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Sammanfattning 
 
Den senaste trenden inom flygvapenindustrin är utveckling av obemannade farkoster. Den svenska vapenindustrikoncernen Saab AB följer denna 
trend i och med den stundande introduktionen av företagets obemannade helikopter Skeldar V-150. Som ett led i vidareutvecklingen av detta system 
finns planer på att även lansera en marin variant, kallad Skeldar M. Tanken med denna marina variant är att möjliggöra fullständigt autonoma starter 
och landningar från fartyg. För att kunna genomföra detta på ett tryggt sätt även i hårt väder krävs att helikoptern hålls säkrad på fartygsdäcket såväl 
innan start som efter landning. 
 
Uppgiften för detta arbete har varit att ta fram koncept för hur ett sådant säkringssystem skulle kunna se ut. För att ta fram idéer för dessa koncept 
har en flitigt brukad produktutvecklingsmetod använts. Metoden innebär att en kravspecifikation tas fram utifrån kundens behov. Med stöd av den 
genereras sedan ett antal produktkoncept genom kreativt tänkande och analyser av hur andra löser samma problem. Koncepten jämförs sedan utefter 
hur väl de uppfyller kundens behov och de bästa idéerna kan på så sätt väljas ut och vidareutvecklas. 
 
De koncept som tagits fram i detta arbete har sträckt sig från enklare idéer där kardborrmaterial används för att säkra helikoptern, till system som 
mäter in helikopterns position relativt fartyget och justerar sitt eget läge därefter. Totalt framkom nio grundidéer och sammanlagt tolv varianter på 
antiglidsystem. I samråd med personer inblandade i Skeldar-projektet valdes sedermera tre av koncepten ut för att vidareutvecklas ytterligare, en 
lösning där helikoptern vinschas ner på däck, en annan där kardborrlås används för att säkra den och en tredje där sugkoppar håller Skeldar fast. 
 
Med hänsyn tagen till bland annat svårigheter att implementera en vinschlösning ombord på såväl Skeldar som fartygen valdes denna lösning 
slutligen bort. Svårigheterna bottnar framför allt i utrymmesbrist och problem med automatisk sammankoppling av helikopter och fartyg. De 
koncept som rekommenderas i detta arbete blir därför ett av systemen med kardborrlås eller sugkoppar. 
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Abstract 
The latest trend within the air force industry is development of unmanned aerial vehicles. 
The Swedish defense industry group Saab AB is following this trend by means of the 
introduction of their unmanned helicopter Skeldar V-150. As part of the further 
development of this system Saab has plans on introducing a marine version of the system, 
called Skeldar M. One of the purposes of this version is to enable completely autonomous 
take-offs and landings from ships. To be able to complete this in a safe manner in harsh 
conditions the helicopter needs to be secured to the deck before take-off as well as after 
landing. 
 
The purpose of this thesis has been to develop a concept for keeping Skeldar secured on 
deck. To establish ideas for these concepts a common method for product development 
has been used. The method involves acquiring customer needs and from these needs 
establish a list of demands on the product itself. A set of product concepts are then 
generated by means of creative thinking and competitor analysis. After that the concepts 
are compared based on how well they meet the demands put upon them and the best ideas 
get picked out and further developed. 
 
The concepts developed in this thesis stretch from simple ideas where hook and loop 
fasteners are used to secure the helicopter to more advanced ones where the helicopter’s 
position relative to the ship is measured and the system adjust to this position. All in all 
nine basic ideas were developed and a total of twelve versions on securing systems. In 
consultation with people involved in the Skeldar project, three of the concepts were 
chosen for further development, one concept where the helicopter was winched to the 
deck, a second where hook and loop fasteners were used to secure it and finally one 
where vacuum grippers keeps Skeldar on deck. 
 
With difficulties of implementing a winch system onboard Skeldar as well as on board 
the ships taken into account, this solution was dropped. This was primarly due to lack of 
space and difficulties solving an automatic connection between helicopter and ship. The 
concepts recommended in this thesis will therefore be one of the systems where hook and 
loop fasteners or vacuum grippers are used. 
 
  



 



 

Förord 
Detta examensarbete har varit avslutningen på vår civilingenjörsutbildning med 
inriktning mot maskinteknik. Det har utförts på Saab Aerosystems i Linköping på 
sektionen för skrovkonstruktion. 
 
Vi vill här passa på att tacka de personer som hjälpt oss att göra detta exjobb till vad det 
är. Först och främst vill vi tacka Christopher Jouannet som introducerade oss för vår 
handledare Mattias Jacobsson, som självklart också är värd ett stort tack. Vi vill såklart 
även tacka handledare nummer två, Patrick Berry, för att alltid ha ställt upp och 
uppmuntrat. Tack också till Per-Erik Cardell som varit vårt främsta bollplank. 
 
Utöver dessa har ett antal personer runt om i landet hjälpt oss att få en fackmannamässig 
prägel på vårt arbete. Här vill vi nämna Patrik Granstam på Sjöfartsverket som hjälpt oss 
bringa klarhet i det här med accelerationer ombord på fartyg. Patric Hjorth som hjälpt oss 
inom samma område men med Visbykorvetterna som fokus. Patric introducerade oss 
även för Ann Dahllöf som gav oss djupare insyn i problemet med att landa en helikopter 
på ett fartyg i och med studiebesöket nere i Karskrona, tack Ann. Tack också till Pär 
Holmström på PIVAC och Carl-Gunnar på Gardner Denver för all hjälp med sugkoppar 
och vakuumpumpar samt Kristina på Binder Nordica för information och produktprover 
av kardborre. 
 
Vi önskar Dig nu en trevlig läsning. 
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- Inledning - 

- 1 - 

1 Inledning 
I denna del behandlas examensarbetets bakgrund och syfte. Utöver detta gås 
undersökningens avgränsningar igenom följt av en översikt av rapportens struktur. Här 
finns också en ordlista där vanligt förekommande facktermer förklaras, samt 
konventioner för koordinatsystem.  
 

1.1 Bakgrund 
Ända sedan 1940 har Saab varit en ledande tillverkare och utvecklare av flygplan. Detta 
år premiärflög företagets första egenkonstruerade plan, Saab 17. Sedan dess har Saab 
levererat fler än 4500 flygplan av 15 olika typer. Det stora flertalet har varit ämnade för 
militärt bruk, men även ett antal civila varianter har lämnat Saabs hangarer. 
 
Den senaste trenden inom flygvapenindustrin är utveckling av obemannade farkoster, en 
utveckling som självklart också Saab vill vara en del av. År 2002 premiärflög företagets 
första obemannade flygplan, kallat SHARC. Förkortningen står för Swedish Highly 
Advanced Research Configuration och projektet bedrevs på prototypnivå med avsikt att 
utveckla och demonstrera kapaciteten hos en obemannad farkost. 
 
Saabs första obemannade farkost med avsikt att gå i produktion är den helt självgående 
helikoptern Skeldar V-150. Namnet härstammar från fornnordiska och betyder sköld. 
Skeldar V-150 är fyra meter lång, drygt en meter hög och har en rotordiameter på cirka 
tre meter. Maximal startvikt för helikoptern är 150 kg, därav tilläget V-150 i namnet, 
varav cirka 50 kg är nyttolast. Nyttolasten är i första hand tänkt att bestå av en optisk 
sensor som hängs under helikoptern vilket gör att Skeldars tilltänkta uppdrag 
huvudsakligen kommer att innebära övervakning, spaning och målföljning. 
Fortsättningsvis i den här rapporten där endast namnet Skeldar står skrivet menas den 
marina varianten Skeldar M, där M:et står för Marin. 
 
I skrivande stund har ett första provexemplar av Skeldar V-150 just färdigställts och 
markprov har påbörjats. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att ta fram en marin variant av 
Skeldar. Den största utmaningen i detta arbete är att få till ett säkert system för att landa 
farkosten på ett fartyg. Att landa en helikopter på ett fartygsdäck ses som en av de 
svåraste uppgifter en helikopterpilot kan ställas inför. Det faktum att skeppet, i dåligt 
väder, hela tiden rör sig i alla sina sex frihetsgrader kombinerat med mycket svåra 
strömningsförhållanden ställer höga krav på piloten, eller styrsystemet i det här fallet. När 
helikoptern väl har landats skall den även hindras från att glida omkring på däck samt 
kunna förflyttas från landningsplattan till förvaringsplatsen på ett säkert sätt. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att, för Saab AB:s räkning, fungera som underlag för hur en 
marin variant av företagets system Skeldar mekaniskt kan säkras i samband med start och 
landning på ett fartygsdäck.  
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1.3 Avgränsningar 
Att landa en obemannad helikopter på ett fartygsdäck är en komplex och svår uppgift. En 
tydlig avgränsning är därför av stor vikt för rapporten, denna skulle annars bli antingen 
allt för omfattande eller alltför övergripande och då inte ge några direkta resultat eller 
uppnå sitt syfte. 
 
För att kunna genomföra en autonom landning av en obemannad farkost krävs en rad 
avancerade system för att styra och mäta in farkosten gentemot landningspunkten. Dessa 
system har inte studerats i rapporten. Deras möjligheter och begränsningar har endast 
fungerat som givna förutsättningar för systemet som helhet. 
 
Vid landning på ett fartygsdäck är en betydligt hårdare landning än normalt att förvänta 
tack vare fartygets rörelser. Detta problem innebär att landningsstället behöver göras 
kraftigare än normalt. Detta dimensioneringsproblem av hållfasthetskaraktär diskuteras 
inte i rapporten. 
 
Sammanfattningsvis kommer denna rapport endast att behandla den mekaniska aspekten 
av landningsförfarandet. I fallet guidad landning innebär detta att studien tar vid då 
farkosten ska angöras i det guidande landningssystemet och slutar då den står säkert på 
däck. I fallet fri landning tar studien vid först då helikoptern slår ner på däck och avslutas 
även här då den står säkert förankrad. 
 

