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1 Sammanfattning 
Försvarsmakten har köpt in en ny typ av ammunition till Ak 5 och Ksp 90, 

miljöammunition. Den nya ammunitionen har en stålkärna istället för en blykärna. För 

att vikten på projektilen skall vara den samma har projektilen gjorts något längre. 

Eftersom stål har andra materialegenskaper än bly kommer den nya projektilen (5,56 

mm sk ptr 5B stkprj) att studsa, rikoschettera annorlunda än den gamla.  

Rikoschetter utgör en risk för såväl egna förband som tredje person vilket gör att det är 

av största vikt att förstå fenomenet, försöka minimera sannolikheten för att rikoschett 

ska uppstå och att uppdatera säkerhetsföreskrifterna. Försvarsmakten har under 2011 

initierat ett rikoschettprojekt på FOI med inriktning mot finkaliberammunition och 

riskområdesberäkningar. Inom ramen för detta behövs modeller för att kunna förutsäga 

risken för rikoschett mot olika målmaterial. 

Detta examensarbete syftar till att ge en analys av tillgängliga rikoschettmodeller med 

fokus på vilka fall som kan hanteras, vilka indata som krävs och vilka resultat modellen 

kan förutsäga (t.ex. rikoschettvinkel och hastighetsminskning). Då tillgången till 

användbara modeller visat sig vara begränsad har ett arbete påbörjats för att fastställa 

olika parametrars inverkan på rikoschettutfallet. Den parameter som bedömdes 

intressantast att börja med var projektilkärnans hårdhet, dels därför att den sannolikt 

har stor betydelse för rikoschetten, dels för att den nya miljöammunitionen har ett 

annat kärnmaterial än den gamla och dels för att kärnmaterialet i hotammunition 

varierar avsevärt.  

Den experimentella studien visade på en klar korrelation mellan ökad hårdhet och ökad 

rikoschettvinkel, en hårdare projektil studsar mer än en mjukare. Den visade även på 

att hårdheten inte har en inverkan på rikoschetthastigheten.  

Den numeriska studien ger en användbar skattning med ett fel på ca 0 till 10 %.  

De empiriska modellerna var inte tillräckligt tillförlitliga för att göra användbara 

skattningar av varken rikoschetthastigheten eller rikoschettvinkeln. 

 

Nyckelord:  
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2 Summary 
The Swedish armed forces have recently made a change of ammunition used for the  

Ak 5 assault rifle and the Ksp 90 light machine gun, into a new environmental friendly 

ammunition. Instead of having a core of lead, the new ammunition has a core of steel. 

To maintain the weight of the projectile the new projectile has been made slightly 

longer. Due to the new shape and the harder core, the new projectile elicit new 

characteristics, hence the new projectile might show different ricochet angle and 

ricochet velocity in comparisment to the old projectile.  

Ricochet’s is a risk for own troops and third party, which makes it crucial to 

understand the phenomenon and update the safety marginal accordingly.  

The main focus of this master thesis has been the investigation of the change in 

ricochet angle and ricochet velocity due to the change of projectile hardness. It gives an 

analysis of some empirical models for calculating ricochet velocity and ricochet angle 

in comparison to experimental results. It also gives an analysis of the use of a simple 

model build up in Autodyn 6.0.1. and its generalizability in real life 

The experimental study showed a correlation between hardness and ricochet angle, the 

harder the projectile the bigger the ricochet angle (using Swedish standard for defining 

the ricochet angle). The experimental study also showed that there was no correlation 

between the ricochet velocity and the hardness of the projectile. The numerical study in 

Autodyn gave a good approximation of both the ricochet angle and ricochet velocity 

with an error of approximately 0 to 10 % in comparison to the experimental study. The 

empirical models used, turned out to be of poor use for evaluating the ricochet angle 

and ricochet velocity. 

 

Keywords:  
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4 Inledning  
Finkalibriga projektiler förekommer i en mängd olika varianter. De flesta har en kärna, 

som är den egentliga genomslagskroppen, och en mantel. Traditionellt har de flesta 

projektilkärnor tillverkats av legerat bly som är en mycket mjuk metall. I nyare 

projektilmodeller har blyet bytts ut mot stål av olika hårdhet eller mot hårdmetall. Kärnan 

kan ibland bestå av delar med olika material. Manteln ska framför allt hindra deformation 

och sönderbrytning av projektilen i vapnet men minskar också risken att kulan deformeras 

vid träff i målet. Projektilen sitter i en patronhylsa som innehåller krut som drivladdning 

och vars bakände är försedd med en tändhatt som tänder krutladdningen då vapnets 

slagstift slår till. För att projektilen ska vara stabil i luftbanan ges den en rotation i pipan. 

När en projektil träffar en yta kan den antingen penetrera målet och komma ut på andra 

sidan, fastna i målet eller studsa och ändra riktning så mycket att den fortsatta färdvägen är 

på samma sida av målet som den var innan den träffade målet, en så kallad rikoschett, se 
Figur 1. Vid en rikoschett ändras projektilens riktning och hastighet och den kan förbli 

intakt eller deformeras vid anslaget. Utfallet påverkas främst av projektilens hastighet och 

anslagsvinkel, förhållandet mellan projektilmaterialets och målmaterialets hårdhet, samt 

om och hur mycket projektilen och målet deformeras vid anslaget.  

 

Figur 1. Olika typer av utfall vid projektilanslag mot hård yta. Överst en rikoschett, i mitten ofullständig 
penetration och längst ner perforering.  

I ett enkelt fall kan en rikoschett simuleras med en pingisboll som studsar mot en hård yta. 

Rikoschettvinkeln är lika med infallsvinkeln. När stöten övergår från att vara helt elastisk 

till att både projektil och målmaterial får plastisk deformation kommer uträkningen för 

rikoschettvinkeln att bli mer komplicerad än ovan. I det fall man söker rikoschettvinkeln 

för en gevärskula, som har en rotation för att stabilisera projektilen, kommer uträkningen 

för rikoschettvinkeln att bli än mer komplicerad.  

4.1 Definition av vinklar 

Figur 2 visar definitionen av infalls- och rikoschettvinkel. Enligt Nato-modellen mäts 

vinklarna från normalen medan den svenska modellen mäter vinklarna från målets yta. I 
denna rapport kommer vinklar som anges enligt den svenska modellen att benämnas θ och 

vinklar enligt NATO-modellen att benämnas φ. Det innebär att   90 .  
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Figur 2. Definition av infalls- och rikoschettvinkel enligt (överst) Natostandard, (underst) Svensk 
konvention.  

 

Rikoschetten kan också ge en vinkelavvikelse från den ursprungliga projektilriktningen. 

Denna vinkel benämns γ, se Figur 3. 

 

Figur 3. Definition av vinkelavvikelsen γ från den ursprungliga projektilriktningen. 

  

I samband med att projektilen lämnar eldröret får projektilen ofta en liten pendlingsvinkel 

i förhållande till sin bana. Trots att det rör sig om små vinkelavvikelser, kan dessa påverka 

rikoschetten. Vinklarna benämns ofta med de amerikanska beteckningarna yaw ( Y ) och 

pitch (
P ) och definieras enligt Figur 4. 
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Figur 4. Definition av projektilens pendlingsvinklar. 

