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Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Vidsel Test Range (VTR) som är en del av 
Försvarets Materielverk.

På Vidsel Test Range testas och verifieras bl.a. jakt-, attack- och luftvärnsrobotar.
Ett sätt som används för att simulera ett verkligt mål är att flyga ett obemannat fjärrstyrt flygplan, 
kallat målrobot. Från målroboten vinschas ett mål ut, kallat släpmål. Skott sker sedan mot 
släpmålet. Största anledningen till att använda sig av ett släpmål istället för att skjuta på målroboten 
är att kostnaden blir mindre.

Projektets syfte var att återuppta utvecklingsarbetet av ett nytt släpmål baserat på en tidigare 
tillverkad del av höljet på släpmålet. Syftet var även att göra det nya släpmålet enklare att tillverka 
och montera än tidigare släpmål med samma uppgiftsområde.

Metoder som användes var bl.a. produktutvecklingsprocesserna Sirius Masterplan och Pahl och 
Beiz metod, 3D-modellering och ritningsframställning i datorprogrammet Creo Parametric 2.0, 
dragprov i mekanisk verkstad samt hållfasthetsberäkningar.

Rapporten beaktar de delar som krävs för ett flygklart skal men fokus har lagts på att konstruera den 
fog mellan de målhalvor som utformats och tillverkats tidigare samt på en ny konstruktion av 
koppling mellan fjärrstyrt flygplan och bogserat mål. 

Projektet resulterade i en ny säkerhetsbrytare för de pyrotekniska facklor som ofta används på 
släpmål. Detta möjliggjorde konstruktionen av ett nytt och enklare koncept för kopplingen mellan 
fjärrstyrt flygplan och bogserat mål. Resultaten innefattar även val av de fogar som krävs för att 
foga samman släpmålets yttre delar samt förslag och ritningar på ändkon, fenor och en ny metod för 
balansering av släpmål. 3D-ritningar på den redan tillverkade delen av höljet (målhalva) samt 
mindre modifikationer på denna är också en del av resultatet.

Med hjälp av denna rapport bör det vara möjligt att, på VTR, tillverka ett nytt släpmål eller att 
använda rapporten som diskussionsunderlag för tillverkning och fortsatt konstruktion. 



Abstract
This report has been carried out on behalf of Vidsel Test Range (VTR) which is a part of The 
Swedish Defense Materiel Administration (FMV).

One of the main activities at VTR is testing missiles. One method for testing missiles at VTR is to 
use a remote controlled aircraft that tows a target. The missile that is tested is then shot against the 
tow target. The main reason for using a tow target instead of testing directly on the remote 
controlled aircraft is that it is more cost effective.

The purpose of this report is to continue the design of a new tow target. The new design will be 
based on an earlier designed and manufactured part of the outer shell. The purpose was also to make 
the new tow target easier to manufacture and assemble than previous similar tow targets.

Methods used are mainly the design process Sirius Masterplan and Pahl och Beiz method, 
Computer Aided Design using Creo Parametric 2.0, both 3D and 2D drawings, construction 
strength testing in a mechanical workshop and mechanical strength calculations.

The report considers the parts needed for the outer shell of a new tow target but one priority has 
been to design the joints between the two half cylinders that will create the main body of the tow 
target. Another priority has been to design a new tow joint (the joint where the tow target meets the 
remote controlled aircraft).

The project resulted in a different safety switch for the flares that often is used on the tow target. 
This allowed a new design for a new and less complicated tow joint. The results also includes the 
selections of joints between the outer parts of the tow target as well as propositions and designs for 
the cone shaped ends of the target, the fins, and a new method for making the target well balanced. 
3D designs of the previous manufactured part of the outher shell and slight modifications to it is 
also part of the results.   

Using this report VTR could manufacture a new tow target or use it as a basis for discussion of 
manufacturing or further development. 
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 1 Inledning
På Vidsel Test Range (VTR) testas och verifieras jakt-, attack- och luftvärnsrobotar med hjälp av 
den senaste tekniken. Ett av de viktigaste verktygen i robotprovningen är målrobotsystemen RB06, 
se illustration 2 samt BQM-167i (Loddi), se illustration 1. Målrobotsystemen är i grunden förarlösa 
flygplan som på VTR används för olika typer av målsimulering. För att minska kostnaderna i 
samband med robotskjutningar så används så ofta som möjligt olika typer av släpmål istället för att 
skjuta direkt mot målroboten.

Släpmålet sitter vid uppskjutningen fast på målroboten när denna skjuts upp med hjälp av en 
krutladdning. Efter några sekunder frigörs krutladdningen och roboten drivs av sin jetmotor.
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Illustration 1: BQM-167i (Loddi); start med släpmål under vingarna. 
Det ena släpmålet inringat Foto: Vidsel Test Range



När målroboten nått en viss position vinschas släpmålet ut och skott eller prov mot släpmålet kan 
ske. När provet är klart vinschas släpmålet in och dockas i målroboten, alternativt klipps linan och 
släpmålet, eller kvarvarande delar av släpmålet, faller till marken. Roboten landar sedan med hjälp 
av en fallskärm.