1.4 Struktur 
Rapportens huvuddel inleds med en beskrivning av de metoder som använts i arbetet följt 
av en kort företagsbeskrivning där Saabs verksamhet gås igenom, såväl historiskt som i 
nutid. Därefter följer en teknisk bakgrund, ett avsnitt som behandlar den bakomliggande 
tekniken för helikoptrar i allmänhet och obemannade flygfarkoster i synnerhet. Även den 
teknisk information om komponenter som ingår i valda system finns i detta avsnitt. 
Denna del fungerar delvis som teoretisk referensram, men syftar också till att sätta in 
läsaren i historiken bakom tekniken och hur den har utvecklats. Det femte kapitlet är en 
problembeskrivning där bakgrunden till problemet gås igenom följt av en detaljerad 
uppgiftsbeskrivning. 
 
Den avslutande delen av rapporten är uppbyggd på ett något okonventionellt sätt. Tack 
vare att resultaten som framkommit fortlöpande analyserats, och på så vis drivit arbetet 
vidare, kommer rapportens resultat- och analysdelar inte att följa på varandra som 
brukligt. Istället har de här vävts samman till en del för att få ett bättre sammanhang i 
rapporten och för att bättre följa den faktiska arbetsgången. Avslutningsvis finns de 
slutsatser som dragits av arbetet samt våra rekommendationer. 
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1.5 Ordlista 
Nedan finns en samling av ett antal i rapporten använda facktermer, mestadels 
förkortningar, förklarade. 
 
AHRS - Attitude and Heading Reference system, system för att ge information 

om vinkel i förhållande till horisonten och kurs. 
ATC - Air Traffic Control, flygledningscentral. 
Autonom - Självständig eller oberoende, i det här sammanhanget innebär ordet att 

farkosten kan flyga helt utan inverkan av en operatör. 
Avionik - En försvenskning av det engelska ordet avionics som är en 

sammandragning av orden aviation och electronics. Ett samlingsnamn 
för flygelektronik som till exempel radar, navigeringsutrustning och 
elektroniska styrsystem. 

COTS - Commercial Off The Shelf, produkter som finns tillgängliga att beställa 
direkt ifrån ”hyllan”. 

GPS - Global Positioning System, sattelitbaserat system för att bestämma 
geografiskt läge. 

INS - Inertial Navigation System, navigeringssystem som använder 
rörelsekänsliga sensorer, ofta i form av gyron, för att bestämma 
position, riktning och hastighet. 

RPV - Remotely Piloted Vehicle, fjärrstyrd luftfarkost. Begreppet har ersatts 
av UAV. 

Sea state - Term som på en tiogradig skala beskriver tillståndet till sjöss. I första 
hand refereras till våghöjd men termen beskriver även periodtid och 
karaktär hos vågorna. Sea state noll innebär en spegelblank vattenyta 
medan Sea state nio innebär en våghöjd på över 14 meter. För 
fullständig tabell se bilaga C. 

SHOL - Ship Helicopter Operational Limits, graf som visar under vilka 
förhållande en viss helikopter får utföra en viss manöver vid ett visst 
fartyg. 

TUAV - Taktisk UAV 
UAV - Unmanned Aerial Vehicle, obemannad flygande farkost. 
UCS - UAV Control Station, kontrollstation för en eller flera UAV-enheter. 
UAS - Unmanned aerial system, system typiskt bestående av en UCS, en eller 

flera UAV samt en mängd kringutrustning. 
VTOL - Vertical Take Off and Landing, farkost med möjlighet att starta och 

landa vertikalt. 
VUAV  - Ett kortare skrivsätt för VTOL UAV. 
 

1.6 Koordinatsystem 
Här följer konventionen för de kroppsfasta koordinatsystem som använts i rapporten för 
helikopter och fartyg där de laterala, x- och y-led, samt den longitudinella, z-led, 
riktningen definieras. 
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I figur 1.1 ses helikopterns kroppsfasta koordinatsystem med X-axeln positiv framåt i 
nosens riktning, Y-axeln positiv åt höger (styrbord) och Z-axeln positiv neråt. 
Koordinataxlarna med index e representerar ett jordfast koordinatsystem. Fortsättningsvis 
kommer helikopterns koordinataxlar skrivas med små bokstäver i rapporten. Θ är 
tippvinkel, Ψ är girvinkel och Φ är rollvinkel för helikoptern. Övriga parametrar i figuren 
lämnas odeklarerade då dessa ej förekommer i rapporten. 
 
 

 
  

Figur 1.1 Helikopterns kroppsfasta koordinatsystem

Figur 1.2 Fartygets kroppsfasta koordinatsystem
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Figur 1.2 visar fartygets kroppsfasta koordinatsystem. X-axeln pekar framåt i fartygets 
längdriktning, y-axeln är positiv åt styrbord och Z-axeln pekar vertikalt rakt upp. 
Fartygets vinkeländringar beskrivs på samma sätt som för helikoptern, se figur 1.1. 
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Vetenskapligt förhållningssätt 
Problem 

1. Skaffa sig kunskap 
2. Vad ska undersökas? 
3. Hur ska det göras? 
4. Genomförande 
5. Bearbeta/Analysera 
6. Redovisa/Rapportera 

2 Metod 
Här beskrivs de vetenskapliga metoder som använts vid arbetet. Syftet med 
metodbeskrivningen är enligt Patel och Davidsson (2003) att ge läsaren av rapporten 
möjlighet till att själv bedöma rimligheten i de uppvisade resultaten samt hur generella de 
är. Rienecker och Stray Jørgensen (2002) tilläger även repeterbarhet som ett av skälen till 
att metoddelen i uppsatser är viktig, läsaren ska kunna göra om undersökningen med 
samma metoder och få liknande resultat. 
 

2.1 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen beskrivs av Patel och Davidsson (2003) som en process uppdelad i 
ett antal steg, se figur 2.1. Ordningen på stegen är den ideala, men därmed inte den mest 
använda. Vissa typer av undersökningar, som till exempel de induktiva, kan till och med 
enligt Patel och Davidsson missgynnas av denna sekvens. En på förhand alltför ingående 
litteraturstudie kan då innebära att ett slags ”skygglappar” sätts på forskaren och hindrar 
upptäckten av ”det nya”. 
 
Eftersom detta arbete är ett examensarbete utlyst av ett företag, Saab AB, var problemet 
redan identifierat och steg två i sekvensen redan genomfört. Arbetet kommer således 
endast att täcka steg ett samt steg tre till och med sex i sekvensen i figur 2.1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Forskninsprocessens sex steg 
 
Ett forskningsprojekts ambitionsnivå beror enligt Wallén (1996) på det rådande 
kunskapsläget inom det valda området. Här skiljs normalt på fyra olika typer av studier:  
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• Explorativa studier syftar till att få grundläggande kunskap inom området, här 
råder således en låg kunskapsnivå. Relevanta variabler, begrepp med mera 
definieras. 

• Beskrivande studier är till för att bestämma egenskaper hos det utforskade 
objektet. Här bestäms värden på variabler och begrepp myntas. 

• Förklarande studier har som syfte att beskriva varför saker och ting är som de är. 
Relationer mellan orsak och verkan, avsikt och effekt etc. tas upp. 

• Normativa studier för att skapa normer för eller förslag på hur något bör 
behandlas eller utföras. 

 
Den studie som utförts i och med detta arbete har i störst utsträckning varit beskrivande 
men även i viss mån explorativ. Kunskapsläget inom det allmänna fallet, 
helikopterlandning på fartygsdäck, är god men däremot är specialfallet med landning av 
en UAV på fartygsdäck och de speciella betingelser som finns då relativt outforskat. 
 

2.2 Metod- och teoriansats 
Man brukar traditionellt tala om två huvudsakliga metoder för att genomföra studier, 
kvalitativ och kvantitativ metod. De båda metoderna skiljs enligt Patel och Davidsson 
(2003) åt av sättet att generera, bearbeta och analysera information. Valet av vetenskaplig 
ansats styrs enligt Wallén (1996) av karaktären på det problem som valts att studeras, 
men också enligt Meriam (1994) av vilka frågor det ger upphov till samt vilka resultat 
man är ute efter. En kvantitativ studie innebär enligt Patel och Davidsson (2003) en 
studie där mätningar görs vid insamlandet av data, medan en kvalitativ studie ägnar sig åt 
”mjuka data”. Med mjuka data menar man till exempel egenskaper eller karaktär hos en 
företeelse eller hos ett objekt. 
 
För detta arbete har en kvalitativ metodik valts. Syftet med rapporten har varit just att 
studera egenskaperna hos de framtagna koncepten och hur de relaterar till de på förhand 
givna betingelserna för en landning med Skeldar på ett fartygsdäck. 
 
Nästa steg är att välja en ansats för hur relationerna mellan teori och empiri ska utformas. 
Man brukar enligt Wallén (1996) i huvudsak tala om två metodansatser, den induktiva 
och den deduktiva. Induktion innebär att man ur det insamlade materialet drar slutsatser 
och på så vis driver arbetet framåt. Ofta framhålls också att insamlingen av data här ska 
ske helt utan förutsättningar. En deduktiv metod är i mångt och mycket raka motsatsen 
till den induktiva. Här utgår man istället enligt Patel och Davidsson (2003) från en färdig, 
allmän teori och försöker dra slutsatser om enskilda objekt eller företeelser. Abduktion är 
en tredje metodansats och innebär att de två tidigare nämnda ansatserna kombineras. Man 
börjar normalt sett med att induktivt arbeta fram en teori för att sedan deduktivt pröva 
den på nya fall, processen kan sedan itereras för att utveckla teorin och uppnå bättre 
resultat. 
 
I arbetet här har ett induktivt arbetssätt använts. Ett antal enskilda fall har tagits fram i 
form av idéer för hur en säkring av Skeldar kan gå till. Dessa har sedan prövats gentemot 
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de förutsättningar som funnits givna och en teori om vilken idé som är den bästa har 
utvecklats. 
 