4.2 Ballistic limit, v50 och θcr 

Den ballistiska gränshastigheten är den minimala hastigheten som krävs för att en projektil 

skall penetrera ett mål eller maximala hastigheten en projektil får ha för att inte penetrera 

ett mål [1]. Idealiserat kommer alla projektiler över denna hastighet att penetrera målet och 

alla under denna hastighet ej att penetrera målet. I verkligheten finns det ingen sådan 

gräns. Skjutprov är dyra och svåra att detaljkontrollera. Det finns oftast en pendlingsvinkel 

för projektilen, anslagshastigheten kan inte alltid mätas exakt och målmaterialet är ofta 

inhomogent. Detta leder till nödvändigheten av en approximativ gräns för den ballistiska 

gränshastigheten, där 50 % av projektilerna slår genom målet. Det finns olika metoder att 

fastställa den ballistiska gränshastigheten. Ett sätt att göra det är att använda en 0,05 mm 

tjock aluminiumplåt av 2024-T3, 2024-T4 eller 5052 som placeras 150 ± 10 mm bakom 

målet. Om det uppkommit skador på plåten så att ljus tränger genom vid belysning av 

plåten, anses det som ett genomslag. Det är inte nödvändigt att skadorna har åstadkommits 

av själva projektilen utan kan lika gärna komma av splitter från målet. Genom denna 

metod fås ett mått på huruvida hastigheten åstadkommer skada bakom målet. I Figur 1 ses 

tre olika projektiler, den mittersta projektilen har fastnat i målet. Hade utbuktningen som 

skapades lossnat från målet och träffat vittnesplåten hade den ballistiska gränshastigheten 

varit uppnådd.  

På samma sätt som att det används en experimentell metod för att bestämma den 

ballistiska gränshastigheten för penetration finns det i analogi därmed en gränsvinkel för 

anslag där 50 % av projektilerna kommer att rikoschettera. Den gränsen kallas Theta 

critical (θcr) och är således ett mått på den infallsvinkel som ger rikoschett i 50 % av 

fallen. 
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5 Litteraturstudie 
Ordet rikoschett har franskt ursprung och kommer av ordet för ändlösa repetitioner av 

vissa sånger [2]. Företeelsen rikoschett förkommer inte i några gamla skrifter, anledningen 

till detta är troligen att rikoschetter inte var möjliga pga av de låga hastigheter projektiler 

hade under den tiden. Den första publicerade skriften som tar upp ämnet rikoschett ska ha 

publicerats 1578 i England av William Bourne [3]. Han tog upp frågan varför kulor 

studsar över vattenytan. 

Litteratursökningen visar att det inte finns många empiriska modeller för rikoschett av 

finkalibriga projektiler. De flesta som har gjorts under senare år hänvisar till Birkhoffs 

modell. Birkhoffs modell har angivits i två versioner, originalversionen [4]och en version 

med något andra konstanter, reviderad av D.J. Dunn 1947 [5]. Dessa båda modeller är 

uppbyggda på samma sätt och har båda den stora nackdelen att de bygger på den okända 

gränsvinkeln för rikoschett, θc. θc varierar med varierande projektilegenskaper, varierande 

målmaterial och varierande hastighet. Det är inte möjligt att estimera rikoschettvinkel eller 

rikoschetthastighet utan experimentella data.  

Wijks modell estimerar rikoschetthastighet och rikoschettvinkel utan behov av experiment. 

Ingen av modellerna tar hänsyn till den gammavinkel som uppkommer på grund av 

rotationen av projektilen, se Figur 4. Ingen av modellerna tar heller hänsyn till det faktum 

att projektilerna kommer att splittras vid höga hastigheter och större vinklar. Wijks modell 

differentierar mellan tunna och tjocka plåtar.  

 

5.1 Birkhoffs rikoschettmodell 

Den mest kända modellen är framtagen av G. Birkhoff 1945 [4]. Den bygger på 

experimentella data och kan förutspå rikoschetthastighet och rikoschettvinkel förutsatt att 

θcr är känd för den aktuella kombinationen av hastighet, projektil och målmaterial.  

|  ⃑⃑⃑⃑ |

|   ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ |
     

    

   
         

  

 
     

    

   
         

I denna modell är vinklarna definierade enligt svensk standard.  

1947 publicerade H.P. Hitchcock en större samling experimentella data [5]. Med hjälp av 

dessa data publicerade D.J. Dunn följande modifierade Birkhoff modell. 

|  ⃑⃑⃑⃑ |

|   ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ |
     

    

   
            

  

 
     

    

   
            

Båda dessa modeller har en stor nackdel; de kräver båda att det finns kunskap om den 

kritiska rikoschettvinkeln för varje kombination hastighet, projektil och målmaterial. Det 

är således inte möjligt att använda denna modell utan att göra några experiment. 
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5.2 Wijks rikoschettmodell 

 

Semiempirisk modell framtagen med avseende på sfäriska projektiler [6]. I detta fall, till 

skillnad från Birkhoffs modell, beräknas gränsvinkeln analytiskt. Genom att göra det är det 

möjligt att göra en uppskattning av rikoschettvinkel och rikoschetthastighet utan att 

genomföra några experiment.  

En modell för en projektil med ett anslag längs med normalen (θIN      ger ett 

penetrationsdjup enligt 

  
    

      
          

där m är massan på projektilen, v är hastigheten, d är diametern, β är en 

resistanskoefficient som sätts till 5 och YT  är flytspänningen för målmaterialet. I de fall P 
är större än h (målets tjocklek) anser man att penetration kommer att ske.  

I ett tjockt mål antas det finnas ett avstånd h*, mätt från projektilens framkant till målet 

där penetrationsfasen inleds. Är målets tjocklek mindre än h* antas målet vara tunt och 

energin för att penetrera målet antas vara 

   
 

 
     

  
            

 
                     

där γ är bestämd av projektilens nosform, ca 2 för rund nos. I det fall där målet är tjockt, 

h>h*, delas WP upp i två delar första delen enligt ekvation (1) och andra delen enligt 

ekvation (2) med h=h*.  

   
 

 
     

  
            

 
   

           

Det är ur ett fysiskt perspektiv nödvändigt att      ⁄  är en kontinuerlig funktion. Då ger 

ekvation (2) och (3) att  

   
       

  
          

 

Med ett antagande att γ=2 för rundnosprojektiler kan ekvation (2) tillsammans med 

ekvation (5) skrivas om till ekvation (7), vilket motsvarar den minimala hastigheten som 

krävs för att penetrera ett tunt mål. 

  
     

 
          

    
  

 

     
 
            

 
           

     √
           

     
          

 

Ekvation (7) gäller enbart för tunna mål, vars tjocklek h måste vara mindre än hmax,ric 

enligt ekvation (8). 

         
 

 
(√       )          
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Med     ger ekvation (8) hmax,ric ≈1,5d, vilket är bara marginellt större än h* i ekvation 

(4) (h*≈1,3d . Strikt sett skall ovanstående ekvationer användas för h enbart upp till h*. 