Användandet av släpmål har pågått på Vidsels flygbas sedan 1960-talet, då bogserades målen av ett 
förarförsett flygplan.

Svenska flygvapnet är VTRs största kund men även utländska kunder besöker provplatsen frekvent.
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Illustration 2: Robot06 (överst på bilden) med släpmål SM9 (nere till  
höger på bilden). Mellan robot och släpmål finns en kevlarlina. Foto:  
Vidsel Test Range



 1.1 Bakgrund
Utvecklingen av det nya släpmålet SM10 påbörjades 2005 och sedan dess har man bestämt och 
tillverkat målhalvorna till släpmålet. Dessa målhalvor består, enkelt uttryckt, av 1500mm långa 
halvcylindrar av 6082 T6 aluminium, se bilaga 1. När examensarbetet påbörjades var detta en given 
del av konstruktionen. Dessa halvcylindrar kan fogas samman och bilda en cylinder. 
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Illustration 3: Målhalva SM10



För att få ett grepp om de olika delar som kan ingå i ett släpmål följer här en illustration.

 1.2 Syfte och mål
Att delta i utvecklingsarbetet runt framtagning av ett nytt släpmål som ska användas tillsammans 
med befintliga målrobotsystem på VTR.

 1.3 Projektmål
3D ritningar i Creo Parametric 2.0 på :

• målhalva, utgå från befintlig 2D ritning på papper

Med utgångspunkt från de nya målhalvorna konstruera ny:
• noskon
• fenor
• fenfot
• bogseranordning

samt 3D ritning till dessa.

Fastställa lämpliga fästen mellan:
• målhalva - målhalva
• noskon – målhalva
• fenor – målhalva
• bogserpunkt – målhalva
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Illustration 4: Huvuddelar av ett släpmål: 1.Ändkon/Noskon 
2.Fackelbrytare 3.Bogsertapp 4.Fackla 5.Fena 6.Ändkon/Akterkon 
Foto: Vidsel Test Range



 1.4 Tidsplanering
En enklare tidsplanering uppfördes och uppdaterades under projektets gång. Se bilaga 2
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 2 Metod

 2.1 Produktutvecklingsprocesser
Att följa en mall eller ett schema för produktutveckling kan vara en stor fördel i ett projekt som 
detta. Exempel på dessa kan vara produktutvecklingsprocesser som Sirius Masterplan (som bl.a. 
används i Siriuskursen på Ltu) se bilaga 3 och även Pahl och Beitz metod [1] ur boken 
”Engineering Design”. Dessa har till viss del används bl.a. för att få struktur över projektet, att i en 
genomtäkt ordning få med de faser som kan behövas i utvecklandet av en produkt. 

 2.2 Intervju/diskussion 
Det finns väldigt mycket kunskap om släpmålstillverkning och montering på VTR och diskussioner 
hölls med inblandade parter, framförallt konstruktörer, personal från: mekanisk verkstad, 
målrobotverkstad, elektronikverkstad. Helt enkelt vad som kan förbättras, göras snabbare och 
billigare, ofta med utgångspunkt från tidigare släpmål. Detta mynnade bland annat ut i olika 
kravspecifikationer.

 2.3 Kravspecifikation
Baserade på de intervjuer och diskussioner som gjorts tidigare skapades olika kravspecifikationer 
enligt Pahl och Beitz,. Se bilaga 4. Detta för att få en överblick på vilka kriterier som krävdes eller 
önskades.

 2.4 Benchmarking
Detta kan kort beskrivas som en undersökning av existerande produkter, deras för- och nackdelar 
etc.

Det finns flera olika släpmålstyper på VTR, den mest intressanta är SM9 vilket SM10 är en 
vidareutveckling utav.
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 2.4.1 SM9
Detta släpmål har används på VTR sedan slutet av 90-talet och har utvecklats och förändrats under 
årens lopp. Ritningsunderlag till detta finns tillgängligt i pappersformat och i vissa fall digitala 2D 
ritningar samt 3D modeller. Möjligheten fanns således att återanvända dessa om detta tycktes 
lämpligt. Några få detaljer fanns även på lager.

 2.5 CAD
På VTR används CAD- programmet PTC Creo Parametric 2.0 och därför användes detta till 
projektet.
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Illustration 5: Släpmål SM9 Foto:Vidsel Test Range



 3 Resultat

 3.1 CAD målhalva

Med hjälp av befintlig 2D-ritning av profilen på de redan tillverkade målhalvorna, togs en 3D-
ritning fram.

 3.2 Kravspecifikation SM10
För att få en bild av vad det nya släpmålet har för krav samt vilka önskemål som finns på detta 
skapades en kravspecifikation genom diskussioner med personal på VTR, se bilaga 5.

 3.3 Fog mellan målhalva - målhalva
Målhalvorna måste fogas samman på något sätt för att skapa en cylinder, här kallad målkropp. 
Valet föll på ett skruvförband. Anledningen till att just skruvförband valdes är att man inte vill ha 
stora utstickande delar som stör aerodynamiken, målet ska kunna öppnas relativt enkelt samt hålla 
för att öppnas och stängas flera gånger. För att få en uppfattning av hur många skruvar som skulle 
behövas utfördes en enklare beräkning. Se bilaga 11.