2.3  Fallstudien 
En fallstudie innebär en studie av en specifik och mindre avgränsad grupp, ett fall. Fallet 
kan vara en individ eller en grupp individer, men lika väl en företeelse eller en specifik 
situation. Man kan även välja att studera ett mindre antal fall, till exempel två grupper av 
individer. Viktiga faktorer för att avgöra om en fallstudie är rätt metod för den 
undersökning man ska genomföra är vilken typ av frågor man ställer, vilken grad av 
kontroll man har över de ingående variablerna samt hur man tänker sig att slutresultatet 
ska bli. Dessutom krävs att ett väl avgränsat system finns att undersöka. (Patel & 
Davidsson, 2003; Meriam, 1994) 
 
Denna rapport behandlar ett specifikt fall, Saabs UAV-system Skeldar, och får därför 
anses vara en fallstudie. Samtidigt saknar undersökningen en del av de klassiska dragen 
hos en fallstudie. Patel och Davidsson (2003) skriver att fallstudien utgår från ett 
helhetsperspektiv och försöker ge så täckande information som möjligt om fallet. Det här 
arbetet har inga sådana ambitioner utan behandlar istället ett fall i fallet, nämligen 
landningen på ett fartyg. Även i detta delfall väljs stora delar bort och fokus hamnar på 
själva nerslaget med helikoptern och de närmaste sekunderna där efter. 
 
En fråga som fallstudien som undersökningsmetod har fått dras med under lång tid är 
enligt Meriam (1994) den om generaliserbarhet. Går det att applicera resultaten från en 
fallstudie på andra fall eller gäller de endast för det studerade? De flesta svarar enligt 
Meriam ja på denna fråga, med förutsättningen att begreppet generaliserbarhet omprövas 
så att det speglar utgångspunkter och förutsättningar för undersökningen. 
 
Generaliserbarheten hos det här arbetet får anses vara relativt begränsad. Att 
undersökningen behandlar ett UAV-system gör att en applicering på en annan typ av 
system inte vore att rekommendera. En rad speciella betingelser finns för obemannade 
farkoster gentemot bemannade och fallen är därför inte direkt jämförbara. Ett sådant 
exempel är den obemannade farkostens artificiella pilot kontra en mänsklig. Vidare är 
Skeldar i helikoptersammanhang liten och lätt, vilket gör att resultaten i detta arbete bör 
användas på farkoster i samma storleksklass. Även för obemannade farkoster i samma 
storleksklass som Skeldar kan skillnaderna vara stora. Farkostens fysiska utformning och 
dess autonoma landningssystem samt precisionen hos detta har varit två viktiga faktorer 
vid utformningen av koncepten. 
 

2.4 Konceptutveckling 
Processen med att ta fram ett koncept består enligt Ulrich och Eppinger (2004), vars bok 
har använts som källa för hela detta avsnitt, av sju steg, se figur 2.2. I denna rapport 
kommer endast att fokuseras på de fyra första stegen. Detta beroende på att de tre sista 
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stegen helt enkelt varit omöjliga att genomföra eftersom själva huvudprodukten i sig även 
den fortfarande är ett koncept. 

 
De två första stegen innebär att förstå kundens behov, Saab i fallet för det här arbetet, och 
att utifrån dessa behov sammanställa en lista över produktens krävda egenskaper. Med 
dessa krav i åtanke påbörjas den konceptgenererande fasen. Enligt Ulrich och Eppinger är 
målet med denna del i arbetet att noggrant utforska rymden av produktkoncept som kan 
tänkas uppfylla kundens behov. Konceptgeneringen innebär en blandning av kreativt 
tänkande inom gruppen och externt sökande efter redan etablerade koncept. Normalt sett 
resulterar detta i mellan tio och tjugo koncept representerade av en enkel skiss och en 
kort beskrivning av idén. 
 
Att välja vilka koncept som bör vidareutvecklas handlar enligt Ulrich och Eppinger om 
att utvärdera och jämföra de idéer som uppkommit under konceptgenereringsfasen med 
kundens krav och de övriga kriterier som existerar. Metoden de beskriver innebär att en 
sållningsmatris ställs upp, där vart och ett av koncepten ställs mot en rad parametrar och 
betygsätts utifrån detta. Ett exempel på en sådan matris kan ses i figur 2.3. Poängen för 
varje koncept räknas sedan samman och de rankas. På så vis kan ett antal koncept 
uteslutas, göras om eller kombineras med andra. 
 

 
Koncepten kan sedan antingen testas och utvärderas empiriskt eller kan en ny utvärdering 
med hjälp av matrisen ske. Det är inte helt ovanligt att hela utvecklingssekvensen i figur 
2.2 itereras, om inte från steg ett så åtminstone från steg två eller tre beroende på vad som 
framkommit under arbetet dittills. 

Figur 2.3 Exempel på sållningsmatris 

Figur 2.2 Använd modell för konceptutveckling
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3 Företagsbeskrivning 
Här beskrivs Saab AB som företag i form av en historisk redogörelse för företaget, en 
beskrivning av verksamhetens utformning och omfattning idag samt en blick in i 
framtiden. Informationen i detta kapitel är hämtad från Saabs intranät om inget annat 
anges. 
 

3.1 Historia 
När svenska flygvapnet bildades 1926 öppnades marknaden för en svensk flygindustri. 
Som ett svar på detta nyskapade behov bildade AB Svenska järnvägsverkstäder en 
aeroplanavdelning i Tannerfors i Linköping. Avdelningen kallades ASJA och 
verksamheten startade 1930 med ett egenkonstruerat tresitsigt reseflygplan kallat 
Viking I. De kommande åren tillverkade ASJA även ett stort antal flygplan på licens. 
1937 bildar Bofors det konkurrerande bolaget Svenska AeroplanAktieBolaget, SAAB, 
med säte i Trollhättan. Två år senare, efter att ASJA och SAAB gått samman, bildades 
vad som är det Saab AB vi känner idag. 
 
Redan ett år efter samgåendet premiärflög Saabs första egenkonstruerade flygplan, Saab 
17. Flygplanet var ett enmotorigt propellerplan med syfte att användas för spaning och 
för lättare bombfällning. Företaget levererade inte mindre än 322 exemplar av Saab 17 till 
flygvapnet under åren 1942-1944. Inför Saabs 60-årsjubileum 1997 renoverades ett 
exemplar av flygplanet för att delta i företagets flyguppvisning, ett exemplar som flyger 
än idag. Innan andra världskrigets slut hann man med att utveckla ytterligare två 
militärflygplan, ett tvåmotorigt bombplan, Saab 18, och ett enmotorigt jaktplan, Saab 21, 
med skjutande propeller. Saab 21 skulle senare komma att bli företagets första jetdrivna 
flygplan, då i en omarbetad version kallad Saab 21R. 
 
Under efterkrigstiden startades ett program för tillverkning av civila flygplan på Saab. 
Programmet resulterade i det tvåmotoriga passagerarflygplanet Saab 90 Scandia och i det 
enmotoriga rese- och skolflygplanet Saab 91 Safir. Endast 18 stycken Saab 90 Scandia 
såldes medan Saab 91 Safir rönte stora exportframgångar och levererades till Etiopien, 
Norge, Finland, Österrike och Tunisien där det användes som militärt skolflygplan. 
 
”På marken en ful ankunge, men i luften en svala”, sa den engelske provflygaren Robert 
Moore efter att ha premiärflugit Saab 29, mest känd som Flygande tunnan, den 1 
september 1948. Tunnan är Saabs hittills största produktionsserie och har levererats i 
totalt 661 exemplar. När leveranstakten var som störst rullades ett flygplan om dagen ut 
från företagets hangarer. Efterföljaren till Flygande tunnan blev Saab 32 Lansen som 
premiärflög 1952. Flygplanet tog Saab in i elektronikåldern tack vare omfattande 
elektronisk utrustning ombord. Lansen var dessutom företagets första plan att nå 
överljudsfart, dock endast vid dykning.  
 
Den 21 oktober 1955 premiärflög Saab 35 Draken, Saabs hittills största exportframgång 
på flygplanssidan. Först 50 år senare togs det sista planet officiellt ur tjänst från det 
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österrikiska flygvapnet (Aircraft of the Austrian Air Force since 1955, 2007). Draken var 
det första serietillverkade flygplanet i världen med dubbel deltavinge. Konfigurationen 
innebär att vingen är uppdelad i två sektioner, en främre med stor svepningsvinkel för 
bättre högfartsegenskaper och en bakre med mindre svepningsvinkel för bättre 
lågfartsegenskaper. Namnet deltavinge kommer ifrån att vingarnas planform liknar den 
grekiska bokstaven Δ, delta. Vingformen har sedan dess använts på företagets 
efterföljande stridsflygplan Viggen och Gripen, dock i enkel form i kombination med en 
nosvinge, en så kallad canard. 
 
Viggen, eller System 37 som det kallades på Saab-språk, var under 60- och 70-talet 
svensk industris största satsning och vid årsskiftet 1965-1966 jobbade inte mindre än 
2000 av Saabs anställda i projektet. I System 37 ingick tre versioner av Viggen, en 
jaktversion; JA 37, en attackversion; AJ 37 samt en spaningsversion; S 37. Totalt 
levererades 329 exemplar till det svenska flygvapnet och planen tjänstgjorde från 1971 
till november 2005 då den sista maskinen togs ur bruk från F21 i Luleå. (Viggen 
utflugen, 2005) 
 
1980 tog Saab återigen upp sin tillverkning av civila flygplan genom att man ingick ett 
avtal med amerikanska Fairchild om att utveckla, producera och marknadsföra ett 
regionalflygplan med plats för cirka 30 personer. Samarbetet resulterade i Saab 340, till 
en början Saab-Fairchild 340 men efter att Fairchilds konkurs övertog Saab ansvaret för 
projektet helt. Flygplanet blev en försäljningsframgång och 1989 såldes hela 124 
exemplar. I samma serie togs även en större variant av 340 fram och 1992 premiärflög 
storebror, Saab 2000. Trots bra försäljning blev aldrig tillverkningen av 340/2000 lönsam 
och under våren 1999 lades tillverkningen ner och de sista flygplanen levererades. 
 

Figur 3.1 Samtliga flygplan tillverkade av Saab genom historien. 
 