Eftersom skillnaden är försumbar används ekvationerna (9) och (10) (tunna mål) för 

h<1,5d och ekvationerna (11) och (12) för mål som antas vara semi-infinita då h>h*. Med 

semi-infinita mål menas mål där projektilen antingen kommer att rikoschettera eller fastna 

i målet, men ej penetrera.  

 

                    
    

√       
          

 

     
        (             )

            
           

 

            √
    

        
          

 

     
       (             )

           
           

 

       
 

 
               

 

           (  
  

        
    

)           

 
För både tunna och semi-infinita mål används ekvationerna (13) och (14) för att räkna ut 

rikoschettvinkeln. Jämför man ekvation (10) med ekvation (12) kan det observeras att det 

är en skillnad med en faktor 4/3. Den är där för att passa de experiment som är gjorda för 

att validera modellen och skall således bara vara där för semi-tunna mål. Enligt Wijk är 

inte detta någon perfekt lösning eftersom att det kommer att bli problem i gränszonen. 

Enligt Wijk hade det bästa varit att ha en modell när faktorn 4/3 går mot 1 när målen går 

mot att bli tjockare.  
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5.3 Resultat litteraturstudie 

När Wijks modell används, är det möjligt att beräkna rikoschettvinkel och 

rikoschetthastighet utan några experiment. För att presentera resultat enligt Birkhoff och 

D.J.Dunn krävds det dock ett värde på    . För att komma fram till ett värde på     

användes experimentella data från försöken med projektiler i originalskick. Alla relevanta 

punkter användes i ekvationer enligt nedan, olika     för Birkhoff och D.J. Dunn, sedan 

användes medelvärdet för att skapa plottar.  

Birkhoff     

    
    

    
  
 

 

D.J. Dunn     

    
    

    
  
 

 

 

När detta gjordes var det inte möjligt att lösa problemet därför att     för Birkhoff var  ,    

och     för D.J. Dunn var   ,      Detta ger ogiltiga lösningar på ekvationer ovan eftersom 

    r mellan     och       för experimenten. När resultaten från experimenten analyserades 

gick det dock att uppskatta     till ca         lottarna nedan  r skapade med        . 

 

 

Plot 1. Rikoschettvinkel mot infallsvinkel. Empiriska modeller 
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Plot 2. Relativ hastighetesminskning mot infallsvinkel. Empiriska modeller. 

5.4 Slutsats litteraturstudie 

Resultaten i av de empiriska studierna visar sig ha en dålig överensstämmelse med de 

experimentella resultaten, se sid 22 Plot 3 och Plot 4. Ingen av de empiriska modellerna 

gör en bra förutsägelse av varken rikoschettvinkel eller rikoschetthastighet och bör således 

inte användas för approximation av denna. 

5.5 Diskussion litteraturstudie 

Det finns betydligt färre empiriska lösningar för rikoschettproblem än författaren räknat 

med. De modeller som fanns var Gunnar Wijks modell, Birkhoff och D.J. Dunn som är den 

samma som Birkhoffs modell med bara vissa små justeringar i konstanterna. En trolig 

förklaring till detta är det faktum att rikoschetter är ett relativt nytt fenomen, Första 

publicerade artikeln kom ut 1578. I och med atombomben 6:e respektive 9:e augusti 1945 

var uppfattningen att krig inte skulle utkämpas med finkalibrig eld utan stora bomber eller 

pansarfordon, så har forskningen varit mest inriktad på dessa områden. När det har 

uppenbarat sig att krig och fredsbevarande insatser bedrivs främst med finkalibrig eld har 

problemet med rikoschetter åter blivit ett ämne värt att undersöka. Nu är dock tidsåldern 

en helt annan, det är i dagsläget mer effektivt och mode att använda sig av numeriska 

modeller för att analysera rikoschetter istället för tidskrävande empiriska modeller 

framtagna med kostsamma experiment. 

Författaren anser att ingen av de empiriska modellerna är använderbara för uppskattning 

av rikoschetter.  
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6 Experimentell studie  

6.1 Vad skall undersökas 

Det är inte möjligt att undersöka alla parametrar som inverkar på en rikoschett. I syfte att 

skapa en bättre förståelse för rikoschetter fick det räcka med att undersöka en parameter. 

På grund av det ursprungliga problemet med ny kärna blev valet att undersöka hur en 

projektils hårdhet påverkar hur den rikoschetterar.  

6.2 Vad för typ av projektil kommer att användas 

Det togs fram två typer av Tjeckiska projektiler, LPS och PZ. Båda dessa har en homogen 

kärna men skiljer sig på det sättet att PZ är väldigt hård och LPS är relativt mjuk. Se 

Appendix sid 40 för ritning av projektilerna. För att det skulle vara möjligt att jämföra 

resultat av skjutningar med dessa projektiler var det nödvändigt att slipa ner dessa till en 

bestämd form, projektil 1 alternativt projektil 2, se Figur 5 och Figur 6. Detta visade sig 

inte vara möjligt. Beslutet togs då att använda ett seghärdat stål av typen SE 2541-030. 

Stålet levererades i cylindrar med en diameter på 5,45 mm, vilket underlättade vid 

tillverkningen av projektilerna. Det tillverkades 40 st projektiler enligt projektilmodell 1 

(se nedan). 12 av dessa anlöptes för att få ett mjukare stål, 12 st härdades för att få en 

hårdare projektil, resterande lämnades i originalskick.  

 

Figur 5. Ritning av projektil 1. Alla mått är i mm. 

 

Figur 6. Ritning av projektil 2. Alla mått är i mm. 
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Projektil 1 är framtagen för att den skulle vara så lätt att tillverka som möjligt samt att den 

skulle vara någorlunda lik den riktiga 5,56 B projektilen, vad gäller Längd/Diameter. 

Projektil 2 togs fram för att den var en skalning av en projektil Åke Collin gjorde 

experiment med åt Gunnar Wijk [7]. Det gav fördelen att resultaten från den här studien 

skulle kunna komplettera redan gjorda rikoschettförsök.  

På grund av tidsbrist och det faktum att det inte skulle vara möjligt att göra om försöken 

om något inte skulle ha fungerat föll valet av projektil på den av dessa projektiler som 

skulle ha den mest stabila luftfärden det vill säga vara mest ballistiskt stabil. En 

undersökning med hjälp av PRODAS. Den visade att det inte var någon nämnvärd skillnad 

men att ingen av projektilerna var ballistiskt stabila. Valet föll då på projektil 1 eftersom 

att den var mest lik den svenska projektilen samt att den skulle vara lättare att tillverka.  

Eftersom det blev för dyrt och tog för lång tid att tillverka projektilerna från de befintliga 

kärnorna togs beslutat att ta det säkra före det osäkra och tillverka projektilerna från 

rundstång av material 2541-030 med möjlighet att härda respektive anlöpa till olika 

hårdheter.  

6.3 Hårdhetsprov 

För att ha en referens och säkerställa att projektilerna verkligen skiljer sig åt i hårdhet 

genomfördes ett hårdhetstest enligt Vickers. Tre stycken mindre provkroppar, 

cylinderformade med en diameter på 5,45 mm och längd på 7 mm härdades respektive 

anlöptes med de övriga projektilerna. Ena ändytan putsades så att den blev slät. I varje 

provkropp gjordes 6-7 hårdhetsintryck med en vickerspyramid. Dessa mättes med hjälp av 

mikroskop och kamera med bildöverföring till dator. Uträkningar för hårdhet enligt nedan. 

