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Nyttig viden om skydning 

 

I denne artikel vil jeg forsøge at forklare hvad den ballistiske koefficient BC er, på et let formuleret sprog, som 
alle forhåbentlig forstår. Artiklen er hovedsagelig baseret på jagtrelevante afstande, op til 200 meter, og 
jagtrelevante mundingshastigheder fra de mest gængse kalibre.  
 
Der er også anden info i artiklen der bevæger sig lidt rundt om emnet BC, plus generel nyttig viden om 
skydning. Der vil ikke være nogen info om genladning, det må komme i en anden artikel.  
 
Jeg har prøvet at holde en rød tråd ned gennem artiklen, så der hele tiden kommer forklaringer på de nye 
termer og begreber der dukker op. 
 
Nogle af eksemplerne bevæger sig lidt væk fra jagten, lidt over i langdistanceskydning, men det er kun for at 
illustrere en forskel, eller fremprovokere et resultat. 
 
Jeg vil prøve at bygge artiklen op som spørgsmål, for jeg ved af erfaring, at dem er der masser af. 
 
Der vil også blive skrevet en kort version af denne artikel, der kun omhandler BC. Vi vil også forsøge at lave et 
praktisk eksempel baseret på 100 og 200 meter BC eksemplerne længere nede i artiklen, for at underbygge 
det teoretiske med en fysisk real life test. 
 
Hvad er BC? 

 
BC er et engelsk akronym af ordet Ballistic Coefficient, eller på dansk, Ballistisk Koefficient. 
 
BC er kort sagt et mål for et projektils evne til at bryde gennem luften. 
Hvor godt et projektil bryder gennem luften, er afhængig af vægten, tværsnitsarealet og form faktoren. 
 
BC kan beregnes med følgende ligning. Ligningen bliver udelukkende vist her for at forklare hvad de 
forskellige variabler står for. 
 
BC = (W/7000) / (cal2 ∙ i) enheden er (lb / in2) som normalt aldrig bliver vist. 
 
W = Projektilets vægt i grains. 
cal = Projektilets kaliber i tommer. 
i = Projektilets form faktor 
 
BC kan også beregnes ud fra Sectional Density, men det er ikke relevant i denne artikel. 
 
For at forklare ligningen i simple termer, så er vægten af projektilet lige til.  
Jo tungere et projektil er, jo bedre bryder det gennem luften.  
 
Tværsnitsarealet er også lige til.  
Jo større tværsnitsarealet er, jo sværere har projektilet ved at bryde gennem luften. 
 
Den sidste variabel er projektilets form faktor. 
 
Hvad er form Faktor? 

 
Form faktoren er kort sagt et mål for hvor strømlinet projektilet er. 
 
For ikke at det bliver alt for teknisk, så er form faktoren et tal der beskriver et unikt projektils luftmodstand, 
imod et standardprojektil, enten G1 eller G7. Det kan også være andre standardprojektiler, men G1 og G7 er 
de mest almindelige.  
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En høj form faktor betyder et dårligt aerodynamisk projektil. En lav form faktor betyder et effektivt projektil 
med lav luftmodstand. 
 
Form faktoren er ikke afhængig af kaliber eller vægt, kun af luftmodstanden. Form faktoren er bestemt ud fra 
projektilets næselængde(ogive), Rt/R faktor, meplat diameter, boattail vinkel og boattail længde.  
 
Rt/R faktoren er et tal det beskriver hvor sekant næsen er i forhold til en tangentradius. Meplat diameteren er 
den flade front der møder vinden først. Længden af kroppen på projektilet er ikke med i en form faktor 
beregning. Næselængde, boattail længde og boattail vinkel giver sig selv. 
 
Det var meget information, og vi stopper også her. Det var bare for at illustrere hvor komplekse de forskellige 
variabler i den ballistiske koefficient egentlig er. 
 
Hvad er et standardprojektil? 

 

G1 og G7 er standard luftmodstandsmodeller, eller drag modeller. I grafen ses det tydeligt at G1 
standardprojektilet har en meget højere luftmodstand end G7 standardprojektilet.  
 
Når man kigger på de to, så er det jo også tydeligt at se at G7 projektilet er mere strømlinet. Dvs. G7 
projektilet har en lavere form faktor. Det kan også hurtigt konkluderes at G7 projektilet har en bedre BC.  
 
Hvad skal vi så bruge det til? Når der investeres i projektiler til jagt eller bane skydning, så handler det om at 
vælge det rigtige standardprojektil, der ligner mest det projektil man har købt. Det giver den mest nøjagtige 
eksterne ballistik, når den skal beregnes.  
 

 

 

Så kort sagt er G1 og G7 standard luftmodstandsmodellerne / standardprojektilerne, en reference, hvor andre 
lignende projektiler kan holdes op imod. 
 
G1 og G7 kan også indtastes i de fleste ballistikprogrammer, og de fleste projektilproducenter opgiver også BC 
som både G1 og G7. Der kommer mere info om G1 og G7 længere nede i artiklen. 
 

Hvad er ekstern ballistik? 

 

Ekstern ballistik er det der sker når projektilet har forladt mundingen. Den interne ballistik er det der sker i 
kammeret og piben. 
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Hvad er luftmodstand på et projektil? 

 
Luftmodstand eller drag på et projektil er heller ikke et simpelt emne. Det er kun noget jeg vil løbe hurtigt hen 
over. De 3 hoved komponenter kaldes, pressure drag, skin friction og base drag. Disse 3 komponenter kan 
selvfølgelig brydes op i flere dele når der virkelig skal regnes på tingene.  
 
Pressure drag er den kraft der påvirker projektilets næse når det bryder gennem luften. Skin friction er et mål 
for hvor meget modstand et projektils overflade udgør af luftmodstand. En ru overflade giver større 
luftmodstand, det samme gør en længere overflade.  
 
Formålet med en boattail er at reducere det vakuum der skabes bag projektilet når det bryder luften. Der sker 
også 1000 andre ting omkring et projektils boattail, men lad os holde os til noget der er nemt at forstå. Disse 
3 komponenter udgør den samlede luftmodstand på projektilet. 
 
Hvad er forskellen på G1 og G7 BC? 