3.2 Saab idag 
Dagens Saab är så mycket mer än en flygplanstillverkare. Koncernen är uppdelad i de tre 
affärssegmenten System och produkter, Flygsystem samt Försvars- och 
säkerhetslösningar och finns representerat på samtliga av världens fem kontinenter med 
huvudkontor i Stockholm. Saab AB är noterat på Stockholmsbörsens OMX-index och 
hade år 2006 en omsättning på cirka 21 miljarder svenska kronor och drygt 13500 
anställda. I Sverige finns Saab på ett 30-tal orter där den största delen av verksamheten 
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bedrivs i Linköping. Här finns drygt 5000 anställda och all flygplanstillverkning är 
förlagd hit. 
 

3.3 Organisation 
Saabs tre affärssegment är indelade i 17 enheter där Aerosystems, som examensarbetet 
utförs på, ingår som en enhet under flygsystemsegmentet. Inom Saab aerosystems arbetar 
man med avancerade lösningar för flygsystem och dess relaterade delsystem. 
Produktområdena är obemannade farkoster, taktiska system, pilotutbildning, simulatorer 
och nätverksbaserat försvar. Kunderna finns i hela världen och representeras av försvars- 
och flygindustrin. 
 
Hierarkiskt är Aerosystems uppdelat i avdelningar, områden och sektioner. 
Examensarbetet utförs på sektionen TMIA, Konstruktion – skrov, som är underordnad 
området TMI, Konstruktion; skrov och systeminstallation. TMI är i sin tur en del av 
avdelningen TM, industrialisering, som är en av T, Aerosystems, enheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3.2 Schema över Saabs organisation 
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Sektionen TMIA har till uppgift att ”tillhandahålla kompetens för skrovkonstruktion och 
matematisk formbestämning (geometri) inom såväl nyutveckling som typservice för 
produkter utvecklade inom Saab aerosystems.”. Under tiden för arbetet med denna 
rapport har vissa förändringar skett inom organisationen. TMIA ligger nu under 
systemutveckling, TD, och heter numera TDEA.  



- Teknisk bakgrund - 

- 15 - 

4 Teknisk bakgrund 
Kapitlet behandlar den tekniska bakgrunden till rapporten. Här beskrivs historien för 
såväl helikoptern i allmänhet som UAV i synnerhet. Dessutom förklaras de tekniska 
principerna för de båda systemen. Sist i kapitlet beskrivs tekniska principer och 
egenskaper för de system som ingår i rapportens rekommenderade lösningar.  
 

4.1 Helikoptern 
En helikopter är en flygfarkost som lyfter och drivs framåt med hjälp av en horisontell 
rotor. Jämfört med ett flygplan har helikoptern den stora fördelen att kunna starta och 
landa vertikalt. Detta gör att den kan flygas till platser där ett flygplan aldrig skulle kunna 
ta sig ner.  

4.1.1 Helikopterns historia 
Ordet helikopter kan härledas från de grekiska orden helix, spiral, och pteron, vinge. 
Orden sattes samman för första gången av Gustave de Ponton d’ Amecourt 1863 i 
uppsatsen La Conquê de láir par l`hélice – Exposé d´un noveau systéme d’aviation där 
han myntade ordet hélicoptére. (Flygteknik under 100 år, 2003) 
 
De tidigaste exemplen på konstruktioner som 
påminner om helikoptrar härstammar från Kina 
och antas ha tillverkats så tidigt som 400 f.Kr. Då 
i form av en leksak bestående av horisontella 
fjädrar eller bladformade pinnar i änden på en 
vertikal pinne. Pinnen snurrades mellan händerna 
och släpptes sedan varefter den flög iväg. 
(Flygteknik under 100 år, 2003) 
 
Den första idén som liknade dagens helikopter 
anses vara den ”luftskruv” som togs fram av 
konstnären och uppfinnaren Leonardo Da Vinci 
1483, se figur 4.1. Luftskruven var ett experiment 
och kom aldrig till praktisk användning. Dock har 
en modell av Da Vinci’s luftskruv gjorts i modern 
tid och finns nu att beskåda på Science Museum 
of London. (Helicopter Pioneers – Evolution of…, 
1997) 
 
De första bemannade flygningarna med farkoster som startar och landar vertikalt 
genomfördes 1907 i Frankrike. Den 24 augusti flög Gyroplane No.1, se figur 4.2, som 
hade konstrueras av bröderna Louis och Jacques Breguet. (Helicopter Pioneers – 
Evolution of…, 1997) 
 
 

Figur 4.1 Da Vinci:s luftskruv 
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En flygning med den första fullt kontrollerbara helikoptern, Focke-Wulf Fw 61, gjordes 
inomhus av Hanna Reitsch under Berlin Motor Show 1938. Den första helikoptern i 
Sverige, en Bell 47B, importerades 1946 och flögs av Ostermans. (Wikipedia, 2007) 
 

4.1.2 Teknisk beskrivning 
En helikopter är en luftfarkost som kan starta och landa vertikalt och som drivs av en 
eller flera horisontella motordrivna rotorer. Lyftkraften genereras av huvudrotorn som 
kan liknas vid en konventionell flygplansvinge. Skillnaden är att lyftkraften genereras 
genom att vingen även rör sig i förhållande till kroppen och inte enbart i förhållande till 
den omgivande luften. Detta innebär att helikoptern kan flyga trots att den står stilla i 
förhållande till marken under den, man säger att helikoptern hovrar. 
 
På grund av huvudrotorns rörelse skapas ett vridmoment som gör att helikoptern vill 
rotera kring sin egen huvudrotoraxel. För att motverka detta använder man en stjärtrotor 
som är placerad vertikalt och som skapar ett lika stort men motriktat moment. Det finns 
varianter på stjärtrotorer som till exempel ”ducted fan”, en inbyggd fläkt som minskar 
vibration och skaderisk med mera, men även lösningar där man istället använder dubbla 
huvudrotorer som roterar åt varsitt håll, så kallad tandemrotordrift. Detta används till 
exempel på Boeing Vertol 107, se figur 4.3.   
 
De största fördelarna med en helikopter jämfört med ett konventionellt flygplan är att de 
kan hovra, backa och framför allt, starta och landa vertikalt. Möjligheten för vertikal start 
och landning betyder att en helikopter kan flyga till vilken plats som helst och även landa 
där så länge det finns tillräckligt med utrymme och om markens beskaffenhet tillåter. 
Nackdelarna jämfört med ett konventionellt flygplan är att de flyger långsammare, vilket 
ger sämre räckvidd, och att de är mer viktbegränsade. (Flygteknik under 100 år, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.2 Breguet, Richet gyroplane vid första flygningen den 13 
november 1907  
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4.1.3 Helikopterns dynamik 
En helikopter är till skillnad från ett konventionellt flygplan ett neutralt system. Ett 
flygplan av konventionell typ har en statisk stabilitet som innebär att en störning av 
planet från till exempel en kastvind eller rörelse av en kontrollyta innebär att det 
automatiskt återgår till sitt tidigare läge. Begreppet statisk stabilitet illustreras ofta med 
hjälp av en kula som vilar på ett glatt underlag och ges en knuff i endera riktningen, se 
figur 4.4. Kulan i den övre bilden kommer efter ett tag att återigen lägga sig längst ner i 
svackan, medan kulan i den nedre bilden bara kommer att fortsätta rulla åt höger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anledningen till flygplanets stabilitet är att dess tyngdpunkt ligger framför den så kallade  
neutralpunkten, den punkt där de sammanlagda aerodynamiska krafterna från hela 
flygplanet verkar. På en helikopter sammanfaller neutralpunkt och tyngdpunkt i 
helikopterns längdriktning, se figur 4.5. Något som innebär att den är neutral till sin 

Figur 4.3 Boeing Verol 107, hkp 4 i Försvarsmakten

Figur 4.4 Illustration av principen för statisk stabilitet.
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natur. Om en störning påförs helikoptern i någon riktning kommer den alltså att vilja 
fortsätta i den riktningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 UAV – Unmanned Aerial Vehicle 
Obemannade flygfarkoster har funnits nästan lika länge som bemannade. Till kategorin 
UAV räknas dock endast farkoster som förväntas återvända efter sitt uppdrag. Övriga 
obemannade farkoster, till exempel kryssningsrobotar, är avsedda för engångsbruk och 
förstörs under eller efter sitt uppdrag. De första obemannade flygplanen fjärrstyrdes av en 
pilot som stod på marken eller av en pilot i ett annat flygplan, de fick därför tidigt 
benämningen RPV, Remotely Piloted Vehicle. I slutet av 80-talet ersattes begreppet RPV 
med UAV. (Flygteknik under 100 år, 2003) 
 
I UAV-världen finns en rad förkortningar som främst är till för att beskriva avsikten med 
farkosten eller speciella egenskaper den har. Några av de vanligaste finns listade nedan: 
 
UCAV -  Uninhabited Combat Aerial Vehicle, UAV med vapenlast 
URAV -  Uninhabited Reconnaissence Aerial Vehicle, UAV avsedd för spaning 
USAV -  Uninhabited Surveillance Aerial Vehicle, övervaknings-UAV 
MALE - Medium Altitude Long Endurance, spanings-UAV för medelhög höjd och 

lång räckvidd. 
HALE - High Altitude Long Endurance, spanings-UAV för hög höjd och lång 

räckvidd. 
 
UAV förknippas oftast med obemannade flygplan men begreppet innefattar också 
obemannade helikoptrar eller autogyro. Hos en autogyro använder man en motor för att 
driva farkosten framåt men också en horisontell rotor som genererar lyftkraft. Fördelen 
med en vertikaltstartande farkost är att en mindre yta för start och landning krävs. 
Flygplanen kan användas inom ett större område eftersom de oftast har en högre 

Figur 4.5 Tyngdpunkt och neutralpunkt för flygplan och helikopter. 
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marschhastighet och därmed längre räckvidd men helikopterns möjlighet att hovra är en 
egenskap som kan vara väldigt användbar, framförallt vid spaning och övervakning. 
 