 3.3.1 Val av skruv målhalva - målhalva
Baserad på diskussioner med släpmålsmontörerna på VTR togs en kravspecifikation på skruv fram. 
Se bilaga 6. Med hjälp av kravspecifikationen började sökandet av lämplig skruv. ISO-numret för 
lämplig geometrin användes vid sökning. I detta fall ISO 7380. Flera alternativ hittades. Se bilaga 
13.

 3.3.2 Mutter målhalva - målhalva
När målhalvorna läggs ihop och ska skruvas fast är det svårt att montera en vanlig mutter samt hålla 
denna i läge när skruven skruvas fast p.g.a. litet utrymme. Att gänga direkt i målhalvorna anses ej 
önskvärt bl.a. för att godset är för tunt. Ankarmutter valdes därför.

Alternativ: en ankarmutter i mitten på varje sida samt två skruvar med vanlig låsmutter. Hålen till 
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Illustration 6: Målhalva SM10 med: 1.hyllor för apparatbryggor 
2.nedfasade ändor 3.urtagna slitsar för bogseranordning 



låsmuttrarna placeras nära kanten så att dessa kan nås med en hand och nyckel.

 3.3.3 Allmänt om ankarmuttrar
Ankarmuttrar av olika slag har använts inom flygindustrin under en längre tid, på den vanliga 
marknaden kan det dock vara svårt att hitta dessa. En krav/önskemål specifikation på ankarmutter 
togs fram. Kravspecifikationen grundades på intervjuer av släpmålsmontörer och personal från 
mekanisk verkstad. Beroende på hur ankarmuttern sätts fast på materialet, kan det finnas risk att 
ankarmuttern lossnar från detta. Vid nitning är risken mindre men proceduren är mer tidskrävande. 
Vid limning är risken högre men proceduren enklare. Om ankarmuttern lossnar sitter den dock fast i 
den inskruvade skruven. Problemet uppstår då skruven skall skruvas ut. Ankarmuttern saknar då 
mothåll och kan börja rotera varpå skruven eventuellt måste borras ut.

 3.3.4 Val av ankarmutter målhalva - målhalva
FMV har ett stort utbud av ankarmuttrar men det kan vara svårt att finna dessa samt hitta 
dokumentation till dessa. Valet gick därför utanför FMVs sortiment och mer specifikt till företaget 
Click Bond [2]. De har en ankarmutter CB6012 med dubbla muttrar och längre platta i sitt 
sortiment, se illustration 8 och även bilaga 14 . Detta borde eliminera problemet som kan uppstå 
med snurrande ankarmuttrar. En annan fördel med Click Bonds ankarmuttrar är den enkla 
monteringen med lim och en gummiplugg som fixerar plattan då limmet härdar och samtidigt 
skyddar gängan från lim. 
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Illustration 7: Del av sortiment från Click Bond.
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Illustration 8: Den valda ankarmuttern: CB6012 från Click Bond



 3.4 Balansering av släpmål
När bogsertappen, se illustration 10 och 11, lossas och dockas samt då släpmålet bogseras, måste 
vikten i släpmålet vara balanserat så att bogsertappen inte nyper fast vid lossning och dockning 
samt att flygningen sker rakt utan att svaja. 

 3.4.1 Balansering SM9
Balansering sker genom att tillsätta vikter (barlast) samt genom att förflytta bogserpunkten genom 
att förflytta bogsertappen i längdled. Detta är ett tidskrävande och mödosamt moment vid 
montering.

 3.4.2 Balansering SM10
I målhalvorna på SM10 finns hyllor att fästa apparatbryggorna för elektronik på. Om 
apparatbryggorna är kortare än målhalvorna skulle det var möjligt att skjuta dessa tills jämvikt, eller 
nära jämvikt, uppstår. Det skulle med fördel kunna tillverkas en balanseringsvagga, se bilaga 16, 
som de båda målhalvorna läggs i, sida vid sida. De delar som kan, monteras och de som kräver att 
målhalvorna är ihopskruvade fästs provisoriskt. Man skulle då kunna skjuta apparatbryggorna till 
jämvikt, alternativt skjuta barlast till jämvikt. En tanke är att använda sig av vattenpass alternativt 
en eller två vågar som placeras i kanten på målhalvorna för att där se vilken barlast man behöver. 
När detta är gjort skruvas målet ihop för att sedan hängas upp i bogsertappen och finjusteras på 
liknande sätt som SM9.
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 3.5 Bogseranordning och fackelbrytare SM9
Bogseranordningen på SM9 består av ett flertal delar bl.a. en bogsertapp. Denna del dockas i 
vinschen vilket innebär att den övre delen av bogsertappens geometri inte bör förändras. 
Bogseranordningen kan vid balansering förflyttas i längdled. Justeringsmån vid användande av 
fackelbrytare är 80mm.
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Illustration 9: Balansering genom förflyttning av apparatbryggor.  
Apparatbryggorna illustreras av två kartonger