 

G1 og G7 er 2 forskellige standardprojektiler/luftmodstandsmodeller, eller på engelsk, drag curves. 
 

 
 

G1 er et fladbundet projektil med en 2 kaliber tangent næseradius. 
 
G7 er et mere moderne projektil med en 10 kaliber tangent næseradius. Projektilet har også en 0,6 kaliber 
boattail på 7,5 grader, hvilket er med til at forbedre den ballistiske koefficient. 
 
Forskellen kan ses i kurven, Average drag curve match. G1 er den stiplede kurve. 
Lad os holde os til jagt relevante afstande og hastigheder, i forhold til at illustrere forskellen.  
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Der er faktisk ikke særlig stor differens mellem de to, i området fra 3000 Feet Per Second til 1800 FPS. For 
lige at få den i metriske enheder, så ligger hastigheden mellem 914 og 549 m/s. Det dækker de flestes behov 
for hastigheder og afstande indenfor jagt.  
 
Ligger din mundingshastighed fx mellem 2750 og 2500 FPS, 838 og 762 m/s, og du skyder et kort skud hvor 
hastigheden ikke kommer under 2000 FPS, 610 m/s, så er de to kurver praktisk taget ens. Så i et ganske 
normalt jagt scenarie, med normale afstande og hastigheder, behøver man ikke at tænke over om man har 
valgt G1 eller G7 standardprojektilet. 
 
Er du langdistance skytte, der for eksempel skyder ud til 2000 meter, som vi gør i skydeterræn Borris, så er 
BC altafgørende. Her går projektilet fra supersonisk til transsonisk og helt ned i subsonisk. Her kommer den 
store forskel frem i kurverne.  
 
Hvad er en Boattail? 

 
Er et projektils boattail med til at forbedre BC? Ja, et projektils boattail er lige så avanceret som næsen. For at 
forklare det i simple termer så består et projektils boattail af to ting. En vinkel og en længde. Lad os starte 
med vinklen.  
 
De fleste projektiler har en vinkel omkring de 7 grader. Det har vist sig at denne vinkel klarer sig godt i de 
relevante hastigheder en riffel opererer under. Det kan ses i grafen at denne vinkel giver en lav luftmodstand. 
I dette eksempel er hastigheden og boattail længden konstant. 
 
Det ses også tydeligt at når vinklen er 0 grader dvs. et fladbundet projektil, som G1 standardprojektilet, så er 
luftmodstanden ret stor, omkring 14-15 % højere. M1.6 og M0.7 er Mach hastigheder hhv. 548 og 240 m/s. 
 
 

 
 
 
Det ses også at når et projektil befinder sig i subsoniske hastigheder, så er 7 grader lige pludselig ikke den 
optimale vinkel. Som alt andet på et projektil er dette et kompromis, når designet skal tegnes og beregnes. 
Det samme sker egentlig også med projektilets næse. Det er fx derfor et 22 LR projektil er ellipseformet. 
 
Lad os holde os til jagt relevante afstande og hastigheder. Her vil et projektil med boattail altid give en bedre 
BC end fx et fladbundet projektil. En boattail kan forbedre BC med op til 15 %. Det er også nemmere at lade 
et projektil med boattail. 
 
Længden skal vi ikke glemme. En boattail kan i teorien blive lige så lang som næsen på projektilet, ligesom et 
Saars Haack legeme. Problemet er bare at stabiliteten på projektilet, går den forkerte vej i relation til 
længden. Op til 1,5 kaliber i længden er der en del at hente på reduktion i luftmodstand. 
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I grafen nedenunder kan det ses hvordan forskellige boattail vinkler klarer sig under forskellige hastigheder. I 
dette eksempel er længden holdt konstant. Det kan hurtigt konkluderes at boattail vinklen på 9,5 grader, den 
blå graf, har den laveste luftmodstand. Den grønne kurve, det fladbundede projektil, klarer sig dårligst 
gennem alle hastigheder. Den lilla kurve, med en vinkel på 15 grader, klarer sig som før nævnt bedst i de 
subsoniske hastigheder, dog stadig bedre end det fladbundede projektil. 

 

 
 

 

Er formen også vigtig? Ja, en boattail udføres som regel som enten konisk eller ogival(konveks), hvor den 
koniske er den mest almindelige. Der er lavet en hel del test på de to former, og de er meget tæt på hinanden 
mht. reduktion i luftmodstand. Grafen nedenunder viser hvordan luftmodstanden falder når boattail længden 
øges. Det er også en sammenligning mellem 3 forskellige former. Det kan ses at den koniske form har en lille 
fordel. 
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Hvad er projektilets næse? 

 

Projektilets næse udgøres normalt af en radius der starter ved projektilets krop. Projektilets næse er et 
virkelig kompliceret emne og der er 1000 forskellige løsninger, med forskellige materialer, og spidser i 
forskellige materialer. Det er vigtigt at dele emnet op i 2, jagt og baneskydning fx PRS eller 
langdistanceskydning. 
 
Et jagtprojektil er designet til at ekspandere eller fragmentere. Jagt projektiler har som regel ikke så spidse 
næser og har en relativ stor frontflade(meplat), der garanterer at projektilet ekspanderer/fragmenterer ved en 
vis hastighed. De bliver produceret i stort set alle materialer med og uden spids. Alle jægere har forskellige 
præferencer og jeg vil kun sige at man skal tænke sig om, inden man tager valget. 
 

Projektiler til baneskydning er en helt anden størrelse. Her er der meget mere tanke bag designet. 
Man kan skille vandene ved at dele næseradiussen op i tangent eller sekant.  
 
Tangent er en radius der går 90 grader ud fra projektilets krop. Sekant er en radius der starter med en vinkel i 
forhold til projektilets krop. Her er cirklens center forskudt både i x og y retning. Disse to former er de mest 
almindelige. Der er mange andre løsninger der kan bruges som fx Von Karman(bruges på jagerfly), som er 
udelukkende matematisk beregnet. 
 

            
 
 
Sekant næsen giver en bedre BC, da den er en del af form faktoren, Rt/R faktoren, som vi har kigget på 
tidligere. Som alt her i verden er der ingen gratis frokost. Tangent næsen er bedre til at centrere projektilet i 
riffelpibens indskæring og er yderligere ikke så sensibel over for sættedybde. Så her er man stillet over for et 
valg, en bedre BC, eller en nemmere ladning, og et mere konsistent projektil. 
 