4.2.1 Historia 
Obemannade luftfarkoster som fenomen härstammar från början av 1900-talet, då 
amerikanen Lawrence B. Sperry uppfann teknologin för autopilot. Sperry är också 
uppfinnaren av sväng- och rollindikatorn, gyroinstrument för allvädersflygning, den 
sätespackade fallskärmen och de infällbara landställen. Sperrys teknik för autopilot 
utprovades först i amerikanska marinen under första världskriget i form av 
specialkonverterade flygplan med en enkel styrautomation. Flygplanet startades av en 
pilot som sedan hoppade med fallskärm. (First Flight Shrine: Lawrence B.Sperry, 2007)  
 
Under andra världskriget pågick såväl tyska som amerikanska projekt som påminde om 
Japans operationer med kamikazepiloter. Dock med skillnaden att piloterna riktade in ett 
bombflygplan mot målet som efter att piloten lämnat det flög mot det med automatik, 
vilket gjorde att piloten undkom. 
 
Den svenska UAV-verksamheten startade i slutet av 
1950-talet på Robotförsöksplats Norrland, RFN i Vidsel. 
1957 köpets 10 stycken målrobotar av modell Jindivik 
Rb 01 från Australien, se figur 4.6. Man flög 104 
uppdrag med Jindivik fram till 1964 (Flygteknik under 
100 år, 2003). Tekniska försök med ett UAV-system 
kallat SKATAN började bedrivas i slutet av 1960-talet av 
dåvarande FOA. FOA, Försvarets Forskningsanstalt 
fanns innan år 2001 då sammanslagning mellan FOA och 
FFA, Flygtekniska Försöksanstalt, blev FOI som står för 
Totalförsvarets forskningsinstitut (Hammar, 2007).  
 
Från 1970 bedrevs bland annat materialförsök vid 
Arméns underrättelseskola på K 3 i Karlsborg. 
Dessa försök avbröts efterhand med hänsyn till 
att ”omvärlden hela tiden har legat före oss med 
utvecklingen av UAV:er”. Från våren 1995 
genomfördes organisations- och metodförsök på 
K 3 inför införandet av ett TUAV-system och 
1999 köptes ett system från Frankrike, "Sperver", 
i Sverige kallat för "Ugglan", se figur 4.7. Fram 
till idag har detta system nyttjats för utbildning 
och utveckling av organisation och metoder för 
flygverksamhet med taktiska UAV-system. Detta 
arbete ligger till grund för det 
verksamhetstillstånd för UAV:er som K 3 erhöll 2006. Det första serietillverkade UAV-

Figur 4.6 Jindivik, den första 
RPV:n i Sverige 

Figur 4.7 Ugglan startar från sin ramp 
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systemet på stridsteknisk nivå levereras under våren 2007 och är den israeliskt byggda 
farkosten "Skylark" i Sverige kallad "Falken". (Hammar, 2007) 
 
Vid striderna i Bekaadalen 1982 använde Israel mycket framgångsrikt UAV:er som 
skenmål när de anföll det syriska luftvärnet. Syriskt luftvärn började bekämpa UAV:er i 
tron om att de var attackflygplan vilket gjorde att israelerna lätt kunde slå ut 17 av 19 
luftvärnsställningar under de tre första timmarna. En typ av UAV som användes var 
Pioneer, se figur 4.10. (Askelin, 1996)   
 

 
Under Kuwaitkriget och kriget i det forna Jugoslavien 
användes UAV:er för spaning, eldledning och 
målutpekning med laser. I de pågående krigen i 
Afghanistan och Irak används UAV:er flitigt både för 
målutpekning och vapeninsats. Tusentals liv har sparats 
med hjälp av användandet av UAV:er och därför kommer 
det att läggas större resurser på UAV-system i framtiden. 
(Askelin, 1996) 
  
 
VTOL och UAV skrivs ofta förkortat VUAV, man pratar då om en obemannad 
luftfarkost som kan starta och landa vertikalt. Jämfört med obemannade flygplan är 
obemannade helikoptrar betydligt ovanligare. Eftersom UAV ofta används inom spaning 
kan flygplanens längre aktionstid vara en betydande faktor som gjort att utvecklingen av 
UAV har koncentrerats mer till flygplan.   
 
Under mitten av 1950-talet ansåg den amerikanska marinen att Rysslands snabbt växande 
ubåtsstyrka utgjorde ett starkt hot mot hela USA:s flotta. Ett försvar som var kapabelt att 
slå ut ryssarnas ubåtar var tvunget att utvecklas. U.S. Navy började då att ta fram en 
torped kallad ASROC, Anti-Submarine ROCket, men denna visade sig bli väldigt dyr och 
komplex då varje fartyg behövde utrustas med ett komplext kontrollsystem. Nästa idé var 
att skicka iväg bemannade helikoptrar från mindre jagare men detta visade sig också 
svårt. Vid denna tid fanns det ett litet företag beläget i New York, Gyrodyne Company Of 
America, som sedan tio år tillbaka var i full gång med att utveckla koaxiala 
enmanshelikoptrar. Ett koaxialt rotorsystem innebär att helikoptern har två huvudrotorer 

Figur 4.9 Mistel 1, Ju 88 A-4 och Me 109 F från 
2.a världskriget. 
 

Figur 4.8 Hewlett Sperry Curtiss N-9 från 1.a 
världskriget. 
 

Figur 4.10 Pioneer som användes 
av Israel i början av 1980-talet.
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som roterar i motsatt riktning som på så sätt eliminerar behovet av en stjärtrotor. 1958 
kontrakterade den amerikanska marinen Gyrodyne och ville att de skulle se över 
möjligheten att med en smärre modifikation av helikoptermodellen RON-1 Rotorcycle, se 
figur 4.12, beväpnat kunna starta från jagare till sjöss. Detta ville man kunna göra i 
väderförhållanden upp till Sea state 6, vid alla tidpunkter på dygnet. Helikoptern skulle 
flyga obemannat för att släppa torpeder efter ryska ubåtar. Detta ledde senare till en 
beställning av nio QH-50A och tre QH-50B som skulle användas inom det nya 
vapenkonceptet DASH, Drone Anti-Submarine Helicopter.  Den 12 augusti 1960 blev 
Gyrodynes modell QH-50A världens första flygande obemannade helikopter. 
Provflygningen skedde vid Testing Facility Patuxent River Maryland, se figur 4.11.  
(Dash History, 1999) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

4.2.2 Teknisk beskrivning 
Man pratar allmänt om att det finns tre olika typer av UAV: programmerade, 
kontrollerade och intelligenta. Programmerade system är farkoster som går helt efter en 
förutbestämd plan och har efter att de skickats ut på sitt uppdrag ingen mänsklig 
interaktion. Ett kontrollerat system däremot automatiserar vissa eller alla av de aktiviteter 
som associeras med ett autonomt system, så som planering och övervakning. Däremot är 
det upp till en operatör att ta de viktiga besluten och tolka de data som skickas från 
farkostens sensorer. De flesta av dagens autonoma system hamnar i denna kategori. Den 
sista kategorin, intelligenta system, tar över rollen från människan helt och står själv för 
viktiga beslutstaganden baserade på en rad planerade alternativ och tolkar även 
automatiskt data från sensorerna ombord. (Autonomous vehicles in support of naval 
operations, 2005) 
 
För att navigera använder normalt sett en UAV en kombination av GPS, INS och 
bildigenkänning. Teknologin för obemannade farkoster har förbättrats kraftigt de senaste 
åren. Bland annat har sensorer, navigeringshjälpmedel och kommunikation blivit avsevärt 
bättre och därmed kan en mer effektiv UAV byggas. IR-avkänning och -spårning, 
multimode-radar, elektrooptik och datafusion är alla teknologier som på senare tid blivit 

Figur 4.11 Gyrodyne QH-50A. 
 

Figur 4.12 Gyrodyne RON-1 
Rotorcycle från 1955. 
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mer lättillgängliga och tillförlitliga och har på så vis bidragit till effektiviseringen. En 
central del av en UAV är VMC, Vehicle Management Computer. Den är systemets 
huvuddator och hanterar, integrerar och kommunicerar med övriga undersystem. För 
ökad säkerhet är det inte ovanligt att dessa är trippelredundanta, något som innebär att två 
av datorerna kan vara ur funktion utan att systemets funktionalitet påverkas. (Willis, 
2004) 
 

4.2.3 Tillverkare 
Saab är på intet sätt ensamt om att tillverka eller saluföra UAV-system i världen. Faktum 
är att konkurrensen är ganska hård. I följande avsnitt presenteras några av de största 
konkurrenterna som tillverkar obemannade helikoptrar. 

4.2.3.1 Schiebel 
1951 bildades företaget Schiebel med huvudkontor i Wien i Österrike. Schiebel 
tillverkar dels utrustning för minröjning men även UAV-system. Den 31 maj 2007 
hölls en demonstrationsflygning av företagets CAMCOPTER® S-100 inför 
International Defence Industry Fair. CAMCOPTER® är namnet på Schiebels 
koncept för UAV-helikoptrar, där föregångaren till S-100, CAMCOPTER® 5.1, 
har tjänstgjort hos kunder som den amerikanska marinen sedan 1999. 5.1-
versionen är certifierad för att använda fartyg som start- och landningsplattform, 
arbetet pågår för närvarande med att certifiera även S-100. CAMCOPTER® kan 
styras manuellt men klarar också helt autonoma flyguppdrag. Systemet är byggt 
för att kunna bära en rad olika typer av nyttolaster, med en maximal vikt på 50 kg. 
(Schiebel, 2007)  
 
CAMCOPTER® S-100 är en VUAV med liknande prestanda och viktklass som 
Saabs SKELDAR V-150 och betraktas därför som en konkurrent, se figur 4.13. 