 3.6 Fackelbrytare
Ett vanligt förekommande krav från kunder är att målet utrustas med kraftiga värmekällor för att 
t.ex. simulera en jetmotor. Detta åstadkommes genom pyrotekniska facklor. För att facklorna inte 
ska antändas när släpmålet sitter dockat på roboten finns en säkerhetsbrytare, här kallad 
fackelbrytare.
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Illustration 10: Bogseranordning SM9. 1.Bogserbalk 2.Täckplåt  
3.Fackelbrytare 4.Mutter 5.Gängad tapp 6.Distansbricka 7.Gängad 
bricka 8.Bogsertapp

Illustration 11: Bogseranordning SM9 hopmonterat. Målkroppen ska 
egentligen finnas mellan bogserbalk och täckplåt



 3.6.1 Fackelbrytare SM9
Fackelbrytaren på SM9 kan kan beskrivas som en fjäderbelastad stav som löper genom en cylinder. 
Den övre delen av staven trycks vid dockning in av vinschkroppen. På den undre delen av staven 
sitter en elektrisk brytare (ej på blid). När målet lossas och utvinschning påbörjas åker brytaren ut 
och facklorna kan antändas. När släpmålet vinschats in och dockas åker brytaren in.

Fackelbrytaren på SM9 har vållat problem, främst då målet vinschats in och skall dockas. Då kan 
brytaren krökas och förlora sin funktion samt förhindra dockning. Olika konstruktioner har genom 
tiderna används och diskuterats.

 3.6.2 Fackelbrytare SM10
Att förändra fackelbrytaren innebär flera fördelar. Dels kan problemet med dockning förbättras och 
dessutom kan bogseranordningen förenklas i sin konstruktion.

Olika alternativ på brytare diskuterades men den lösningen som verkar mest lämplig är en typ av 
brytare som öppnar när målet lossas men sedan inte kan slutas, förutom av personal på marken. 
Man kan likna den med en vanlig stickpropp som dras ut. Detta kan dock medföra ändrade rutiner 
vid flygning. En liknande lösning finns på ett annat släpmål kallad SM3.

Om det skulle bli problem med att genomföra denna förändring och behovet att använda sig av en 
brytare som kan öppnas och stängas flera gånger måste mötas, skissades olika lösningar upp. Dessa 
lösningar har gemensamt att de ej sitter som en integrerad del av bogseranordningen.

Alternativa skisser på lösningar, se Bilaga 15.

 3.6.3 Bogseranordning SM10
Genom att förflytta fackelbrytaren kunde en enklare bogseranordning konstrueras. Bogsertappen 
från SM9 behölls i sin helhet och två spår, se illustration 6, togs upp i den övre målhalvan med en 
längd på spåren så att samma justeringsmån som SM9 behölls.
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Illustration 12: Bogseranordning SM10. 1. Bogsertapp, 2. täckplåt  
samt 3. bogserbalk



 3.6.4 Bogserbalk
Denna del, se illustration 12, har till uppgift att fästa de skruvar som i sin tur fäster bogsertappen 
samt att sprida ut krafterna från bogsertappen i målhalvan. Några olika koncept diskuterades med 
personal på mekanisk verkstad vilket resulterade i ett enkel lösning där bogserbalken valsas i 
materialet ss 1311. Bogserbalkens ytterradie är densamma som innerradien på målhalvan.

 3.6.5 Dragprov
Då bogseranordningen är justerbar kan det vara intressant att veta hur stor kraft som krävs för att 
bogseranordningen skall börja glida fastän skruvarna är åtdragna. Ett dragprov, se bilaga 12 
utfördes med en kortare del av en målhalva samt en prototyp av bogseranordningen. Bogsertappen 
drogs som mest till en kraft av 4095 N utan att bogseranordningen rörde sig eller deformationer 
eller skador blev synliga. 4095 N kan jämföras med den beräknade kraften vid uppskjutning, se 
bilaga 9, på 3024 N i släpmålets längdled samt 277,5 N i släpmålets höjdled.

 3.6.6 Skruvar Bogseranordning
Skruvarna till SM9 har krysspår vilket inte var önskvärt, istället valdes en insexskruv. Då ett brott 
av dessa skruvar vid start kan frambringa en krasch av målroboten utfördes en 
hållfasthetsberäkning, se bilaga 10. Denna visade att skruvarna bör klara de krafter som 
bogseranordningen utsätts för med god marginal.

 3.7 Ändkon
Ett flertal ändkoner ritades i CAD-program för att på så sätt visuellt bedöma hur de skulle passa 
målkroppen samt hur de skulle fästas vid målkroppen. Att svarva ned målkroppens ändkanter för att 
få en jämnare övergång anses nödvändig, se ändkanter på illustration 6. Alternativet i illustration 13 
har en fläns (1.) som sticker in målkroppen med uttag (2.) för hyllorna för apparatbryggorna inne i 
målkroppen. 
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 3.7.1 Fäste ändkon
4 st ankarmuttrar CB6009 med M4-gäng limmas på insidan av noskonen, om möjligt gjuts plattorna 
till ankarmuttrarna in i noskonen för att förhindra att dessa snurrar vid demontering. De hål som 
borras på kon och målkropp bör ha en sådan precision att koner och målhalvor kan bytas ut. 
Exempelvis genom användandet av en jigg. Skruv liknande den mellan målhalvorna, dock med M4-
gäng. Alternativt CB6012 om denna kan bockas på mitten för att bättre passa radien på ändkonen.