Når man snakker konsistens, så kan konventionelle tombak/bly hollowpoint projektiler kan også pointes, 
hvorved der kan hentes op til +3 % på BC kontoen. Pointing gøres i en lade presse med en matrice der 
presser tombak legeringen sammen til en mindre og mere konsistent meplat.  
 
En anden lille sidenote. Blyfyldningen er ikke helt centreret på billedet af et Sierra Match King projektil. Det 
sammen med bobler i blyet giver det der kaldes run out, som er en effekt der kan trække projektilet i en 
uønsket retning og skabe det der hedder flyers. Flyers kan forklares ved at man skyder en 5 skuds gruppe, og 
et skud sidder pludselig uforholdsmæssigt langt fra de andre. 
 
Det var lidt om konventionelle projektiler. Homogene projektiler, kobber- eller messinglegering, er en helt 
anden historie. Her er det kun fantasien der sætter grænsen. Her kan projektilets næse udformes, som de 
konventionelle, eller som diverse hybridformer/radier, med ultra små meplats, som borerider diameter, groove 
diameter, eller med dedikeret indskæringsprofil, fx tilpasset en bestemt kaliber/indskæring på en riffelpibe. 
Der er ingen grænser for designet, kun fysikkens love.  
 
Problemer som ovennævnt med run out eksisterer heller ikke. Monometal projektiler er også dem der vinder 
de ekstreme langdistancekonkurencer. Cutting Edge Projectiles er en stor spiller i fx King of 2 Miles.  
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Der kan skrive tykke bøger om projektildesign, specielt næsen på projektilet, og det her lille indslag var 
egentlig kun for at vise at der er 2 gængse typer på markedet. 
 
Er BC en konstant eller er den variabel? 

 
Dette spørgsmål er der stor uenighed om. Lad os slå det fast en gang for alle, BC er variabel i forhold til 
hastigheden. Og hvorfor så det? Lad os tage udgangspunkt i grafen fra før med G1 og G7 projektilerne.  
Drag curves for G1 and G7 Standard Projectiles. 
 
Ved mach 3,0 (cirka 1029 m/s) har G1 projektilet en Drag Coefficient (CD) på 0,52 og G7 projektilet har en 
CD på 0,25. Det giver en form faktor på 0,48.  
 
Ved mach 1,5 (cirka 515 m/s) har G1 projektilet en Drag Coefficient (CD) på 0,66 og G7 projektilet har en CD 
på 0,37. Det giver en form faktor på 0,56.  
 
Hvad sker der så når tallene kommer ind i ligningen?  
Lad os tage udgangspunkt i et 155 grains projektil i Kaliber 308, også kendt som 7,62 mm. 
 
BC(mach 3,0) = (155/7000) / (.3082 ∙ 0,48) = 0,486 
BC(mach 1,5) = (155/7000) / (.3082 ∙ 0,56) = 0,417 
 
Tallene lyver ikke. BC er lavere ved mach 1,5. Før sagde jeg at BC er afhængig af hastigheden.  
 
Det er ikke helt rigtigt. BC er variabel fordi variationen i form faktoren ændrer sig med hastigheden i forhold til 
et standardprojektil. 
 
Hvis dette er ren volapyk eller ingeniørsnak, så bare husk på at BC er bedst ved høj hastighed og bliver 
dårligere i relation til den faldende hastighed, i hvert fald indtil det transsoniske og subsoniske 
hastighedsområde rammes. Her starter en ny verden, men det skal vi ikke ind på her. 
 
Dette er også grunden til nogle producenter af projektiler opgiver devierende BC i forskellige 
hastighedsområder, bedre kendt som, Stepped BC. 
 
Er BC afhængig af vejret? 

 

Det korte svar er ja. For at få BC udtrykt helt simpelt, så er det et øjebliksbillede af testen. Og hvad betyder 
det så? Det betyder at BC kun passer på et specifikt tidspunkt og sted. BC bliver målt ved en given hastighed, 
tryk, fugtighed, temperatur og højde.  
 
Seriøse projektilproducenter omsætter deres tal til Standard ICAO, andre opgiver de faktiske test data. BC er 
blevet et salgsparameter nu om dage og meget af det der bliver opgivet er alt for højt. Så passer BC jo ikke 
når jeg køber en æske trænings- eller jagtammunition. Nej, højst sandsynligt ikke.  
 
Hvis jeg som projektilproducent ville opgive en rigtig god BC, så ville jeg tage til et sted med et bjerg, helst et 
par 1000 meter højt, i en ørken med en temperatur på 50 grader. Der ville jeg skyde projektilet afsted med 
1100 meter i sekundet i en fuldstændig hårdt pumpet kaliber. Det ville give mig en fantastisk høj BC. 
 
Problemet er så når jægeren står i en dal oppe i Norge, 200 meter under havoverfladen, i en temperatur på  
-25 grader Celsius, med en kortløbet riffel og en mundingshastighed på 600 m/s, så passer vores BC jo 
overhovedet ikke mere. Jeg ved godt dette eksempel er ekstremt, men det er for illustrationens skyld.  
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Er BC afhængig af stabilitetsfaktor? 

 
Ja, er det korte svar. Afhængig af hvem man spørger så anbefales det at have en stabilitetsfaktor på minimum 
1,4 nogle siger 1,5. En lav eller for lav stabilitetsfaktor får næsen på projektilet til at køre rundt i små cirkler 
lige efter det har forladt riffelløbet. Dette fænomen hedder Pitching and Yawing og nedsætter BC på 
projektilet. Projektiler af forskellige design og stabilitetsfaktorer, bruger en given afstand fra mundingen for at 
falde til ro. 
 
Hvad er stabilitetsfaktor SF og er den konstant? 

 

Nej. Stabilitetsfaktoren er afhængig af vægt, projektillængde, mundingshastighed, temperatur, stigning i 
piben og barometertryk. Lad os tage udgangspunkt i et DK Bullets kaliber 338 – 247 grains BT projektil. 
 
