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The manner of death

• Homicidal
• Suicidal
• Accidental
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Handguns

• Revolver
• Semi-automatic pistols
• Full-automatic pistols
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Semi-automatic
pistols
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Full-automatic pistols
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Machine guns Assault rifles

AK-47 Gain-twist rifling

Conventional rifling (left) 
and polygonal rifling 
(right). Both types of rifling 
use a spiraling pattern.

Bullets
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cartridge case
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Gunpowder

• Traditional (black) powder
• Smokeless powder

Shotguns
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Entrance
and exit

Distance of Fire

1-Firm-contact and loose contact
2-Near-contact or close-range wounds
3-Mid-range or intermediate-range wounds
4-Distant or far-range wounds
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Hard-contact 
wound with 
blackened seared 
margins

blackened seared margins

Exit wound
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