  
 

     
 

där P är belastningen, am är medelvärdet av halva diagonalen, enligt Figur 7 och α är en 

enhetslös konstant med värdet 2. Hårdheten för de respektive kropparna är medelvärdet av 

de 6-7 hårdhetsintryck som utfördes.  

Det fastställdes att hårheten enligt Vickers uppgick till värden enligt nedan. 

Projektil Hårdhet enligt vickers (GPa) 

Anlöpt 0,754 

Original 1,209 

Härdad 1,915 

Tabell 1. Hårdheter projektiler. 
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Figur 7.  

6.4 Tanken med försöken 

Enligt ovan skapades 40 st projektiler med olika hårdhet. Dessa projektiler sköts sedan 

genom ett slätborrat eldrör med en hastighet av ca 700 m/s, se Figur 8. När projektilen 

lämnade eldröret passerade den genom en ljusram, signalerna från ljusramen skickades till 

Matlab för direkt analys av hastigheten. Projektilen träffade sedan en Armox 500 plåt med 

en vinkel mellan 5 och 25 grader. Träffen filmades av en höghastighetskamera (Photron) 

för att en analys av vinklar och hastigheter i träffögonblicket skulle vara möjlig. Sedan 

projektilen lämnat bildfältet gick den genom två stycken vittnes papper för en kontroll av 

vinkel för att sedan sakta bromsas upp i fiberboard, så att möjlighet gavs att analysera de 

skjutna projektilerna. 

 

Eldrör 

Ljusram 

Armox 
500 

Kamera 

Figur 8. Experimentuppställning 
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Tanken var att hastigheten för projektilen skulle vara mellan 600 och 800 m/s för att vara 

realistisk. Försöken skulle göras på en Armox 500 plåt med vinklarna 5, 10 och 15 grader. 

I varje vinkel skulle tre projektiler av varje hårdhet skjutas.  

6.5 Försöken 

Under försökens gång upptäcktes det att skillnaden mellan 5 och 10 graders infallsvinkel 

var väldigt liten. Ett beslut att inte genomför skjutningar 15 graders lutning togs. Istället 

genomfördes skjutning på 20 graders lutning. Tack vare bra förberedelser gavs det 

möjlighet att genomföra skjutningar även på 25 grader.  

Det genomfördes skjutningar enligt Tabell 2. 

Anslagsvinkel Antal Anlöpt Antal Original Antal Härdad 

5 3 6 3 

10 3 3 3 

20 3 3 3 

25 2 2 2 

90 1 1 1 

Tabell 2. Genomförda skjutningar 

 

Det skapades 40 till formen identiska projektiler. 26 av dessa härdades inte, 12 av dessa 

härdades till en hårdhet av 1,915 MPa och de sista 12 anlöptes till en hårdhet av 0,754 

MPa.  

6.6 Resultat 

Hastigheter och vinklar hämtades med hjälp av Tracker 4.62 enligt Figur 9. I varje bildruta 

valdes masscentrum för projektilen. Med hjälp av verktyg i Tracker var det sedan möjligt 

att få fram Yaw, infallsvinkel, anslagsshastighet, rikoschetthastighet samt rikoschettvinkel.  

 

 

Figur 9. Screenshot från Tracker. Projektil 37. Infallsvinkel : 21,0 grader. Yaw: -1,8 grader.  

Hastighet: 687 m/s. Rikoschettvinkel: 6,0 grader. Rikoschetthastighet: 635 m/s 
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Anlöpt 
Projektil 

nr 
Infallsvinkel 

Grader 
v in 
m/s 

Yaw 
Rikoschett-

vinkel Grader 
v ut 
m/s 

Relativ 
hastighetsminskning 

14 5,2 699 18 1 686 1,86 % 

15 6 703 28,7 0,9 692 1,56 % 

16 5,5 696 9 1,4 689 1,01 % 

20 10,4 705 28,6 2,5 684 2,98 % 

24 9,6 674 21,2 2,1 653 3,12 % 

25 9,8 666 33,6 2,6 652 2,10 % 

29 20,8 677 25,6 4,5 633 6,50 % 

30 21,3 674 -4,6 4,5 624 7,42 % 

31 21 678 23,5 0,8 620 8,55 % 

38 25,5 687 3,5 3 614 10,63 % 

39 25,5 688 2,2 3,1 615 10,61 % 

Tabell 3. Data från skjutning med anlöpt projektil 
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Original 
Projektil 

nr 
Infallsvinkel 

Grader 
v in 
m/s 

Yaw 
Rikoschett-

vinkel Grader 
v ut 
m/s 

Relativ 
hastighetsminskning 

10 5,4 704 5,0 2,1 700 0,57 % 

11 5,4 706 16,0 1,9 697 1,27 % 

12 5,5 714 22,6 0,9 706 1,12 % 

13 5,5 702 16,0 1,2 692 1,42 % 

44 5,8 689 -1,5 2,2 685 0,58 % 

45 5,5 681 12,0 2,9 673 1,17 % 

21 10,0 603 15,2 2,5 589 2,32 % 

22 10,0 642 22,9 3,7 626 2,49 % 

23 10,0 674 2,5 3,3 658 2,37 % 

32 21,3 680 -0,5 5,2 629 7,50 % 

33 21,0 679 4,1 5,0 627 7,66 % 

34 21,1 677 -7,7 5,8 623 7,98 % 

40 25,5 692 2,0 4,8 608 12,14 % 

41 25,5 693 10,4 6,9 615 11,26 % 

Tabell 4. Data från skjutning med projektil i originalskick 
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Härdad 
Projektil 

nr 
Infallsvinkel 

Grader 
v in 
m/s 

Yaw 
Rikoschett-

vinkel Grader 
v ut m/s 

Relativ 
hastighetsminskning 

17 5,5 710 7,0 2,2 701 1,27 % 

18 5,8 709 2,8 2,9 696 1,83 % 

19 5,3 714 25,2 1,6 703 1,54 % 

26 9,8 672 5,1 4,0 658 2,08 % 

27 10,0 679 14,2 1,8 665 2,06 % 

28 9,8 674 -1,6 3,1 662 1,78 % 

35 21,1 683 7,1 5,5 635 7,03 % 

36 21,2 684 -5,5 5,3 628 8,19 % 

37 21,0 687 -1,8 6,0 635 7,57 % 

42 25,5 680 20,9 SÖNDER SÖNDER SÖNDER 

43 25,5 689 0,3 6,8 607 11,90 % 

Tabell 5. Data från skjutning med härdad projektil 
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6.7 Plottar experimentell studie 

 

Plot 3. Relativ hastighetsminskning mot infallsvinkel. Linjär trendlinje anpassad till punkterna. 