 3.7.2 Alternativ ändkon
Beroende på hur ändkonen tillverkas kan det vara enklare och mindre kostsamt att tillverka en 
ändkon med raka sidor, liknande den på SM9 men med en innerdiameter av samma mått som 
innerdiametern på målkroppen hos SM10. En enklare spantring eller två valsade plåtar skulle kunna 
användas för att först skruvas fast i ändkonen med lågkullrig skruv och låsmutter. Sedan skjuts de 
valsade plåtarna in i målkroppen där de fästs med ankarmutter och skruv.

 3.8 Fenor

 3.8.1 Fenor SM9
Fenorna består av en sandwich-konstruktion med svagt sluttande profil, den är tjockare vid foten för 
att sedan bli tunnare.

 3.8.2 Fenor SM10
En enklare 3D-ritning togs fram på fenor med en rak profil. Förslagsvis tillverkas dessa i enklare 
material t.ex plywood.
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Illustration 13: Ändkon SM10



 3.9 Fenfot

 3.9.1 Fenfot SM9
Fenfoten är tillverkad i aluminium och ser ut som en list och kapas till bestämd längd. Finns i stor 
mängd på VTR. 

 3.9.2 Fenfot SM10 
En 3D-ritning togs fram från befintlig 2D-ritning. Då detaljen har använts och testats, finns i stor 
mängd på VTR samt att de ribbor som finns på målhalvorna är gjorda för dessa behålls denna som 
den är på SM9.

 3.10 Fäste Fenfot/Målkropp
Fenfoten kan monteras före det att målhalvorna skruvas samman med varandra. Detta gör det 
möjligt att använda sig av vanlig skruv och mutter då det bör vara enkelt att hålla mot muttern från 
insidan. M4 lågkullrig skruv med torx- eller insexspår och låsmutter med nylonring 
rekommenderas.

 3.11 Fäste Fena/Fenfot
SM9 använder ett lim för denna fog. Ett enklare alternativ kan vara att använda skruv och mutter 
liknande fästet vid fenfot/målkropp.
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Illustration 14: Fenfot SM10



 4 Diskussion och fortsatt arbete
Målet för projektet var att konstruera ett flygklart skal till ett nytt släpmål med hjälp av de 
målhalvor som fanns tillgängliga. Med hjälp av denna rapport bör det vara möjligt att, på VTR, 
tillverka ett sådant eller att använda rapporten som diskussionsunderlag för tillverkning eller fortsatt 
konstruktion. Projektmålen i avsnitt 1.3 har uppfyllts men fokus har legat på fogen mellan 
målhalvorna samt bogseranordningen på grund av tidsbegränsning och önskan av VTR.

Där hållfasthetsberäkningar och dragprov utförts visar dessa att konstruktionen håller för de givna 
påfrestningarna.

För att få struktur på projektet gjordes en enklare och lättöverskådlig tidsplanering. Tiden utsatt för 
rapportskrivning visade sig vara väldigt mycket mindre än vad som behövdes.

För att få struktur på de faser som kan finnas inom en produktutvecklingsprocess användes Sirius 
Masterplan, den kan vara lite väl omfattande för ett litet projekt som detta men hade ändå ett stort 
värde. 

Finita element analys i Creo Simulate kan vara tidskrävande för den som inte arbetat en längre tid 
med detta och det kan vara svårt att veta hur nära verkligheten simuleringen hamnar. Ett dragprov 
kan i vissa fall vara att föredra eller användas som komplement till FEA om dragprovet och 
prototypen kan göras på ett enkelt sätt. Dragprovet som utfördes i detta projekt krävde liten 
tidsåtgång och gav en tydlig bild av hållfastheten.

Kravspecifikation enligt Pahl och Beitz är en bra metod för att samla alla krav i ett dokument. Det 
kan också vara god ide´ att gå igenom denna vid intervjuer för att fastställa vad som är krav och 
önskemål samt att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Denna metod visade dig vara till 
väldigt stor hjälp inte minst när skruv och ankarmuttrar skulle beställas då det blev enkelt att gå från 
punkt till punkt på listan och till slut hitta rätt produkt även om dessa var väldigt svåra att finna. 
Kravspecifikationen för SM10 innehåller även mycket värdefull information vid fortsatt 
konstruktion.