Ved 0 grader, 0 meters højde, en stigning på 1:10, og en hastighed på 700 m/s, har projektilet en 
stabilitetsfaktor SF på 1,59.  
 
Ved samme forhold men med en temperatur på -20 grader, så ville SF nu være 1,48. 
Hvis man nu stod i samme forhold, men stod på et 915 meter højt bjerg, så ville SF nu være 1,64.  
Hvis man nu stod på bjerget og skød projektilet afsted med 400 m/s, så ville SF nu være 1,36. 
Stod man i samme forhold men med en twist rate/stigning i piben på 1:9, så ville SF nu være 1,68. 
 
Dette er bare tænkte eksempler for at vise at der er forskel på stabilitetsfaktoren under forskellige forhold. 
 
Man skal tænke sig om når man vælger sin riffel(med en given stigning) og det projektil man vil skyde med. 
Der er mange faktorer der spiller ind, især stabilitetsfaktoren der har stor indflydelse på ens projektil valg. 
 
Hvad er Twist Rate / Stigning i riffelpiben? 

 

En riffelpibe er bygget op på følgende måde. Der er 2 diametre i riffelpiben, bore og groove, respektivt den 
lille og store diameter. Der er som regel mellem 4 og 6 riflinger der skærer ind i projektilet. På billedet ses 
diametrene, og i dette tilfælde er der 4 riflinger. Riffelpiber i sig selv er også et kompliceret emne. De kan 
fremstilles i forskellige legeringer, såsom krom molybdæn stål, eller rustfrie stål legeriger. De kan leveres med 
forskelligt antal riflinger, størrelser på land og vinkler.  
 
For at gøre forvirringen total så defineres forskellige kalibre nogen gange som bore diameter, og andre som 
groove diameter. Et 6,5 mm projektil er fx 6,5 mm på bore diameteren, mens projektilets groove diameter er 
6,73 mm. Et 9,3 mm projektil er 9,00 mm på bore diameteren, og 9,28 mm på groove diameteren. Et 8 mm 
projektil er helt ved siden af, med en bore diameter på 7,89 mm, og en groove diameter på 8,20 mm. 
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Det vigtigste i en riffelpibe er twist rate eller på dansk, stigning. Den bestemmer i realiteten hvilket projektil 
du kan skyde. Lad os tage udgangspunkt i en kaliber 308 Winchester. Dette er en kaliber med et stort spænd 
på stigningen. Den går fra 1:14 til de moderne 1:10. Hvad betyder så 1:14? Det betyder at når projektilet har 
drejet 1 omgang, så har projektilet flyttet sig 14 tommer(356 mm) i riffelpiben.  
 
Berger Bullets har et godt udvalg i kaliber 308 jagtprojektiler. Det letteste projektil vejer 155 grains og kræver 
en 1:14 stigning. Lad os sige at vi har en riffel med en 1:12 stigning. Kan vi så bruge ovennævnte projektil? 
Ja, projektilet bliver stabilisteret helt fint, næsten for meget. Deres tungeste jagtprojektil vejer 210 grains, og 
kræver en 1:11 stigning. Dette projektil vil ikke kunne bruges i en 1:12 stigning og vil tumle når det komme 
ud af riffelpiben. 
 
Det er derfor vigtigt at man kender sin stigning i piben, så det rigtige projektil kan vælges. Især på messing- 
og kobber projektiler er stigningen vigtig, da de generelt er længere, og kræver en lidt hurtigere stigning end 
konventionelle projektiler. 
 
En hurtigere stigning betyder at man fx vælger en 1:10 stigning i stedet for en 1:12. Det betyder i 
virkeligheden, at ved en given hastighed, bliver projektilet roteret hurtigere og bliver mere stabilt. 
 
De fleste projektilproducenter opgiver normalt minimum stigningen på deres forskellige produkter.  
Er man i tvivl om sin stigning i riffelpiben, så kan man normalt finde den hos producenten eller på nettet. Man 
kan også finde den selv med en rensepind, lidt tape, en kuglepen og en filtprop. 
 
En for lav stabilitetsfaktor ses meget tydeligt på skydebanen/skydeskiven. Er der ovale eller aflange huller, 
skyder man med et projektil der er understabiliseret. 
 
G1 vs G7 - Hvilket projektil er mest stabilt? 

 
Når man snakker stabilitet, er der to slags. Gyroskopisk stabilitet og dynamisk stabilitet. Som jæger skal man 
ikke bekymre sig om dynamisk stabilitet da dette først sker ved transsoniske hastigheder. Stabilitet på et 
projektil er et virkelig kompliceret emne og jeg vil kun lige kradse lidt i overfladen, for at folk kan få en ide om 
hvad det er. 
 

 
 

Et projektil er i sig selv ustabilt, fordi center for tryk CP ligger foran center for gravitationspunktet CG. Skydes 
et projektil afsted uden at blive roteret, eller roteret for lidt om sin egen akse, vil det tumle med det samme. 
 
Når et projektil roterer om sin egen akse så skabes der en gyroskopisk effekt. Punktet CG bliver påvirket af et 
aerodynamisk drejningsmoment. For at projektilet er stabilt skal den gyroskopiske effekt være større end det 
aerodynamiske drejningsmoment. Det vil sige at hvis projektilet ikke bliver roteret hurtigt nok, ved en given 
hastighed og given atmosfærisk kondition, så vil projektilet tumle.  
 
Alt dette kan man regne på og der er udviklet en formel det kan beregne stabilitetsfaktoren SF. 
 

Miller Twist Formula siger at så længe stabilitets faktoren SF er over 1, så er projektilet i teorien stabilt. De 
fleste projektilproducenter anbefaler en SF over 1,4 nogle 1,5, for at få noget tolerance for fx hastigheder og 
atmosfæriske forhold.  
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I forhold til stabilitet mellem G1 og G7 standardprojektilerne, så er G1 projektilet mest stabilt. På et G1 
projektil ligger punktet CP længere ude mod næsen end på G7 projektilet, og der er også kortere mellem CG 
og CP. Den gyroskopiske effekt er også mindre på et langt projektil.  
 
Så den korte version er, at et langt aerodynamisk projektil er mindre stabilt og skal roteres hurtigere, dvs. der 
er brug for en stejlere twist rate / stigning i riffelpiben.  
 