 

Plot 4. Rikoschettvinkel mot infallsvinkel. Linjär trendlinje anpassad till punkterna. 
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6.8 Slutsats experimentell studie 

Vid observation av experimentella data är det uppenbart att yaw påverkar utfallsvinkeln 

mycket men inte nämnvärt utgångshastigheten. Enligt Plot 3 är det intuitivt att anta att den 

relativa hastighetsminskningen i princip är oberoende av hårdheten på projektilen. Det är 

också intuitivt att anta att en hårdare projektil kommer att studsa mer än en mjuk, vilket 

helt stämmer överens med data i Plot 4.  

6.9 Diskussion experimentell studie 

Under de första skotten blev problemet med stor yaw väldigt påtagligt. Efter 20 skott togs 

beslutet att experimentera med krutmängden för att få en stabilare projektil. Detta gjordes 

med projektilerna 21,22 och 23. Detta gav resultat. Dess värre var det bara en slump att 

skott 23 blev bra. Efter ett antal skott togs beslutet att flytta eldröret närmare målet 

eftersom informationen från ljusramen visade att projektilen hade mindre yaw när den 

passerade denna. Detta gav klara förbättringar, dock inte bra nog. Beslutet togs att flytta 

eldröret ännu närmare målet på bekostnad av att mynningsflamman skulle störa ut signalen 

från ljusramen och den direkta informationen avseende hastighet förlorades. Detta gav 

resultat, projektilerna hade en mycket mindre yaw vid anslaget.  

Plot 3 innehåller alla punkter, även dem med stor yaw. Vid analys av linjäranpassad kurva 

enligt minsta kvadratmetoden till mätdata kan man anta att hastighetsförlusten inte är 

beroende av hårdheten på projektilen utan enbart hastigheten på projektilen.  

Plot 4 innehåller inte alla punkter, de projektiler med stor yaw är borttagna. Det är en 

tydlig trend. De härdade projektilerna ligger i regel över projektilerna i originalskick, som 

i sin tur i regel ligger över de anlöpta projektilerna. Det behövs ännu fler skjutningar där 

eldröret kommer ännu närmare i syfte att minimera pitch och yaw för att säkerställa 

resultatet. Trots detta går det med stor säkerhet att fastställa resultatet att hårda 

projektilerna kommer att ha en större rikoschettvinkel än mjuka.  

Vid analys av resultaten kan ett antagande om att ingen projektil kommer att ha en större 

rikoschettvinkel än 10 grader. Vid 25 graders lutning går båda de hårda projektilerna 

sönder, den som inte går sönder har en utfallsvinkel på ca 6,8 grader. Dessutom har 

samtliga projektiler i originalskick och de härdade projektilerna sprickor vid 

infallsvinklarna 20 och 25 grader. Det skulle vara intressant att undersöka om någon 

projektil kan ha större utfallsvinkel än 6,8 grader utan att gå sönder. Det skulle innebära en 

infallsvinkel på ca 32 grader för en projektil i originalskick och ca 63 grader för en anlöpt 

projektil om man använder ekvationen för den linjäranpassade trendlinjen i Plot 4. Det ska 

dock observeras att rikoschettvinkeln för både den anlöpta projektilen och den i 

originalskick har en mindre rikoschettvinkel vid 25 graders anslagsvinkel än vid 20 

graders anslagsvinkel, rikoschettvinkeln som funktion av infallsvinkeln är troligen en 

linjär kurva. Ovannämnda uppskattningen med 32 resp 63 grader stämmer troligen inte. 

Det är viktigt att understryka att denna analys är enbart gällande för hastigheter runt ca 

700 m/s. Sänks hastigheten kommer projektilen att studsa mer och deformeras mindre. 
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7 AUTODYN 

7.1 Inledning 

Autodyn är ett FEM-program för att genomföra numeriska beräkningar av ickelinjära 

problem med stora töjningar och deformationer. FEM-program diskrediterar en 

kontinuerlig kropp till små element och ger en approximativ lösning för ett analytiskt 

olösbart problem.  

Ett antal försök med Autodyn version 6.1.2 har ställts upp för att jämföra med 

litteraturstudie samt experimentella data. Materialdata till den numeriska analysen har 

erhållits genom tryckprov. 

 

7.2 Tryckprov 

Ur varje serie projektiler användes en projektil till ett tryckprov. Syftet med detta var att 

erhålla en korrekt materialmodell för den numeriska analysen. För att erhålla tillräcklig 

spänning och för att det skulle vara möjligt att genomföra tryckprov, svarvades dessa 

projektiler ner och kapades till en för ändamålet bra storlek, se Tabell 6.  

 

7.2.1 Genomförande 

Varje provkropp placerades i tryckmaskinen, se Figur 10. Smörjning applicerades för att 

minska friktionen mellan provkropp och maskinens tryckplattor i syfte att minska 

barreling. Provkroppen trycktes sakta samman. Förloppet tog mellan 350 och 450 

sekunder, de icke korrigerade spänningarna uppgick till mellan 1,1 och 3,2 GPa. Under 

hela förloppet dokumenterades kolvförskjutningen, den pålagda kraften, tiden samt 

spänningen till kamerablixten. Det sistnämnda övervakades i syfte att kunna härleda rätt 

bild till rätt märvärde. Det genomfördes mätningar med en frekvens av 1024 mätpunkter 

per sekund och foto var tredje sekund.  

Anlöpt Original Hard

Diameter [mm] 5,450 2,983 2,923

Längd [mm] 7,080 3,643 3,655  

Tabell 6. Mått på provkroppar till trycktest. 

7.2.2 Mätdata 

Mätdata lagrades i textfiler om 4 kolumner och ca 350 000 – 480 000 rader. Eftersom 

lagringsfrekvensen av data var så hög finns det ca 5 datapunkter i rad där spänningen 

indikerar att ett foto har tagits. Eftersom det skiljer ca 4 tusendelar mellan den första och 

sista indikeringen var värdena så lika att val av indikeringspunkt var godtyckligt, den 

första indikeringspunkten valdes. 

De mätdata som lagras är: tiden i sekunder, kraften i kN, kolvförskjutningen i mm och 

spänningen i V. Eftersom det var kolvförskjutningen som mättes behövder även maskinens 

styvhet beaktas när data skulle analyseras. Därför genomfördes ett försök där enbart 

maskinen trycktes samman i syfte att bestämma maskinkompliansen. För att sedan 

bestämma kompressionen av provkroppen användes följande beräkning.  
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där δS står för längdändringen hos provkroppen (delta specimen), δK står för förskjutningen 

hos kolven, det mätta värdet (delta Kolv), F är den applicerade kraften och kM är den 

uppmätta maskinkompliansen.  