De tidigare släpmålet SM9 figurerar frekvent i denna rapport och anledningen till detta är dels att 
SM10 är en vidareutveckling av detta och ska klara av samma uppgifter som SM9 samt att detta 
släpmål är väl beprövat. Denna metod kan dock ge en låsning och mindre "nytänk" men överlag är 
nog denna metod att föredra i detta korta projekt, då mindre positiva egenskaper som innehas av 
SM9 undviks att upprepas. Ett av dessa mindre positiva egenskaper som försökt att undvikas på 
SM10 är balansering, en av de mest tidskrävande momenten vid montering av SM9. Detta 
resulterade bl.a. i en funktionsskiss på en balanseringsvagga. Denna kommer dock att behöva mer 
utveckling innan den kan tillverkas men den ger ändå en idé om hur balanseringsmomentet skulle 
kunna förenklas. Ytterligare detaljer där fortsatt konstruktionsarbete föreslås är i första hand 
ändkoner och fenor. Här bör fler koncept, materialval, tillverkningsmetoder etc utforskas.
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 6 Bilagor
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Bilaga 1    Material Målhalvor
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Bilaga 2    Planering
2 veckor prata med alla inblandade detta bör löpa parallellt längs projektets gång
sammanställa all dokumentation gällande SM10, installera Creo
2 veckor Cad, övergripande (ej detaljer) samt insamlande av befintliga cad ritningar.  

• målhalva
• noskon
• fenor
• bogserpunkt
• assembly

4 veckor lösa problem med cad ritningar och prototyp t.ex. 
• hållfasthetsberäkningar antal skruvar mellan målhalvor
• Hållfasthetsberäkningar bogserpunkt
• fenfäste
• noskon fäste

prototyp
• bestämma skruv – beställa
• bestämma ankarmutter – beställa

hållfasthetstest
• bogserpunkt
• skruvar mellan målhalvor

1 vecka cad för att sätta i förändringarna
1 veckor rapport/dokumentation

• renskriva intervjuer
• loggbok
• läsa andras examensarbeten
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Bilaga 3    Sirius Masterplan
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Bilaga 4    Kravspecifikation enligt Pahl och Beitz

Rubrik Exempel
Geometri Storlek, utrymmeskrav, hopkoppling, anslutning, utbyggnad,...
Kinematik Typ av rörelse, riktning av rörelse, hastighet, acceleration
Krafter Krafternas riktning, krafternas storlek, utbredning, frekvens, vikt, deformation, 

styvhet, tröghetskrafter, resonans, stabilitet
Energi Utgående effekt, verkningsgrad, förluster, friktion, ventilation, flöde, tryck, 

temperatur, värme, kyla, tillförsel, lagring, kapacitet, omvandling
Material Flöde och transport av material, mekaniska och kemiska egenskaper, transport 

av material, lagkrav
Signaler Input, output, visning av signaler, kontrollutrustning, signalform
Säkerhet Lagkrav, direkta skyddssystem, operatörsskydd, omgivningsskydd
Ergonomi Människa maskin relation, betjäning, utformning, arbetshöjd, layoutklarhet, 

sittkomfort, passform, belysning, greppvänlighet, estetisk
Tillverkning Företagets begränsningar, tillåtna dimensioner, föredragna produktionsmetoder, 

modultänkande, materialval, genomförbara toleranser och kvalitet, ledtider, 
materialförluster, kapacitet

Kvalitetskontroll Möjlighet till tester och mätningar, applicering av speciella bestämmelser
Montering Speciella bestämmelser, installation, inpassning
Transport Begränsningar p.g.a. lyft, typ av transport, … 
Handhavande Ljudnivå, nötning, andra användningsområden, klimat (tex tropiskt, hög 

salthalt)
Underhåll Service intervall, inspektion, pris på underhållsdetaljer, demonterbarhet, 

rengöring, målning, tidsåtgång, reparationsvänlighet
Återvinning Återanvändning, återvinning, lagring
Kostnad Maximal tolerabel tillverkningskostnad, verktygskostnad, investering och 

värdeminskning
Tidsplan Stoppdatum för utveckling, stoppdatum för tillverkning, leveransdatum
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Bilaga 5    Kravspecifikation SM10
Ändr K/Ö Kravspecifikation SM10

Geometri
K Använda de aluminiumprofiler (målhalvor) som finns
K Använda geometrin på den dockande delen av måltappen till SM9
Ö Utstickande delar som kan störa aerodynamiken undviks

Kinematik, vikt och balans
Ö Förflyttning av bogsertapp för balansering
Ö Enkel metod för balansering
Ö Vikt 40kg enligt:167-fc rev B swi 2013-20-22 klarar loddi att bära en vikt på 58kg i 

balkläge. Vinsch väger ca 10-11kg.

Krafter
K Skall klara en acceleration på 7g vid start, 4-4,5g är normalt vid start (loddi)
Ö Skall klara en acceleration på 11g vid landning

Energi
K temperatur -55 till +30ºC

Material
Målhalvorna består av 6082 T6 aluminium
Färg

Ö Ena halvan av målhalvan (längdled) svart, andra halvan vit. (Teodolit)
Ö Signalfärg på övriga delar för att synas samt skrotletning

Signaler
K Någon form av fackelbrytare

Säkerhet

Ergonomi

Tillverkning
K bör i stor utsträckning ske i egen verkstad
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Ö Undvik komplicerade delar som exempelvis spantringar 
Kvalitetskontroll

