle zero 
• Lift angle negative 
• Friction 

Ampumatulokset 

Jos sinulla on teräväsilmäinen ohjaaja, ja taivas on kirkas, hän voi kertoa hauliparvesi 
paikan. DryFire tekee tämän sinulle - joka laukauksella. Se näyttää tarkan hauliparven 
(riippuen supistajasta panoksesta ja etäisyydestä) suhteessa kiekkoon. 

DryFire antaa sinulle yksityiskohtaista palautetta koko ajan - osui tai ei. Se kertoo sinulle 
tarkasti miten kaukana olit yli, ali, edessä, takana kiekosta - senttimetrin tarkkuudella. 

Muutama esimerkki 



 

Tämä on trap-kiekko, joka nousee suoraan ampujan edestä ja menee suoraan poispäin. 
Sininen katkoviiva näyttää suunnan, jota kiekko kulkee pisteeseen, missä hauliparvi 
(harmaa läiskä) on lähinnä sitä. 

Toinen etäisyys, minkä DryFire kertoo, on kohtisuorassa ensimmäistä vastaan - nähdään 
purppuranpunaisena katkoviivana. 

DryFire on kertonut, että hauliparven keskipiste on 0.42 m kiekon edessä (koska kiekko on 
nousussa) ja 0.83 m oikealla. 

 

Tässä tapauksessa kiekko on nousussa ja menossa vasemmalle. Kiekon kulkusuunta 
pisteessä kun hauliparvi on lähinnä sitä, näytetään sinisellä katkoviivalla. 

Purppuranpunainen katkoviiva on kohtisuorassa kiekon kulkusuuntaa vastaan. 

DryFire on kertonut, että hauliparven keskipiste on 1.74 m kiekon edessä, koska kieko on 
nousussa) ja 0.41 m kulkusuunnan alapuolella. 