Projektiler roterer faktisk rigtig mange gange i minuttet. Jeg vil her tage udgangspunkt i DK Bullets 264/6,5 
mm PRS – 114 grains BT. Ved 20 grader, 0 meters højde, 850 m/s og en stigning på 1:8 har projektilet en 
stabilitetsfaktor SF på 1,49. Her roterer det 250.984 gange i minuttet. Ved samme forhold men med en 
stigning på 1:9 er projektilet kun marginalt stabilt og roterer 223.097 gange i minuttet.  
 
Der er lige en sidste ting inden jeg afslutter emnet. Et projektil set med de gyroskopiske stabilitets briller på 
bliver faktisk mere stabilt på sin rejse, da det taber hastighed hurtigere end det taber rotation. Dette gælder 
for de fleste projektiler, indtil den transsoniske barriere nås og den dynamiske stabilitet træder i kraft. 
 

Hvorfor kræver et messingprojektil en anden stigning? 

 

Messing projektiler eller for den sags skyld kobber projektiler har en anden densitet/massefylde end et 
konventionelt tombak/bly projektil. Tombak/bly projektilet har en samlet densitet på omkring 10,2 gram pr. 
kubikcentimeter, hvorimod messing og kobber ligger på hhv. 8,5 og 8,9 gram.  
 
Eftersom projektilets diameter er fast pga. kaliberen, er den eneste mulighed for at få samme vægt som 
konventionelle projektiler, at øge længden på projektilet. Når projektilet bliver længere, så bliver det mindre 
stabilt, og derfor kræves der en mere stejl stigning/twist rate i riffelpiben. 
 

Er BC vigtig når jeg skal skyde en kronhjort på 100 meter? 

 
Dette er et interessant spørgsmål, og igen et emne der er til stor diskussion. Dette er et fiktivt og teoretisk 
eksempel, med en kronhjort på en afstand af 100 meter, hvilket kræver en lovmæssig energi på 2000 joule. 
 
En vigtig information i dette spørgsmål er at vi kender afstanden. Det vil sige at vi kan begynde at regne på 
tingene. For ikke at gøre tingene for komplicerede så undlader jeg beregningerne og fremlægger simpel fakta. 
 
I dette eksempel sammenligner jeg DK Bullets kaliber 308 - 170 grains Hunter BT med en G1 BC på 0,300 
med Barnes TTSX kaliber 308 - 168 grains BT, med en G1 BC på 0,470. Det er måske ikke den mest fair 
sammenligning, men det giver et godt billede af, 2 forskellige blyfri projektiler i hhv. messing- og 
kobberlegering, med og uden plastikspids. BC værdierne brugt i dette eksempel er for DK Bullets projektilet en 
teoretisk beregnet BC, og for Barnes projektilet den opgivne BC fra deres hjemmeside. 
 
Riflen er en ganske normal Tikka T3 med en 20” pibe og 1:11 stigning. Alle lade data er holdt indenfor CIP 
regulativet og ladningen er 15 % under max tryk. Beregningerne er lavet i Quickload v3.6. Atmosfæriske 
forhold er Standard ICAO. Riflen er selvfølgelig skudt ind på 100 meter. 
 
Mundingshastigheden på DK Bullets er 750 m/s og mundingsenergien er 3170 joule. Ved 100 metermærket 
eller kronhjorten i dette tilfælde, er hastigheden 657 m/s og 2437 joule. 
  
Mundingshastigheden på Barnes er 746 m/s og mundingsenergien er 3027 joule. Ved 100 metermærket er 
hastigheden 686 m/s og 2565 joule.  
 
Kobberprojektilet får ikke helt den samme hastighed da et messingprojektil har mindre starttryk, og mindre 
friktion. DK Bullets projektilet vejer også 174 grains i virkeligheden. Det her er faktisk et godt eksempel på 
hastighedsfordelen man får ved at bruge messingprojektiler i forhold til kobberprojektiler. 
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Så er fakta vist på plads. I begge tilfælde, med et velplaceret skud, ville kronhjorten nok ikke overleve. Der er 
faktisk rigelig energi, nok til at skyde en kronhjort i begge tilfælde. Det meste vildt i Danmark bliver skudt 
indenfor 100 meter, og jeg ville personligt i dette tilfælde ikke bekymre mig om BC. 
 
Energikravet til kronhjort i Danmark er 2000 joule ved 100 meter, med et minimum 10 grams projektil, og 
2700 joule ved 100 meter, med et minimum 9 grams projektil.  
 
I dette tilfælde udgør den 36 % bedre BC på Barnes projektilet kun 128 joule, svarende til 5 % mere energi. 
 
Er BC vigtig når jeg skal skyde en kronhjort på 200 meter? 
 
Det korte svar er, ja. Lad os bruge samme riffel og de samme projektiler som i det ovennævnte 100 meter 
eksempel. I dette tilfælde har vi direkte sidevind 5 m/s, altså vind fra en vinkel på 90 grader.  
 
Mundingshastigheden på DK Bullets er 750 m/s og mundingsenergien er 3170 joule. Ved 200 metermærket er 
hastigheden 572 m/s og 1844 joule. Kuglefaldet fra 100 til 200 meter er 17,5 cm og vinden flytter point of 
impact 17,9 cm. 
 
Mundingshastigheden på Barnes er 746 m/s og mundingsenergien er 3027 joule. Ved 200 metermærket er 
hastigheden 630 m/s og 2158 joule. Kuglefaldet fra 100 til 200 meter er 16,0 cm og vinden flytter point of 
impact 11,2 cm. 
 
Forskellen i kuglefaldet i dette eksempel er ikke særlig stor, 1,5 cm. De fleste kan ikke skyde indenfor den 
forskel med en skydestok på 200 meter. Her er vinden den store faktor, 6,7 cm i forskel. Selvom Barnes 
projektilet har en super god BC, så kunne et skud på den afstand, uden at tage højde for vinden, gå fra at 
være godt, til at være rigtig skidt. Et skud på 200 meter kræver en god skytte, og forstand på ekstern 
ballistik.  
 
I dette tilfælde udgør den 36 % bedre BC på Barnes projektilet 314 joule, svarende til 15 % mere energi. 
 