 

7.2.3 Siebelkorrektion 

Plot 5 till och med Plot 7 nedan visar spänningen som en funktion av töjningen. Dessa data 

är enbart korrigerade med hänsyn tagen till maskinkompliansen, ej med hänsyn tagen till 

barreling eller andra fenomen. För att man ska erhålla bra materialdata hade det krävts 

flera tester med olika dimensioner. Nu var detta ej möjligt, varför en Siebelkorrektion 

genomfördes på befintliga data. För att en Siebelkorrektion skulle vara möjlig att göra var 

det nödvändigt att göra tre antaganden. Det första antagandet var att spänningen var 

axisymmetrisk. Det andra antagandet var att fenomenet barreling helt bortses från. Vid 

analys av bilder tagna under trycktestet kan det observeras att barrelingen är nästan 

obefintlig fram till en bit över sträckgränsen, vilket gjorde det antagandet berättigat. Det 

viktiga med detta antagande var att spännings- och deformationshärdningen σ(εpl) blir 

oberoende av den axiella koordinaten z. Detta krävde då att ett antagande om ett lågt värde 

på friktionskoefficienten μ var nödvändigt. För att minska barreling var kropparna smörjda 

vilket ge ett lågt värde på μ (0,15). Det tredje var att friktionen mellan provkroppen och 

maskinen var fullt utbredd över hela kontaktytan, vidhäftningszonen i mitten är 

negligerad. Vidhäftningszonen står i proportion till friktionskoefficienten, liten 

friktionskoefficient leder till en liten vidhäftningszon. Genom detta antagande kan man 

anse att             och              för      . 

   

  
 

    

  
              

∫
   

  
  

 

 

 [   ] 
               

Vid insättning av             och              erhålles. 

 
   

  
                  

Enligt det andra antagandet ovan är    oberoende av z och C=0 vid starten av testet. 

Eftersom   antas vara liten i jämförelse med p och    ger både Tresca och von Mises: 

      (   )           

Genom att kombinera (18) med (19) fås: 

Figur 10. Trycktest 
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Lösningen till ekvation (20) är. 

      (   ) 
                     

Här användes randvillkoret          . Spänningen i (21) varierar genom tvärsnittet 

på samma sätt som spänningstest.  

 ̅  
| |

   
 

∫          
 

 

   
 

∫     (   ) 
           

 

 

   
            

Integralen i ekvation (22) är löst med en serieutveckling och ger. 

 (   )  
| |

   (  
   
  )

           

Ekvation (23) användes för att utvärdera data från trycktest. För att kunna använda 

ekvation (23) var det nödvändigt att utvärdera radien a med hjälp av foton. Enligt ovan 

mättes spänningen i strömkabeln vid varje mätning. Härigenom kunde rätt foto kopplas till 

rätt mätpunkt. 

 

7.2.4 Resultat tryckprov 

 

Plot 5. Anlöpt projektil med Siebelkorrektion 
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Plot 6. Original projektil med Siebelkorrektion 

 

 

Plot 7. Härdad projektil med Siebelkorrektion 

Anlöpt 480 MPa 

Original 800 Mpa 

Hard 1700 MPa 
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7.3 Numerisk uppställning AUTODYN 

I den numeriska analysen av problemet skapades två kroppar. En projektil och ett mål. 

Projektilen placeras ca 1/10 mm från målet och gavs hastigheten 700 m/s, helt utan pitch 

eller yaw. Anslagvinkel varierades mellan 10 och 25 grader med intervall av 5 grader. Vid 

varje vinkel användes tre olika materialmodeller för projektilen, se nedan. 

För att resultatet av den numeriska analysen skulle vara jämförbart med de experimentella 

värdena skapades en projektil som var så trogen den verkliga projektilen som möjligt, med 

en utborrning och en halvsfärisk nos. Den numeriska modellen av projektilen var då 

tvungen att delas upp i 5 olika delar för att noderna i kontaktytan mellan de olika delarna 

skulle ha samma koordinater, se nedan. I Autodyn blir inte sammanläkningen av kroppar 

bra om inte noderna i sammanlänkningsytan har exakt samma koordinater. I många FEM-

program är det möjligt att ställa in en tolerans för avståndet mellan noderna för att de skall 

länkas samma. Detta är möjligt även i Autodyn, det ger dock en osäkerhet i 

sammanlänkningen som inte är önskvärd. Därför var det bättre att lösa problemet med 5 

olika delar. Vissa FEM-program kan även sammanlänka ytor, detta är ej möjligt att göra 

på ett bra sätt i den version av Autodyn som simuleringen gjordes i.  

 

Figur 11. Projektil i Autodyn indelad i element. 
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7.4 Utformning av modell 

Nos Nosen är uppdelad i två delar. En kärna och ett hölje. Kärnan är uppbyggd av 

4 000 element och höljet också uppbyggd av 4 000 element.  

Kroppen Kroppen på projektilen är uppdelad i tre delar. Detta var nödvändigt för att 

alla noder i kontaktytan mellan nosen och kroppen skulle ha samma 

koordinater. Skalet är uppbyggt av 4 200 element, kärnan är uppbyggd av  

8 400 element och bakdelen är uppbyggd av 4 800 element.  

Målet Målet genererades som ett solitt rätblock med 72 000 element. Elementen för 

målet var små på ytan där projektilen träffade och större längre från träffytan 

i syfte att minimera beräkningstiden. Målet var låst med randvillkoren 0 m/s 

längs med kanten enligt Figur 13.  

 

Figur 12. Projektilens uppbyggnad I Autodyn. 

  
Figur 13. Målet. Noder markerade med orange är last enligt randvillkor ovan. 

Noshölje 

Noskärna 

Skal 

Kärna 

Bakdel 
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7.5 Materialmodell 

Den numeriska analysen innehöll stora töjningar och deformationer under ett väldigt kort 

tidsintervall, därför valdes en materialmodell enligt Johnson-Cook. Modellen är 

rekommenderad av Ansys för dessa typer av problem [8] 

Gordon. R. Johnson och William H. Cook [9] utvecklade modellen. Det är en empirisk 

viskoplastisk modell som baseras på den plastiska töjningen. Modellen använder en 

skadeparameter D enligt 

  ∫
 

  
    

 
 

där    är motsvarande töjning till brott och     
 

 är inkrementet för den plastiska töjningen. 

Töjningen till brott anges av 

   (      
 
    
   ) [      (

  ̇ 
 

  ̇
)]         

där d1…d5 är konstanter. För att få modellen att stämma bättre med verkligheten ska dessa 

konstanter bestämmas med hjälp av experiment, I denna analys är dessa konstanter enligt 

Autodyn, se nedan.    är medelvärdet av normalspänningarna,     är spänningen enligt 

Von Mises, T är temperaturen,   ̇ 
 

 är ändringen av den plastiska töjningen enligt Von 

Mises och   ̇ är ändringen av referenstöjningen.  

När Autodyn gör uträkningar bestäms tidssteget bla av töjningen hos elementen. I denna 

simulering fick elementen i nosen en sådan stor töjning att tidssteget blev för litet, vilket 

resulterade i att körningen avbröts. För att undgå detta sattes en erosionskonstant med ett 

värde av 2,2 in. Detta innebar att alla element som fick en töjning som översteg 220 % 

togs bort. 

Projektilens materialparametrar förutom brottgräns och erosionskonstant var definierade 

enligt stål 2123 från AUTODYN. Materialparametrar för målmaterialet (Armox 500) är 

tagna från [10]. 

Den numeriska modellen var uppdelad i två olika material, målmaterialet och materialet 

för projektilen. Målmaterialet modellerades i syfte att likna Armox 500 som användes i 

experimentet. Materialet för projektilen var ämnat att likna det stål som användes i 

experimentet. Friktionskoefficienten mellan dessa material (projektilen och målet) sattes 

till 0,18. 