K Granskning av Militära luftfartsmyndigheten
Montering

Ö Enkel montering
Ö torx och insex-skruv bör användas
Ö M-gänga
Ö Ej mer skruvar än nödvändigt
Ö Delarna, exempelvis målhalvor och noskoner bör passa mellan varandra och ej vara 

”individer”.
Ö I viss mån använda skruvdragare

Transport

Drift/användning

Underhåll

Återvinning/Återanvändning
Ö Delarna bör kunna återanvändas och kunna passa vilket SM10 släpmål som helst
Ö Miljöfarliga material bör undvikas då delar kan hamna i naturen

Kostnad

Tidsplan

Förklaring till kravspecifikation: K/Ö står för Krav / Önskemål,  Ändr står för Ändring: här skrivs 
det datum en eventuell ändring skett.
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Bilaga 6    Kravspecifikation för skruv mellan målhalvorna
K/Ö Kravspecifikation för skruv mellan målhalvor

K
K
Ö
Ö
K

Geometri
Torx eller insex
Lågkullrigt huvud med fläns
Metriskgänga M4,M5
Ej helgängad
Längd 6,5mm + längd som behövs för mutter 

Ö
K

Material
Magnetiska egenskaper (så att den fäster på bits)
Medel eller hög hållfasthet (10.9 eller högre)

Ö
Ö

Övrigt
Bra dokumentation
Bör finnas i stora kvantiteter och ej utgå ur sortiment i snar framtid 

Förklaring till kravspecifikation: K/Ö står för Krav / Önskemål,  Ändr står för Ändring: här skrivs 
det datum en eventuell ändring skett.
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Bilaga 7    Kravspec. Ankarmutter målhalva - målhalva
Ändr K/Ö Kravspecifikation Ankarmutter målhalva - målhalva

Geometri
K Metrisk gänga M5 
K ”flytande” - muttern kan röra  sig i förhållande till plattan

Montering
Ö Ej fastsättning genom nitning

Övrigt
Ö Bra dokumentation
Ö Bör finnas i stora kvantiteter och ej utgå ur sortiment i snar framtid

Förklaring till kravspecifikation: K/Ö står för Krav / Önskemål,  Ändr står för Ändring: här skrivs 
det datum en eventuell ändring skett.
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Bilaga 8    Kravspec. för skruv bogsertapp - bogserbalk
Ändr K/Ö Kravspecifikation för skruv mellan bogsertapp och bogserbalk

Geometri
K Torx eller insex
K Försänkt skalle
K Metriskgänga M5
Ö Ej helgängad
Ö Längd 22mm

Krafter

Material
K Hög hållfasthet (10.9) eller högre

Övrigt
Ö Bra dokumentation 
Ö Bör finnas i stora kvantiteter och ej utgå ur sortiment i snar framtid

Förklaring till kravspecifikation: K/Ö står för Krav / Önskemål,  Ändr står för Ändring: här skrivs 
det datum en eventuell ändring skett.
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Bilaga 9    Beräkning av krafter vid 
uppskjutningsögonblicket

MA = massa för målrobot
MB = massa för släpmål = 40 kg θ = uppskjutningsvinkel = 45°

Friläggning var för sig
Målrobot Släpmål
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∑ F=m⋅a Newtons andra lag

x-led:

∑ F x=m⋅a x

Fx -  mB ∙ g ∙ sin 45° =  mB ∙ ax (1)

sin 45° = 
1
2

(2)

ax = 7g (3)

(2) & (3) i (1):

Fx =  mB ∙ 7g + mB ∙ g ∙
1
2

Fx =  mB ∙ g (
1
2

+ 7)

Siffror:
mB = 40 kg
g = 9,81 m/s2

Fx = 40 ∙ 9,81 (
1
2

+ 7)

Fx = 3024 N

y-led:

∑ F y=m⋅a y

Fy -  mB ∙ g ∙ cos 45° =  mB ∙ ay (1)

cos 45° = 
1
2

(2)

ay = 0 (3)

(2) & (3) i (1):

Fy = mB ∙ g ∙
1
2

Siffror:

Fy = 40 kg ∙ 9,81∙
1
2

Fy = 277,5 N
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Bilaga 10    Hållfasthetsberäkning för de bakre skruvarna i 
bogsertappen

Hållfasthetsberäkning för de bakre skruvarna i bogsertappen

Bogsertappen anses vara stel. För att förenkla ytterligare antas att de bakre skruvarna ta upp all 
dragspänning för att beräkna ett värsta fall.

Fx = 3024 N, Fy = 277,5 N

L1 = 11,35 mm, L2 = 19,05 mm, L3 = 31,75 mm

Medurs kraftmoment runt punkten A:

∑M A=0

Fx ∙ L1  + Fy ∙ L2 - F1y ∙ L3 = 0

F 1y=
F x⋅L1F y⋅L2

L3
(1)

Siffror i (1):
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Illustration 16: Moment
Illustration 15: Bogsertapp med krafter och 
längder



F 1y=
3024⋅11,35277.5⋅19,05

31,75

F1y ≈  1247,5 N 2 skruvar ger: 1247,5 / 2 ≈  624 N (dragkraften i en skruv)

Skjuvkraft i en skruv:

Fx – Fskjuv / 4 = 0 (2)

Siffror i (2):

Fskjuv = 3024 / 4 ≈  756 N

e= 232 σe = effektivspänning, von mises (3)

Siffror i (3):

Nominell spänningsarea: 14,2 mm2 för M5 skruv

e= 624
14,2 

2

3⋅ 756
14,2 

2

σe ≈ 103 MPa

Detta kan jämföras med sträckgränsen för skruven, i detta fall en skruv med M5 gänga av 10.9 
kvalitet.