 
Specifikationer CAMCOPTER® S-100 (Schiebel, 2007) 
Autonomi:       Start och  landning. 
Navigation:      INS och GPS. 
Motoreffekt:    55 hästkrafter 
Räckvidd:        80/130 km (43,7 nm) 
Hastighet:        Max 120 knop  
          Cruise 55 knop 
Marchhöjd:      18,000 ft 
Aktionstid:       6 h (25 kg payload) 
Max payload:   50 kg 
MTOW:          200 kg 
Tomvikt:           97 kg 
Rotordiameter: 3400 mm        
Maxlängd:        3091 mm 
Maxbredd:        1238 mm 
Maxhöjd:          1042mm 

 

Figur 4.13 Schiebel Camcopter S-100
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4.2.3.2 Bell Aircraft Corporation 
Helikoptertillverkare från USA som har 
tillverkat över 35,000 helikoptrar sedan 
företagets start 1935. Fram till 1942 var 
det design och produktion av jaktflygplan 
som var företagets sysselsättning. Efter 
tillverkning av flygplan som XFM-1 
Airacuda, P-39 Airacobra, P-63 
Kingcobra samt det första amerikanska 
jetdrivna jaktflygplanet P59 Airacomet 
blev det istället helikoptertillverkning som 
kom att bli den nya sysselsättningen. 1941 
såg företagets skapare Larry Bell en helikoptermodell gjord av en student vid 
namn Arthur Middleton Young och tillsatte efter detta en grupp för att konstruera 
en helikopter. På sex månader var arbetet klart och en provflygning av Model 30 
ägde rum den 29 december 1942, se figur 4.14. (Bell Helicopter – History, 2007)  

 
Bell var det första företaget att erhålla certifiering för flygning med en 
kommersiell helikopter. Man byggde även den första tilltrotorhelikoptern, denna 
teknik används nu i Bells första VUAV Bell Eagle Eye, se figur 4.15. Med 
tiltrotor menas att rotorn kan tiltas från vertikalt till horisontellt läge. Detta 
innebär att start kan ske helt vertikalt för att sedan tilta rotorerna till vertikalt läge 
och då flyga som ett konventionellt flygplan. Enligt tillverkaren Bell erbjuder 
deras teknik med tiltrotor möjligheter att dubbla flyghastigheten, bära tre gånger 
tyngre last samt ge fem gånger längre räckvidd jämfört med konventionella 
helikoptrar.       
 
Eagle Eye är en UAV som använder sig av tiltrotorteknik och kan bland annat 
användas för spaning, elektronisk krigföring, ubåtsjakt, brandbekämpning och 
avfyrning av vapen. Provflygning med en demonstrator TR-911X ägde rum 1998 
och utveckling har skett sedan dess. Eagle Eye kan utrustas med en Deck Arrest 
Probe and Hook, en typ av krok som monteras undertill på UAV:n och används 
för landning på galler på fartygsdäck. (Eagle Eye – Pocketguide, 2005)  
 
En potentiell kund till Bell är den amerikanska kustbevakningen som har begärt 
offert på 69 stycken Eagle Eye. UAV:n är där tänkt att användas för spanings –
och säkerhetsuppdrag. Två av dessa är tänkta att utvecklas för flygning till och 
från kustbevakningens nyare patrullbåtar där man har som mål att kunna starta 
och landa i väderförhållanden upp till Sea State 5. (Jane’s, 2007) 

  

Figur 4.14 Bell Model 30 ship 1 
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Specifikationer Bell Eagle Eye 
(Eagle Eye –  
Pocketguide, 2005) 
Autonomi: Integrerat redundant 
 flygkontrollsystem   
Motor: Pratt & Whitney PW200/55 

gasturbin 
Motoreffekt: 641 hästkrafter 
Räckvidd: 180km (100nm) med 90 kg 

payload 
Hastighet: 200+ knop 

Cruise 0-200 knop 
Marchhöjd: 20,000 ft 
Aktionstid: 6 h (med 90 kg payload) 
Max payload:430 kg varav max bränsle 340 

kg  
MTOW: 1020 kg 
Tomvikt:     590 kg 
Rotordiameter:2900 mm        
Maxlängd:    5460 mm 
Maxbredd: 4630mm(vingspann)                                                                                                                                                         
Maxhöjd:    1730mm   
                                                                                           

4.2.3.3 Northrop Grumman 
Företaget startades av John K. ”Jack” 
Northrop 1939 och hette då Northrop 
Aircraft Incorporated. Koncernen har 
120,000 anställda och arbetar bland 
annat med undervattensfarkoster, båtar, 
flygplan och rymd. Företaget är 
ursprungligen från Kalifornien i USA 
och var en av pionjärerna för den 
”flygande vingen”. Det koncept som 
1989 resulterade i provflygning av det 
kända smygbombplanet B-2 gör 
Northrop Grumman till en av världens 
ledande tillverkare av farkoster för ”the 
entire battlespace spectrum”. Det första flygplanet som tillverkades var åt det 
norska flygvapnet och hette N-3PB Patrol Bomber. Northrop Grumman har även 
tillverkat kända flygplan som P-61 Black Widow, F-5 Tiger Supersonic Fighter 
och F/A-18 Hornet. Från 1930 till 1994 var Grumman Corporation en egen 
flygplanstillverkare men detta företag tillverkade även LunarModule, se figur 
4.16, farkosten som tog människan till månen. Grumman har även tillverkat 
flygplan som Grumman XFF-1, F6F Hellcat och F-14 Tomcat. Sedan 1994 ingår 

Figur 4.15 Bell Eagle Eye

Figur 4.16 Grummans månlandare Lunar 
Module 
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Grumman Corporation i Northrop Grumman Corporation. (Northrop Grumman – 
Our Heritage, 2007) 
 
I januari 2000 flög för första gången Northrop Grummans UAV-helikopter RQ-
8A Fire Scout. Detta är en UAV baserad på helikoptermodellen Schweizer 
330SP/333, modifierad med bland annat en ny kropp, nytt bränslesystem och 
komplex avionik, se figur 4.17. Fire Scout ingår i ett utvecklingsarbete 
tillsammans med amerikanska marinens VTUAV program och en beställning av 
nio farkoster har gjorts med förväntan att börja tjänstgöra under år 2008. (Naval 
Technology – Fire Scout VTUAV, 2007) 
 
Några av de uppdrag Fire Scout är ämnad för är rekognosering, bevakning, 
uppsökning av mål samt kunna ge exakt målinformation till attackplattformar som 
helikoptrar, flygplan och fartyg för eliminering av mål. Autonom start och 
landning från alla helikopteranpassade fartyg och opreparerade landningszoner 
nära stridsområden skall även behärskas av Fire Scout. (Northrop Grumman 
Integrated Systems – MQ-8B Army Fire Scout, 2007) 
 
Den första fullt autonoma landningen av en VUAV på ett fartyg i rörelse till havs 
gjordes av en RQ-8A. Detta skedde den 16 januari 2006 på USS Nashville. 
(Paynter, 2007) 

  
En förbättrad fyrbladig version av Fire Scout med benämning MQ-8B utvecklas 
för närvarande tillsammans med bland annat amerikanska armén. Längre 
räckvidd, längre aktionstid och större lastkapacitet är några av förbättringarna. 
Denna version flög för första gången i mars 2003. (Naval Technology – Fire 
Scout VTUAV, 2007) 
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Specifikationer  
Northrop Grumman Fire Scout 
RQ-8A/MQ8-B (Northrop 
Grumman; Naval Technology) 
  
Autonomi: Helt autonom start och 

landning., även på 
helikopteranpassade fartyg. 

Motor:               Rolls Royce Allison 250-
C20W 

Motoreffekt:     420 hästkrafter 
Räckvidd:         204 km radie 

Hastighet:          125+ knop 
Marchhöjd:       20,000 ft 
Aktionstid:         6 /8 h med 90 kg payload  
Max payload:    272 kg  
MTOW 1200/1430 kg 
Tomvikt:           661 kg 
Rotordiameter: 8398 mm        
Maxlängd:         6970 mm 
Maxhöjd: 2870 mm  

 

4.2.3.4 Boeing 
Boeing är världens största tillverkare av flygplan och tillverkar såväl 
kommersiella som militära plan. Design av elektronik- och försvarssystem, 
missiler, satelliter och avancerad informations- och kommunikationssystem 
tillsammans med flygplanstillverkningen gör Boeing till ett av USA:s största 
exportföretag. (Boeing, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företaget startades 1916 av William Boeing och hette då Pacific Aero Products 
för att året efter bli Boeing Airplane Company. Det första flygplanet B & W 
gjorde sin jungfrufärd den 15 juni 1916. 1954 jungfruflög Boeing 707, ett av 
världens första kommersiella jetflygplan, se figur 4.18. Boeing har idag över 
150 000 anställda och har under åren köpt upp flygplanstillverkare som 

Figur 4.17 RQ-8A Fire Scout

Figur 4.18 Boeing 707, ett av 
världens första kommersiella 
jetflygplan
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McDonnell Douglas, North American Aviation och Hughes Aircraft. I figur 4.19 
ses flygplan som tillverkats av McDonnel Douglas och Hughes Aircraft. (Boeing 
2007; Wikipedia, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vad gäller UAV helikoptrar har Boeing utsett Frontier Systems, ett företag som 
startades 1991 med 70 anställda, att utveckla en obemannad helikopter med 
modellbetäckning A-160 Hummingbird, se figur 4.20. Detta är en VUAV i den 
större klassen med en rotordiameter på elva meter och en aktionstid på 40 timmar 
(Boeing, 2007). Den första flygningen med autonom start och landning skedde 29 
januari 2002. US naval Air Warfare Center har kontrakterat Frontier Systems för 
att utveckla Hummingbird och dess militära användbarhet som en långräckvidds-
VUAV. Kontraktet sträcker sig fram till augusti 2008. A-160 Hummingbird har 
designats för att klara en räckvidd på upp emot 2 500 nautiska mil vilket gör den 
till den överlägset främsta farkosten vad gäller aktionstid och räckvidd bland alla 
UAV-helikoptrar hittills. Maxhöjden anges till 30 000 fot vilket är 10 000 fot 
högre än konventionella helikoptrar kan flyga idag. Tekniska specifikationer 
presenterades i samband med Paris Air Show 2007. (Boeing A160 Hummingbird, 
Jane’s 2007) 
 