För varje anslagsvinkel i den numeriska analysen gjordes tre simuleringar, en för den 

anlöpta projektilen, en för projektilen i dess originalutförande och en för den härdade 

projektilen.  

I initialskedet hade projektilen en hastighet av 700 m/s, distansen för förloppet var ca  

30 mm. Detta gav att förloppstiden var ca 0,043 ms. Rörelsen på grund av gravitationen 

blir då ca 0,000211 mm, gravitationen anses ha ringa betydelse för resultatet och sattes 

därför till noll.  
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Projektilen 

 

Temperatur   300 K 

Densitet   7,83 g/cm
3
 

Kompressabilitet  1,59·10
5 
MPa 

Skjuvmodul   7,7·10
5 
 MPa 

Härdningskonstant  510 MPa 

Härdningsexponent  0,26 

Smälttemperatur  1 793 K 

d1   0,05 

d2   3,44 

d3   -2,12 

d4   0,002 

d5   0,61 

Erosionskonstant  2,2 

Brottgräns Anlöpt projektil  480 MPa 

Brottgräns Originalprojektil  800 MPa 

Brottgräns härdad projektil  1 700 MPa 

 

Målmaterialet 

 

Temperatur   300 K 

Densitet   7,83 g/cm
3
 

Kompressabilitet  1,59·10
5 
MPa 

Skjuvmodul   7,7·10
5 
 MPa 

Härdningskonstant  702 MPa 

Härdningsexponent  0,199 

Smälttemperatur  1 800 K 

d1   0,05 

d2   3,44 

d3   -2,12 

d4   0,002 

d5   0,61 

Erosionskonstant    

Brottgräns   1 470 MPa 
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7.6 Resultat AUTODYN 

 

Figur 14. Uppställnig i Autodyn. Gul pil indikerar z-riktning, grön pil indikerar y-riktning och röd pil 
indikerar x-riktning.  

Axlar definierade enligt figur 14. Modellen skapades så att infallsvinkeln för projektilen 

var densamma som vinkeln mellan målytan och zx-planet. Eftersom koordinatsystemet 

valdes på det sättet kunde utvärdering av utfallsvinkel ske med hjälp av 

hastighetskomponenterna i z- och y-riktningarna enligt ekvation (24). Se Appendix sidan 

41 till och med 46 för y- och z-komponenterna av hastigheten..  

       (
  

  
)                 
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Infallsvinkel Rikoschettvinkel Rikoschetthastighet (m/s) Relativ hastighetsminskning

10 3,0 662,1 5,4%

15 3,3 638,0 8,9%

20 3,2 609,4 12,9%

25 3,0 578,1 17,4%

Infallsvinkel Rikoschettvinkel Rikoschetthastighet (m/s) Relativ hastighetsminskning

10 3,4 661,4 5,5%

15 4,6 636,2 9,1%

20 5,0 607,2 13,3%

25 4,9 574,2 18,0%

Infallsvinkel Rikoschettvinkel Rikoschetthastighet (m/s) Relativ hastighetsminskning

10 3,8 658,1 6,0%

15 5,3 630,3 10,0%

20 7,0 597,2 14,7%

25 8,4 559,6 20,1%

Anlöpt

Original

Härdad

 

Tabell 7. Resultat av Autodyn.   
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Plot 8. Relativ hastighetsminskning mot anslagsvinkel med linjär trendlinje anpassad till mätdata 

enligt minska kvadratmetoden. 

 

Plot 9. Rikoschettvinkel mot anslagsvinkel med linjär trendlinje anpassad till mätdata enligt minska 

kvadratmetoden.  
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7.7 Slutsats AUTODYN 

Den relativa hastighetsminskningen mot infallsvinkel har samma trend som de 

experimentella försöken. Hårdheten påverkar inte rikoschetthastigheten nämnvärt. 

Anslagsvinklarna 10 och 20 grader ligger väl samlade. Vid anslagsvinklarnavinklarna 20 

och 25 grader ger den härdade projektilen en lite större hastighetsförlust än de två övriga 

projektilerna. Ca 15 % resp 20 % för den härdade, ca 13 % resp 17 % för den anlöpta och 

13 % resp 18 % för den i originalskick, se Plot 8 och Tabell 7. K-värdet för en linjär 

trendlinje anpassad (enligt minsta kvadratmetoden) till punkterna är större för den 

numeriska analysen, det vill säga, rikoschetthastigheten avtar snabbare med ökad 

anslagvinkel i den numeriska analysen i jämförelse med de experimentella försöken.  

Uppskattningen av rikoschettvinkeln i den numeriska analysen stämmer väl överens för 

den anlöpta och originalprojektilen. För vinklarna 10 och 25 grader är de experimentella 

värdena väldigt lika de numeriska värdena och för 20 grader en liten avvikelse för den 

anlöpta projektilen. De numeriska värdena för den anlöpa projekt är 3,0, 3,2 och 3,0.grader 

(anslagsvinkel 10, 20 och 25 grader) att jämföras med de experimentella medelvärdena på 

2,4, 4,5 och 3,0 grader. De numeriska värdena för projektilen i originalskick är 3,4, 5,0 

och 4,9 grader (anslagsvinkel 10, 20 och 25 grader) att jämföras med de experimentella 

medelvärdena på 3,3, 5,3 och 4,8 grader se Plot 9 och Tabell 7. Resultat av Autodyn. Den 

härdade projektilen har inte lika bra överensstämmelse. När en linjär trendlinje anpassas 

till punkterna får den ett större k-värde för den numeriska analysen i jämförelse med den 

experimentella studien, vilket innebär att rikoschettvinkeln i den numeriska analysen ökar 

snabbare med ökad infallsvinkel i jämförelse med den experimentella studien. Det är 

dessutom en konstant överskattningen av rikoschettvinkeln för den härdade projektilen i 

den numeriska studien i jämförelse med den experimentella studien.  

 

7.8 Diskussion AUTODYN 

De numeriska lösningarna ger en bra uppskattning av både rikoschetthastighet och 

rikoschettvinkel. Vid en jämförelse av den relativa hastighetsförlusten från Autodyn med 

resultatet av den experimentella studien finner man resultaten från Autodyn avviker med  

2 % till 10 %. Det är dock väldigt viktigt att observera att den numeriska analysen ger en 

underskattning av rikoschetthastigheten.  

Skattningen av rikoschettvinkeln i den numeriska analysen stämmer bra överens med den 

experimentella analysen. I Plot 9 är en linjär trendlinje anpassad till punkterna för både 

den numeriska analysen och de experimentella försöken.  

Anlöpt projektil: 

Det är svårt att dra bra slutsatser baserat enbart på trendlinjen, k-värdet för den numeriska 

studien skiljer sig mycket trots att punkterna stämmer bra överens, detta beror troligtvis på 

att det är andra vinklar i den numeriska studien än i den experimentella studien. Den 

experimentella studien har mätvärden för 5, 10, 20 och 25 graders infallsvinkel och den 

numeriska studien har mätvärden för 10, 15 20 och 25 graders infallsvinkel. I båda 

studierna är rikoschettvinkeln för 25 grader mindre än rikoschettvinkeln för 20 grader. Det 

i kombination med att den numeriska studien saknar värde för 5 grader inverkar på 

skillnaden i k-värde.  