Brottgräns: 1000 Mpa
sträckgräns: 1000 ∙ 0,9 = 900 Mpa
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Bilaga 11    Beräkning skruvförband mellan målhalvorna

Accelerationen vid start är 6g och detta kan anses som den största belastningen.

Vid beräkningen används accelerationen 7g och vikten 40kg

All vikt sätts i den undre målhalvan.

Gör antagandet att ren skjuvkraft verkar på skruvarna då accelerationen vid start sker i 
skjuvriktningen.

Skruv
Bumax

M4 M5
Brottkraft kN 4,4 7,1
Sträckkraft kN 2 3
Nominell spänningsarea mm 8,78 14,7

Beräkning av kraft:

F=m⋅a
F=40kg⋅7⋅9,82 m/ s2

F=2749,6 N

= F
ms⋅n⋅An

τ = skjuvspänningen i ett fästelement (Mpa)
F = total yttre kraft (N)
ms = förbandet skärighet
n = antalet fästelement i förbandet
An = arean av ett fästelement (mm2)

n= F
ms⋅An⋅τ

 (1)

till=0,6till tumregel (2)
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siffror i (2):

τ = 0,6 * (F/ An) = 0,6 * (2000/8,78) = 0,6 * 227,8 ≈ 136,8 MPa

siffror i (1):

F = 2750N
ms = 1n = antalet fästelement i förbandet
An = 8,78mm2

n= 2750
1⋅8,78⋅136,8

 
n = 2,24

Vilket ger att man bör ha minst 3 st skruvar av denna typ.
Detta är dock om friktionen i skruvförbandet inte tas med utan skruvarna sitter löst. Det är även 
utan säkerhetsmarginal.

Källa för formler: Tabellsamling, 1998, Malmendahl och Norderydh, ACTEC läromedel, sidan 14
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Bilaga 12    Dragprov
Ett dragprov utfördes på VTR med en kort del av målhalva samt en prototyp av bogseranordningen. 
Dragprovet utfördes för att testa hållfastheten på målhalvan och bogseranordningen men även för 
att se om bogseranordningen skulle börja glida. Prototypen spänndes fast och en metallbit med ett 
hål i placerades runt bogsertappen. Som mätare för dragkraften användes en dragvåg som visade 
enheten pound (lb).
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Illustration 17: Kort målhalva med bogseranordning sedd uppifrån.

Illustration 18: Draganordning fastsatt, sedd från sidan.



Reslutat

Dragprov 1: Drag till 622 lb  = 282 kg

282*9,82 = 2769 N

Bogsertapp rör sig inte. Inga skador eller deformationer synliga.

Dragprov 2: Drag till 920 lb = 417 kg

417 kg * 9,82 = 4095 N

Bogsertapp rör sig inte. Inga skador eller deformationer synliga.
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Bilaga 13    Förslag till skruv målhalva – målhalva
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Bilaga 14    Ankarmutter CB6012 från Click Bond
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Bilaga 15    Alternativa fackelbrytare

Följande är skisser och produkter på alternativa fackelbrytare och idéer kring fackelbrytare ifall 
”engångs”-brytare av liknande typ som på SM3 eller lanyard-swich inte skulle gå att genomföra.

Dessa förslag kan ses som ett underlag för diskussion och har gemensamt att det inte är integrerade 
med bogseranordningen.

Brytaren kan placeras nästan vart som helt på målkroppen särskilt om benen eller vinschdockan 
modifieras något.

Kriterier som bör uppfyllas:

• Brytaren kan öppnas och stängas under flygning

• Mekanisk

• Lång överrörelse dvs. stor det av slaglängden används efter att brytaren säkrats.

• Fackelbrytare SM9 har 2cm slaglängd, detta mått kan sättas som minsta slaglängd.

Frågor:

• Är det möjligt att fackelbrytaren på SM9 under dockning kan komma in i hålet för 
bogsertappen? 

• Kan fackelbrytaren brytas mot benen till vinschen?

• Ska vinschen och benen förändras i framtiden?
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Vidare förklaring till Fackelbrytare skiss 1: Brytarens runda del har en radie på 2cm. Den fyrkantiga 
delen finns inne i målkroppen. Den fyrkantiga delen glider i ett hölje liknande ett gevärsmagasin.
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Illustration 19: PIZZATO ELETTRICA FC 319, med 12,7mm kula. Från 
www.tme.eu 

Illustration 20:Fackelbrytare skiss 1



Bilaga 16    Balanseringsvagga principskiss

Bilderna ovan föreställer CAD-modell på en balanseringsvagga 
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Bilaga 17    Konstruktionsritningar
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