          
 
 

Figur 4.19 Diverse flygplan tillverkade av McDonnel Douglas och Hughes Aircraft. Översta 
raden från vänster: F-4 Phantom och F-15 Eagle. Nedersta raden från vänster: F/A-18 Hornet och 
Hughes H-4 Hercules 
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Apid 55 är i och med detta ett av världens första autonoma helikoptersystem att 
lämna projektstadiet för att säljas på en kommersiell marknad. De flesta system 
som finns på marknaden idag är av ”fixed wing”-typ. Med fixed wing menar man 
helt enkelt konventionella flygplan med ”fix” vinge. Marknaden är dock starkt 
begränsad i och med det avtal som skrevs 2005 när Saab köpte konceptet och 
rättigheterna till världsmarknaden. Mellanöstern lämnades till CybAeros 
förfogande där fotfästet redan var starkt tack vare det nära utvecklingssamarbetet 
med Förenade arabemiraten. (Karlberg, 2008) 
 
CybAero har nyligen skrivit ett liknande avtal där man köpt konceptet och rätten 
till världsmarknaden för den amerikanska minihelikoptern Vantage. Projektet har 
tagits fram och utvecklats av den amerikanska marinens forskningsinstitut NRL 
som nu har överlåtit licens- och kommersialiseringsrätten till CybAero. (Karlberg, 
2008) 

 

4.2.4 Användningsområden   
UAV:er har stora kostnadsfördelar vad gäller inköp, drift och underhåll gentemot 
konventionella flygfarkoster. Eftersom de oftast är mindre och lättare än bemannade 
farkoster är de mer bränslesnåla och har således också en mindre miljöpåverkan . En 
annan och kanske den viktigaste aspekten med en UAV är att den eliminerar risken för att 
piloten förolyckas när farkosten används i krigstid eller om en olycka inträffar. Vid 
spaningsuppdrag i konfliktområden kan en UAV göra stor nytta till en mycket lägre risk 
jämfört med konventionella metoder. En UAV kan vara ute på långa uppdrag utan de 
mänskliga begränsningar som en pilot helt naturligt har och de kan operera i farlig och 
ohälsosam miljö. Elektronisk krigföring för att störa kommunikation, lasermarkering av 
mål vid precisionsbombning och övervakning i riskzoner såsom gasutsläpp eller svåra 
bränder är exempel på situationer där en UAV är särskilt lämplig. 

 
Behovet av att använda UAV civilt finns också. Det kan handla om att spana efter och 
bekämpa skogbränder, inspektera kraftledningar, trafikövervakning eller övervakning av 
större evenemang medialt eller polisiärt, listan kan göras lång. Ofta används uttrycket 
”dull, dirty and dangerous” - ”tråkig, smutsigt och farligt” för att beskriva situationer då 
flygning med en bemannad farkost kan ersättas med en UAV (FOI – farkoster med enorm 
framtidspotential, 2005). 
  
Tråkigt – ett spanings- eller övervaknings uppdrag som tar lång tid. En obemannad 
farkost är lika alert i slutet av uppdraget som i början.  
Smutsigt – operationer i områden som smittats av farliga biologiska eller kemiska ämnen 
från vapen eller vid krishändelser.  
Farligt - ett attackuppdrag tidigt i striden medan fiendens luftförsvar fortfarande är aktivt 
utgör ett allvarligt hot. Förutom att personskador undviks vid en eventuell nedskjutning 
har en UAV fördelen att kunna utföra mycket kraftfullare manövrar än en bemannad 
farkost. Detta beror på att det är människans förmåga att klara stora accelerationer som är 
begränsande. (FOI – farkoster med enorm framtidspotential, 2005) 
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4.2.5 Luftvärdighetsklasser 
Möjligheterna att utnyttja det obemannade flygets fördelar är idag begränsade på grund 
av att det saknas regelverk för hur bemannat och obemannat flyg ska kunna samexistera i 
integrerat luftrum. Om UAV:er skall slå sig in på den civila marknaden krävs att 
certifiering sker för flygning tillsammans med andra luftfarkoster i kontrollerat luftrum. 
Detta är förmodligen den största utmaningen för samtliga UAV:er. (Bevingat, 
Flygtekniska föreningens tidskrift Nr1/2007) 
 
UAV-system i Sverige delas in i fyra klasser som beskriver deras luftvärdighet. Klass 1 
har flest restriktioner för att kompensera för lägre krav på driftsäkerhet med mera. Klass 
4 däremot skall uppfylla samtliga krav som erfordras för att möjliggöra flygning i luftrum 
som samtidigt är öppet för civila luftfartyg. 
 
Följande klassificeringssystem är hämtat från Försvarsmaktens militära flyginspektion 
och deras UAV-Policy, Utgåva 2. 
 
UAV-system klass 1a) 

UAV-system skall ha sådana egenskaper och användas på sådant sätt att den 
tolerabla risken för annan luftfart eller för tredje man1 innehålls. UAV:n skall 
under flygning befinna sig inom synhåll från UAV föraren eller chefen för 
UAV. Massan på UAV:n får ej överskrida 20 kg. 

 
UAV-system klass 1b) 

Samma villkor som för klass 1a men med en massa som får överskrida 20 kg 
 
UAV-system klass 2) 

Flygning är endast tillåten i luftrum som är avgränsat för annan luftfart med 
upprättat restriktionsområde och med avlysning på mark- eller vattenområde. 

 
UAV-system klass 3) 

Flygning är endast tillåten i luftrum som är avgränsat för annan luftfart med 
upprättat restriktionsområde men tillåten utan avlysning av mark- eller 
vattenområde. Flygningen får ej innebära en större säkerhetsrisk för övriga 
militära eller civila luftfartyg och för personer och egendom på marken eller 
vattnet samt på miljön än den flygsäkerhetsrisk som kan härledas till flygning 
med dagens bemannade luftfartyg. 

 
UAV-system klass 4) 

Flygning skall kunna ske i luftrum med beaktande av kraven för respektive 
luftrumsklass som berörs och med hänsyn tagen till om luftrummet samtidigt 
är öppet för civila luftfartyg. Flygningen får ej innebära en större säkerhetsrisk 
för övriga militära eller civila luftfartyg och för personer och egendom på 
marken/vattnet samt på miljön än den flygsäkerhetsrisk som kan härledas till 
flygning med dagens bemannade luftfartyg. 

                                                 
1 Tredje man avser personer på marken 
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UAV-system klass 4 innebär flygning i allt globalt luftrum och är den ultimata 
målsättningen för all UAV-verksamhet. För certifiering i klass 4 krävs bland annat att 
UAV-systemet är utrustat med ett godkänt anti-kollisionssystem som är kapabelt att 
upptäcka och undvika andra flygande farkoster. Något sådant godkänt system existerar 
ännu inte och det finns heller inget färdigställt regelverk med kriterier för ett sådant 
system. Troligtvis kommer regelverket istället att anpassas till teknologin som utvecklas 
och när teknologin är tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas upprättas ett 
regelverk. Detta innebär att dagens UAV-system endast kan nå luftvärdighetsklass 3 
(Försvarsmakten, 2003). 

4.2.6 Nuläge 
Så länge problem med certifieringen av UAV-system finns bromsas marknaden av detta 
men man har stor förhoppning om att samarbete mellan myndigheter och tillverkare inom 
en snar framtid ska resultera i ett regelverk som gör det möjligt för certifiering av 
UAV: er i såväl svenskt som internationellt luftrum. 
 
Några av de större UAV – och VUAV program som genomförs nu är: 
 
nEUROn. Ett europeiskt samarbete mellan Frankrike, Sverige, Italien, Spanien, 
Grekland och Schweiz. Ett obemannat flygplan som designas för att vara en plattform för 
utveckling och evaluering av framtidens UAV teknologi. Första flygning planeras till år 
2011. (Saabs intranät) 
 
Northrop Grumman fortsätter att utveckla UAV-farkosten Global Hawk med 
beteckningen RQ-4 Block 20 Global Hawk åt bland annat U.S Air Force. 2003 
demonstrerade U.S Air Force Euro Hawk, som är en vidareutveckling av RQ-4 Block 20 
Global Hawk, för Tysklands försvarsmyndighet. I januari 2007 tilldelades Northrop 
Grumman och EADS ett kontrakt från Tyskland värt 559 miljoner dollar för utveckling, 
test och support av Global Hawk. (Jane’s, 2007) 
 
MQ-8B Fire Scout utvecklas tillsammans med U.S Navy och U.S Army. (Jane’s, 2007; 
Naval Technology – Fire Scout VTUAV, 2007) 
 

4.3 Skeldar 
Som referenser till avsnittet har interna rapporter och presentationer ifrån Saab använts. 
Skeldar är namnet på SAAB:s första UAV med serieproduktionsintentioner. Namnet 
härstammar från fornnordiska och betyder sköld. Skeldar är en helikopter med en önskad 
maximal startvikt på 150 kg, där själva helikoptern är en del i ett UAS. Förutom två 
stycken Skeldar ingår även en UCS, en trailer innehållande all erforderlig utrustning samt 
förvaringsutrymme för de båda helikoptrarna. Kontrollstationen skall, förutom att fungera 
som förvaringsutrymme och kontrollenhet, även kunna användas för att planera uppdrag. 
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Huvuduppdragen för Skeldar är till en början endast av militär natur. Detta på grund av 
ovan nämnda restriktioner för hur obemannade farkoster får användas i civilt luftrum. De 
uppdrag som är aktuella för Skeldar innefattar huvudsakligen rekognosering, övervakning 
och målbaserad operation. Rekognoseringsrollen innebär till exempel att samla in 
information om aktiviteter och resurser hos en potentiell eller faktisk fiende. Med olika 
typ av nyttolast kan även metrologiska, hydrologiska och geografiska data för ett särskilt 
område samlas in. Övervakning av luftrum, landarealer, särskilda platser eller personer är 
en annan användbar egenskap hos Skeldar-systemet. Målbaserad operation kan omfatta 
följning och analys av mål såväl som låsning av ett sådant för olika typer av guidade 
vapen. 
 