Det kan hurtigt konkluderes at når afstanden øges, så bliver BC et vigtigt emne. Især i forhold til vind, men 
også kravet til en god skytte, et perfekt skud, og ekstern ballistik øges. 
 
For lige at vende tilbage til eksemplet på 100 meter. Hvis riflen er skudt ind på 100 meter i vindstille vejr, og 
kronhjorten skydes som i 200 meter eksemplet med en sidevind på 5 m/s, så ville DK Bullets projektilet flytte 
point of impact 4,4 cm, og Barnes respektivt 2,7 cm. Så igen på 100 meter er der kun 1,7 cm til forskel. 
 

Vind og BC over afstand 

 

Et emne der også diskuteres en del i forhold til vind og BC er, hvis man nu rent hypotetisk skyder et skud på 
fx 600 meter, så ved vi at BC er højest ved høj hastighed, og lavest ved lav hastighed.  
 
Vi udelukker transsoniske og subsoniske hastigheder her. Vi ved også at hvis vi deler skuddet op i to 300 
meter intervaller, så bruger projektilet mindre tid på at tilbagelægge de første 300 meter, i forhold til de 
sidste 300 meter.  
 
Det siger jo sig selv. Projektilet taber fart over afstand. Hvis vi nu har en konstant sidevind på 5 m/s, hvor 
bliver projektilet så påvirket mest? 
 
Matematikken vil jeg ikke komme ind på. Excel formlen bliver bare vist hvis der er nogen der er nysgerrige. 
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Fwzi = (Tr-Txi -(R-Xi)/Vxi)-(Tr-Txi+1-(R-Xi+1)/Vxi+1)*Wfps*Ftocm 

Afstand: fod Afstand: meter Hastighed: Fps Hastighed: m/s Tid til mål: sek 

0 0 3081 939 0 

984 300 2713 827 0,3407 

1969 600 2365 721 0,7273 

2953 900 2047 624 1,1762 

3937 1200 1755 535 1,6955 

0-300 og 300-600 meter eksempel - 600 meter kuglebane - beregnet i cm     

Fwzi = ((0,7273-0,000-(1969-0)/3081)-(0,7273-0,3407-(1969-984)/2713))*16,40*30,48 = 32,3 cm 

Fwzi = ((0,7273-0,3407-(1969-984)/2713)-(0,7273-0,7273-(1969-1969)/2365))*16,40*30,48 = 11,8 cm 

Fwzi = ((0,7273-0,000-(1969-0)/3081)-(0,7273-0,7273-(1969-1969)/2365))*16,40*30,48 = 44,1 cm 

0-300 og 600-900 meter eksempel - 1200 meter kuglebane - beregnet i cm     

Fwzi = ((0,7273-0,000-(1969-0)/3081)-(0,7273-0,3407-(1969-984)/2713))*16,40*30,48 = 32,3 cm 

Fwzi = ((1,6955-0,7273-(3937-1969)/2365)-(1,6955-1,1762-(3937-2953)/2047))*16,40*30,48 = 48,7 cm 

          

 
I 600 meter eksemplet er det tydeligt at se at projektilet bliver påvirket mest af vind på de første 300 meter. 
Projektilet ender med at blive skubbet 32,3 cm til siden når det rammer ude på 600 meter.  
Fra 300 til 600 meter bliver kuglebanen også påvirket af vind, men ikke nær så meget som på de første 300 
meter. På hele distancen med en konstant sidevind på 5 m/s, vil projektilet blive skubbet 44,1 cm til siden. 
 
Nu øges afstanden til målet til 1200 meter og distancen deles op i 4 intervaller. Her beregnes vinden også fra 
0 til 300 meter. En kuglebane er jo ikke en perfekt radius, og et interessant område er fra 600 til 900 meter. 
Her bliver projektilet skubbet 48,7 cm til siden af vinden når det rammer ude på 1200 meter. I dette eksempel 
er det ikke det første interval der bliver mest påvirket af vind. 
 
Nu sidder der jo nok nogen og tænker, jeg skal jo ikke skyde en buk på 1200 meter. For at fremprovokere et 
resultatet kræver det at afstandene bliver ret store. Så ved korte skud på jagt afstande bliver projektilet 
påvirket mest i det første interval, hvis man følger 600 meter eksemplet med to intervaller.  
  
Er det tunge projektil altid bedst? 

 

Vi har nu slået fast at vægten er en af variablerne i BC ligningen. Er det tunge projektil så altid bedst?  
Ikke nødvendigvis. Form faktor er jo også en af variablerne i ligningen. En anden ting er, på et tidspunkt så 
bliver et givent projektilet så tungt, i forhold til kaliberen, at det ikke henter nok på BC kontoen, for hvad det 
taber i fart. Med andre ord, et for tungt projektil er ikke en god løsning. 
 
Et let projektil kunne jo også være designet til en stejlere stigning i piben. Det betyder at projektilet kan gøres 
længere. Hvad betyder så det? Det betyder at form faktoren bliver meget bedre. Det lette projektil har jo også 
en fordel på hastigheden.  
 
Jeg skyder selv med et DK Bullets kaliber 338 – 256 grains Borerider BT projektil. Riflen er en Accuracy 
International AX338 med 27 tommer pibe og 1:9,375 stigning.  
 
Projektilet har en G1 BC på 0,820 og en G7 BC på 0,419. Projektilet er af messing og har lavt starttryk og lav 
friktion i piben. Det giver mig en kronograferet mundingshastighed på 939 m/s.  
 
Lapua skød for et stykke tid siden en test oppe i Norge med nøjagtig samme riffel. De brugte et 300 grains 
Scenar projektil og havde en mundingshastighed på 815 m/s. Lapua’s Scenar projektiler har ikke særlig god 
BC, så for at gøre testen lidt mere fair, så bruger jeg deres hastighed, men data fra et 300 grains Berger 
Bullets hybrid projektil, som nok er noget af det bedste på markedet med hensyn til BC.  
Berger Bullets opgiver projektilet til at have en G1 BC på 0,818 og en G7 BC på 0,418. 
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Det skal lige nævnes at Lapua’s skytter rent faktisk ramte 2165 meter målet med deres projektil, 2 gange ud 
af ti skud. Så stor respekt herfra når man ved hvor svært det er. 
 