Original projektil: 

Punkterna för den numeriska studien stämmer väl överens med den experimentella 

studien, trots detta skiljer sig k-värdet för de linjäranpassade trendlinjerna, detta är av 

samma orsak som ovan.  
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Härdad projektil 

Den härdade projektilen gör en konstant överskattning av rikoschettvinkeln.  

Det skulle vara intressant att arbeta mer med denna modell, göra simuleringar även för 5 

grader. Ändra på konstaterna i materialmodellen för att får en ännu bättre 

överensstämmelse. I flera fall i den experimentella studien gick projektilen sönder, inget 

av detta observerades i den numeriska studien.  
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8 Slutsats 
De empiriska modellerna är inte tillförlitliga nog för att göra användbara skattningar av 

varken rikoschetthastigheten eller rikoschettvinkeln. 

Den experimentella studien visade på en klar korrelation mellan ökad hårdhet och ökad 

rikoschettvinkel. Den visade även att det inte det inte finns ett samband mellan hårdhet 

och rikoschetthastighet. 

En enkel numerisk studie ger en klart användbar skattning av både rikoschetthastighet och 

rikoschettvinkel.  
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9 Diskussion 
Ökad hårdhet visar på en ökad rikoschettvinkel men ger ej någon skillnad på 

rikoschetthastigheten. Det skulle vara väldigt intressant att göra ännu fler experiment på 

detta. Flytta eldröret ännu närmare för att få en ännu mindre pitch och yaw. Testa på ännu 

fler vinklar. Försöka hitta den maximala rikoschettvinkeln. Göra tester med olika 

hastigheter. Det skall observeras att de experiment som har utförts har enbart utförts på 

hastigheter runt 700 m/s, ändras hastigheten kommer det med största sannolikhet göra 

skillnad på rikoschettvinkeln.  

Vid analysering av bilder enligt Figur Appendix 15 till och med Figur Appendix 49 ses att 

den numeriska modellen i Autodyn inte har samma sprickbildning som projektilerna i den 

experimentella studien. Genom att anpassa materialmodellen till den experimentella 

studien kan ett bättre resultat uppnås.  
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11 Appendix 

11.1 Ritning LPS, PZ  

 

Figur Appendix 1. Ritning LPS 

 

 

 

 

Figur Appendix 2. Ritning PZ 
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11.2 Grafer. Hastigheter från Autodyn. 

 

Figur Appendix 3. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 

 

Figur Appendix 4. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 
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Figur Appendix 5. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 

 

Figur Appendix 6. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 
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Figur Appendix 7. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 

 

Figur Appendix 8. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 
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Figur Appendix 9. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 

 

Figur Appendix 10. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 
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Figur Appendix 11. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 

 

Figur Appendix 12. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 
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Figur Appendix 13. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 

 

Figur Appendix 14. Grönt visar hastighet i z-riktning, blått visar hastighet i y-riktning. 



   

 47 

11.3 Anlöpta Projektiler 

 

Figur Appendix 15. Projektil 16. Infallsvinkel: 5,5 grader. Yaw: 9,0 grader. 
 Repor kommer av att projektilen fastnade i skyddsplanket, drogs ut med tång. 

 

Figur Appendix 16. Projektil 20. Infallsvinkel: 10,4 grader. Yaw: -28,6 grader. 

 

Figur Appendix 17. Projektil 24. Infallsvinkel: 9,6 grader. Yaw: -21,1 grader. 

 

Figur Appendix 18. Projektil 25. Infallsvinkel: 9,8 grader. Yaw: 33,6 grader 

 

Figur Appendix 19. Projektil 29. Infallsvinkel: 20,8 grader. Yaw: -25,6 grader. 

 

Figur Appendix 20. Projektil 38. Infallsvinkel: 25,5 grader. Yaw: 3,5 grader. 
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Figur Appendix 21. Projektil 39. Infallsvinkel: 25,5 grader. Yaw: 2,2 grader. 

 

11.4 Original projektiler 

 

Figur Appendix 22. Projektil 11. Infallsvinkel: 5,4 grader. Yaw: 16,0 grader. 

 

Figur Appendix 23. Projektil 13. Infallsvinkel: 5,5 grader. Yaw: 16,0 grader. 

 

Figur Appendix 24. Projektil 44. Infallsvinkel 5,8 grader. Yaw: -1,5 grader 

 

Figur Appendix 25. Projektil 21. Infallsvinkel: 10,0 grader. Yaw: 15,2 grader. 
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Figur Appendix 26. Projektil 22. Infallsvinkel: 10,0 grader. Yaw: 22,9 grader. 

 

Figur Appendix 27. Projektil 23. Infallsvinkel: 10,0 grader. Yaw: 2,5 grader. 

 

Figur Appendix 28. Projektil 34. Infallsvinkel: 21,1 grader. Yaw: -7,7 grader.  

 

Figur Appendix 29. Projektil 40. Infallsvinkel: 25,5 grader. Yaw: 2,0 grader. 

11.5 Härdade projektiler 

 

Figur Appendix 30. Projektil 17. Infallsvinkel: 5,5 grader. Yaw: 7,0 grader. 
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Figur Appendix 31. Projektil 18. Infallsvinkel: 5,8 grader. Yaw: 2,8 grader. 

 

Figur Appendix 32. Projektil 26. Infallsvinkel: 9,8 grader. Yaw: 5,1 grader. 

 

Figur Appendix 33. Projektil 28. Infallsvinkel: 9,8 grader. Yaw: -1,6 grader. 

 

Figur Appendix 34. Projektil 35. Infallsvinkel: 21,1 grader. Yaw: 7,1 grader. 

 

Figur Appendix 35. Projektil 37. Infallsvinkel: 21,0 grader. Yaw: -1,8 grader. 
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Figur Appendix 36. Projektil 42. Infallsvinkel: 25,5 grader. Yaw: 20,9 grader. 

 

Figur Appendix 37. Projektil 43. Infallsvinkel: 25,5 grader. Yaw: 0,3 grader. 
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11.6 Autodyn Anlöpta projektiler 

 

Figur Appendix 38. Infallsvinkel: 10,0 grader. 

 

Figur Appendix 39. Infallsvinkel: 15,0 grader. 

 

Figur Appendix 40. Infallsvinkel: 20,0 grader. 

 

Figur Appendix 41. Infallsvinkel: 25,0 Grader. 
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11.7 Autodyn Original projektiler 

 

Figur Appendix 42. Infallsvinkel: 10,0 grader. 

 

Figur Appendix 43. Infallsvinkel: 15,0 grader. 

 

Figur Appendix 44. Infallsvinkel: 20,0 grader. 

 

Figur Appendix 45. Infallsvinkel: 25,0 grader. 
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11.8 Autodyn Härdade projektiler 

 

Figur Appendix 46. Infallsvinkel: 10,0 grader. 

 

Figur Appendix 47. Infallsvinkel: 15,0 grader. 

 

Figur Appendix 48. Infallsvinkel: 20,0 grader 

 

Figur Appendix 49. Infallsvinkel: 25,0 grader 
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