Her er data fra Quick Target. 
Testen er simuleret med 5 m/s sidevind, 0 meter højde, og standard ICAO atmosfæriske forhold. 
 
DK Bullets 1000 meter data ● hastighed - 594 m/s ● Vind - 125 cm ● Drop line of sight - 658 cm 
DK Bullets 2000 meter data ● hastighed - 330 m/s ● Vind - 661 cm ● Drop line of sight - 4491 cm 
 

Berger Bullets 1000 meter data ● hastighed - 498 m/s ● Vind - 154 cm ● Drop line of sight - 914 cm 
Berger Bullets 2000 meter data ● hastighed - 302 m/s ● Vind - 795 cm ● Drop line of sight - 6439 cm 
 
De to projektiler har næsten ens BC, men forskellig vægt. Det ene henter sin BC fra vægten, og det andet 
henter sin BC fra en god form faktor. Det lette projektil vinder klart på at det har mindre starttryk, hvilket gør 
at det kan lades hårdere, mindre friktion og en kæmpe hastighedsfordel. 
 
Så er det tunge projektil altid bedst? I de fleste tilfælde ja, men ikke i det her tilfælde. 
 

Jeg vil gerne lære min kuglebane at kende, hvad gør jeg? 

 

Dette spørgsmål er dedikeret til jægerne. Normalt når man køber færdigladet ammunition eller projektiler, så 
opgiver producenten BC, lade data, eller drop chart.  
 
Drop chart kan være af tabelform eller grafisk illustrering af faldet på kuglen over afstand. Den nemme 
løsning er bare at bruge det der er oplyst, og det vil i de fleste tilfælde være relativt tæt på.  
 
Genladeren kan bruge den oplyste BC, bruge standard ICAO atmosfæriske forhold, og sjusse sig til en 
mundingshastighed. Det vil i et ballistikprogram give en skudløsning der er tæt på virkeligheden 
 
Hvis man vil kende ens egen personlige kuglebane kan det nemt gøres. Tag på skydebanen en dag. Noter 
temperatur, fugtighed, og barometertryk. De atmosfæriske forhold kan nemt findes med en smartphone nu 
om dage. Kronografer din mundingshastighed. Kronografer ejes snart af de fleste, og de koster ikke det store 
mere. Nu har du nok data til at indtaste i et ballistikprogram, sammen med projektilets BC. 
 
Er du ejer af fx Shooter eller Applied Ballistics, som er IOS eller Android baserede applikationer, så kan du 
oprette en våbenprofil med dine data, vælge eller oprette et projektil.  
 
Her kan man så få en kuglebane i grafiske kurver eller tabelform. Samtidig kan energi, vind og andre forhold 
også vises. Skyder du i andre forhold kan indskydning og det aktuelle atmosfæriske forhold indtastes og 
ballistik programmet kompenserer for forskellen. Der er også optioner til PC, som fx Quicktarget. 
 
I denne artikel har vi været en del rundt om BC, og slået fast at den BC der er oplyst kan være tæt på eller 
langt fra, mht. de forhold projektilet bruges under. Hvis jeg nu selv vil teste min BC, hvad gør jeg så? 
 

Hvordan tester jeg min BC? 

 

Der er flere måder at gøre dette på. Den nemmeste er at når riflen er skudt ind på 100 meter, så gå på 200 
meter banen, og skyd en god 10 skuds gruppe.  
 
Der skal ikke klikkes på kikkertsigtet, da det er faldet/droppet til center af gruppen vi vil have. Allerede her 
har man et konkret bevis på droppet fra 100 til 200 meter. Afstanden dækker også de flestes behov til jagt. 
Dette kan også gøres på 300 meter men her bliver usikkerheden bare større. 
For at finde BC, kan man taste droppet og de atmosfæriske forhold ind i et ballistikprogram, såsom 
Quicktarget eller JBM Ballistics. Herved kan BC findes og bruges i et hvilken som helst andet ballistik program. 
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Det skal lige siges at denne løsning ikke er den mest nøjagtige da der er mange variabler der kan svinge 
meget. Nok mest skytten. 
 
Har man har en mere High Tech indgangsvinkel til tingene, så findes der kronografer i form af Doppler Radar, 
som fx LabRadar eller Sax Digital T-Trace, som er meget dyr. Her skal man bare skyde og så klarer 
kronografen det meste. 
 
Der findes flere måder med fx 2 kronografer, Akustisk tidsmåling osv. Men det er jo ikke noget de fleste har 
adgang til. Her er de 2 nemmeste måder nævnt, hvis det er noget man vil prøve kræfter med. 
 

Skal jeg rense min riffelpibe? 

 

Ja, er det korte svar. Jeg ved godt at jeg lige har åbnet Pandoras æske, og dette emne er nærmest at 
betragte som religion. Men lad os lige kigge på det vi gør.  
 
Vi sender et projektil afsted med stor hastighed og stort tryk, efterfulgt af krudt der forbrændes. Dvs. i vores 
pibe afsættes der legering fra projektilet, plus at der også aflejres krudtrester. Så jo mere der skydes jo mere 
afsættes der. Trækker nye projektiler ikke noget med ud af piben? Jo det gør de men kun en lille del. Dvs. vi 
presser et projektil af samme størrelse, gennem en pibe der i realiteten bliver mindre og mindre. Det er 
måske lidt firkantet formuleret, men det er bare for at danne et billede af situationen. En anden ting er at 
riflingerne ikke er lige så skarpe og ens i en pibe med aflejringer, som en velholdt pibe.  
 
Hvornår tit skal jeg så rense piben? Det kommer an på hvor glat piben er, og hvad der sendes igennem piben. 
Piber er fremstillet forskelligt, skåret, push/pull button rifling eller hammer forging. Efter fremstilling bliver 
piberne poleret, bedre kendt som Lapping. Nogle standard piber der er maskinpolerede, er ikke så glatte som 
Match Grade piber der er håndpolerede.  
 
Ruheden af overfladen i piben betyder meget for hvor meget aflejring der afsættes i piben. Der er 3 hoved 
grupper af metal legeringer vi sender igennem piben. Messing, kobber og tombak. De forskellige materialer 
har forskellig hårdhed, forskellig friktions koefficient og for at bruge et virkelig videnskabeligt udtryk, 
forskelligt ”klæb”. 
 
I min lange skydekarriere har jeg skudt med meget forskelligt. Jeg har altid ført skyde-/renselog. Ved tombak 
legeringer har jeg renset mellem 150-200 skud, ved kobber legeringer efter 50 skud, ved messinglegeringer 
200-400 skud.  
 
Vi har siden DK Bullets kom til verden brugt en kaliber 300 Winchester Magnum riffel som prøveklud. Riflen 
blev renset i bund inden testen og har indtil i dag skudt 2600 skud, uden at blive renset, og den producerer 
stadig anstændige 30 mm grupper på 100 meter.   
 
Dette er et svært emne og folk har deres rutiner og erfaringer jeg ikke skal blande mig i. Nogle bruger olie, 
andre gør ikke, nogle bruger filtpropper, nogle bruger børster, andre Solvent. De fleste finder en renserutine 
med tiden der virker for dem. 
 
Man har også tit hørt at riflen skifter point of impact når piben bliver renset i bund. Det er også rigtigt. Men 
der skal ikke meget mere end 10 skud igennem piben, så er den tilbage igen. Og så er der jo en undskyldning 
for at tage på skydebanen, og træne lidt. 
 
En sidste ting jeg lige vil nævne inden spørgsmålet bliver afsluttet, er at der er mange riffelpiber der egentlig 
ikke bliver slidt op, men ruster op.  
 
Der er desværre en del der kommer hjem efter en kold jagt og stiller riflen direkte i våbenskabet. En kold riffel 
der kommer ind i et varmt hus med fugt i luften er ikke en god kombination. Den fugtige luft skaber kondens  
overalt på riflen. Det gør over tid at riflingerne ikke er så skarpe mere pga. rust og præcisionen bliver dårlig. 
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Konklusion 

 

Konklusionen på denne artikel er, at der ikke er nogen konklusion. Det er fuldstændig op til folk at tolke denne 
artikel som de vil. Jeg har heller ikke skrevet den for at sælge flere projektiler for DK Bullets. Jeg synes bare 
at der manglede et lille skriv på dansk om BC og de omkringliggende emner. 
 
Artiklen er skrevet fordi der er en stor forvirring omkring den Ballistiske Koefficient. BC bliver hypet som aldrig 
før, og jægeren der skyder bukken på 75 meter, tænker kun på BC når han skal træffe sit projektilvalg. BC er 
desværre blevet at salgs- og konkurrence parameter der overskygger mange andre ting.  
 
BC er som sagt ikke alt, og jeg vil da gerne nævne et par vigtige variabler som jeg synes er vigtige. 
 
Kvaliteten af projektilerne. Der findes meget på markedet, fra noget der er meget billigt, til noget der virker 
for dyrt i forhold til performance. Alle der går ud og tager et liv, har i min verden en pligt til at vælge et 
produkt der gør jobbet godt og effektivt.  
 
Jeg ved godt vi alle har et budget, men hvad skyder en jæger om året, lad os sige 50 skud. Hvis det billige 
projektil koster 5 kr. og det gode koster 10 kr. så er forskellen 250 kr. De fleste jægere ved godt at de bruger 
langt mere end de kan forsvare over for konen, så 250 kr. hvad gør det af forskel.  
 
Konsistens. Konsistens betyder et ensartet produkt, lot til lot. Vælg et godt og ensartet produkt der virker 
hver gang i din riffel. 
 
Gruppering. Hvordan grupperer dette projektil / ammunition i min riffel. Det er vigtigt at man tager sig tiden 
til at prøve forskellig ammunition i sin riffel, så der opnås en acceptabel gruppe. Samme med genladeren, tag 
dig tiden til at udføre stigetesten og få det bedste ud af riflen og projektilet. Når jeg selv er på jagt så får jeg 
et boost på selvtilliden når grejet, riflen og ammunitionen bare er i orden. 
 
Information. Vælg et produkt hvor du kan finde den information du skal bruge til dit ballistikprogram, 
genladning eller andet. Kundeservice er også vigtigt, så hvis tvivlen er der, så er der hjælp at hente.  
 
Performance. Ønsker jeg et projektil der ekspanderer, fragmenterer eller andet. Hvad er mine relevante 
hastigheder og afstande. Hvordan virker det projektil jeg vælger på de forskellige størrelser vildt som jeg går 
på jagt efter. Hvor effektivt slår det ihjel og hvor meget energi afsætter det. 
 
En ting jeg ikke har været inde på i artiklen er projektilers energiafsætning af i vildt. Det er et emne der ikke 
er så meget tilgængelig videnskabelig info om. Tag fx 200 meter eksemplet. Barnes projektilet leverer 314 
joule mere. Bliver alle 314 joule effektivt afsat i vildtet? Ville en magnum kaliber med samme projektil 
aflevere al sin energi 100 % effektivt? Det tror jeg ikke.  
 
Ville et tungere 338 projektil med samme energi som Barnes projektilet afsætte mere energi? Ja det tror jeg. 
Det ville være rart med mere info, og sammenligning af projektiler på dette område, i stedet for bare at træffe 
sit valg ud fra BC. Dette lille emne er min personlige overbevisning og er ikke bakket op af teori eller praksis. 
Måske er det bare ingeniøren i mig der er nysgerrig, eller er der en del derude der deler samme holdning? 
 
Materialet. Lad os indse og acceptere at vi nærmer os grønnere og blyfri tider. Flere steder bliver blyholdige 
projektiler forbudt fx Tyskland. Alternativerne er indtil videre kobber- og messinglegeringer. Der findes snart 
et godt udvalg der dækker de flestes behov. 
 
Det har været en fornøjelse at skrive denne artikel og jeg håber der er nogen derude der tager godt i mod 
den, der er sikkert også det modsatte. Er der noget der ikke er dækket i artiklen så sig endelig til. I er altid 
velkomne på vores mail. Og sidst men ikke mindst, Hav en god jagt, og pas på hinanden. Knæk og bræk 
 
Med venlig hilsen 
Christian Nielsen – Diplom Ingeniør - DK Bullets 