Framtidsvisionen för Saab är att även kunna sälja Skeldar-system för civilt bruk. En lång 
rad civila användningsområden finns beroende på vilken form av nyttolast som hängs 
under helikoptern. Allt från att filma sportevenemang till att kontrollera kraftledningar. 
Samhällsfunktioner så som sjöräddning, polis och brandkår kan ha stor nytta av ett 
system i stil med Skeldar vid eftersökning och övervakning. Prisskillnaden per flygtimme 
jämfört med en konventionell helikopter är här stor till Skeldars fördel. 
 
 

Tabell 4.1 
 

Tekniska specifikationer 
Total längd 4 m 

Maximal startvikt 150 kg 

Total höjd 1,2 m 

Rotordiameter 3,3 m 

Maximal operationshöjd 3500 m över havsnivå  
2000 m över marknivå 

Maximal hastighet 80 (148) knop (km/h) 

Räckvidd 100 km 

Maximal flygtid 5 tim 

 

4.3.1 Systembeskrivning 
Skeldar som system är uppbyggt av två huvuddelar, UCS och UAV. Totalt sett ingår 
Skeldar i ett större system bestående av, förutom de två redan nämnda delarna, länkar för 
att tillgodose kommunikationen mellan UCS, UAV och ATC. För detaljer se figur 4.22. 

 
 



- Teknisk bakgrund - 

- 33 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollen av Skeldar kan ske på två huvudsätt, autonomt eller manuellt av operatören. 
Det första fallet kan vidare delas in i de två underfallen, hel- och halvautomatiskt. Det 
helautomatiska fallet innebär att farkosten flyger fullständigt autonomt enligt en 
förutbestämd plan, medan det halvautomatiska innebär att farkosten reagerar på så 
kallade högnivåkommandon. Exempel på sådana kommandon är landa, lyft, hovra, ändra 
kurs och så vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.22 Översikt av Skeldar som UAS. 
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För att kunna operera autonomt använder Skeldar en rad olika delsystem som samverkar 
och på så vis tillgodoser autonomidelsystemet med tillräcklig information. Dessa 
delsystem består huvudsakligen av avionikutrustning i form av GPS, AHRS och 
radarhöjdmätare samt en omvärldskamera som används i backup-syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Skeldar M 
En egenskap som mer och mer efterfrågas hos UAV:er är förmågan att kunna landa på 
fartyg till sjöss. Genom detta kan fler uppdrag inom det marina området utföras. Saab 
utvecklar därför en marin variant av Skeldar V-150, kallad Skeldar M. Denna måste då i 
viss mån utrustas med andra typer av system för att kunna utföra autonom start och 
landning på ett fartyg, något som kan betraktas som en rörlig plattform.  
 
En autonom landning på ett fartygsdäck kommer utöver befintliga system även att kräva 
ytterligare ett antal system och funktioner. Exempel på funktioner som för närvarande 
saknas hos Skeldar V-150 men som kommer att krävas på en marin variant är: 
 

• Reservsystem för att kunna bestämma positionen relativt landningspunkten, 
utöver GPS. 

• System för att mäta höjd över landningspunkten. 
• Möjlighet att bestämma lutning hos landningspunkten. 
• Accelerationsmätning av landningspunkten för att minimera krafterna vid 

landning. 
• Funktion för att försöka förutse fartygets rörelser och på så vis i förväg kunna 

avgöra när en landning bör ske. 
 
Det sammanlagda felet i dessa system bidrar till att minska precisionen i landningen. 
 

Figur 4.24 Systemöversikt av autonomifunktionen i Skeldar
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4.4 Existerande lösningar – fartygslandning 
I dagsläget finns ett antal företag som tillhandahåller lösningar för att utföra 
helikopterlandningar på fartygsdäck på ett säkrare sätt. Koncepten innebär allt från enkla 
mekaniska installationer på helikoptern till rörliga plattor som med hjälp av sensorer 
ombord på båten justerar sitt läge i förhållande till helikoptern. Som referens till avsnittet 
har artikeln Features, when secure means just that, Jane’s Information Group (1998) 
använts. 
 

4.4.1 DCNS 
Det franska företaget DCNS:s lösning på problemet är relativt enkel. Helikoptern är 
utrustad med en så kallad harpun som när helikoptern närmar sig däck är infälld. Piloten 
landar över en hålbild och så fort farkosten slår ner fälls harpunen ut och fastnar i 
hålbilden. Den dras sedan automatiskt tillbaka till infällt läge vilket pressar helikoptern 
mot fartygsdäcket. 
 
Ovan nämnda lösning är en del i DCNS:s SAMAHE-system (Systeme Automatique de 
Manutention d’Helicopteres Embarques), ett system för att sköta hanteringen av 
helikoptern på däck. En räls läggs ner i båtens däck och på rälsen löper sedan en vagn 
som efter landning krokar i helikoptern och drar den in i hangaren. DCNS har i dagsläget 
sålt sin lösning till bland andra Franska, Kinesiska, Indiska och Japanska flottan. Totalt 
har 52 SAMAHE-system och 350 exemplar av hålbildslösningen levererats. 
 

4.4.2 Indal Technologies 
Marknadsledare på området är kanadensiska Indal Technologies som med sina system, 
RAST (Recovery Assist, Secure and Traverse) och ASIST (Aircraft Ship Integrated 
Secure and Traverse), har utrustat närmare 250 fartyg världen över. (Indal Technologies, 
2007) 
 
RAST består av en ”Rapid Securing Device” (RSD) på fartygsdäcket, en assistanskabel 
fäst i RSD:n samt en sond på helikoptern. RSD-enheten är placerad på en räls och 
används därför även till att transportera farkosten till och från hangaren. En landning med 
RAST-systemet går till så att piloten hovrar över däck och sänker ner helikopterns 
”messenger cable” som manuellt krokas i systemets assistanskabel som dras upp och 
automatiskt fästs i den så kallade ”RAST-sonden” på helikoptern, se figur 4.25. Under en 
lugn period i båtens rörelser sätts spänning på assistanskabeln vilket centrerar farkosten 
över landningsplattan. Piloten sänker sedan sakta ner farkosten på däck. När helikoptern 
slår ner låses sonden fast i RSD:n med hjälp av ett käkliknande system, farkosten 
bogseras sedan in i hangaren med hjälp av RSD:n. (Indal Technologies, 2007) 
 
 



- Teknisk bakgrund - 

- 36 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Till skillnad från RAST använder ASIST-systemet, figur 4.26, ingen assistanskabel för 
att positionera helikoptern över RSD:n. Istället monteras två laserljus på helikoptern som 
kontinuerligt spåras av två kameror, en på styrbord och en på babord sida, på fartyget. 
Informationen om farkostens position skickas vidare till RSD:n som justerar sitt läge 
längs spåret på däck för att hela tiden vara placerad rakt under helikoptern. Piloten får 
dessutom hela tiden visuell guidning, i form av ljussignaler, från däck om hur helikoptern 
är placerad. Systemet har den stora fördelen att det longitudinella landningsområdet, tack 
vare den rörliga RSD:n, endast begränsas av däckets längd. Dessutom kan det laterala 
felet vara upp till 1,8 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.26 Landning med hjälp av ett ASIST-system
 

Figur 4.25 Landing med hjälp av ett RAST-system.
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Figur 4.27 visar ett system för en UAV som landar på ett galler. UAV:n är utrustad med 
så kallade ”Landing Probes”. Detta är tappar som går ner i hålbilden och fäller ut små 
låssprintar så fort landningsbenen tar i gallret. Den lilla hylsan till vänster i figuren trycks 
upp och fäller ut låssprintarna. Systemet är konstruerat för att användas på mindre 
obemannade farkoster. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Komponentbeskrivning – rekommenderade system 
Nedan beskrivs de tekniska principerna för de komponenter som används i de system 
som rekommenderas i arbetet. 
 

4.5.1 Kardborrlås 
Kardborrlås används för en mängd applikationer. Från kontorsmaterial, sjukvårdsartiklar 
och hygien till flyg – och fordonsindustrin. Olika varianter existerar men grundprincipen 
för kardborrlås, som kallas ”hook and loop fastener” på engelska, är att en mjukare del 
som är gjord av tyg och formad som en ögla fastnar i en hårdare del i form av en hake 
som kan vara av plast, se figur 4.28. Låset kan öppnas och stängas upp till 10 000 gånger 
och har goda hållkrafter i både vidhäftning, vertikalt mot låsets yta, och skjuvning, 
parallellt med låsets yta. Skjuvning är låsets starkaste egenskap. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.27 Landing probe i infällt och utfällt läge
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Olika typer av kardborrlås ger olika stora hållkrafter och i figur 4.29 ses ett exempel som 
visar data med hållfasthet för ett typiskt kardborrlås som skulle passa i ett antiglidsystem. 
Hur dimensionering av låset skulle kunna se ut illustreras i nedanstående exempel. 
 

 
Beräkningar har gjorts i Microsoft Excel för att få en uppfattning av vilka dimensioner 
hos kardborrlåset som krävs för att uppnå erforderliga hållkrafter. Det visar sig att 
kardborrband av ovanstående typ med längd 40 centimeter och bredd sex centimeter fästa 
på landställets bägge medar skulle ge tillräckliga hållkrafter för att fixera en helikopter på 
200 kilo i väderförhållanden motsvarande Sea state 6. Produkten som har använts som 
referens i dessa beräkningar är den typ av kardborrlås som förmodligen skulle passa bäst i 
denna applikation bland annat beroende på dess goda slitstyrka och användbarhet i våta 
miljöer. För hållfasthetsdata och mer beräkningar hänvisas till bilaga A. 
 

4.5.2 Sugkoppar 
Principen för sugkoppars eller pneumatiska gripdon, som de också kallas, funktion är att 
efter att de har placerats på en yta så uppstår en sluten volym mellan kopp och yta. När 
ett undertryck skapas i toppen av sugkoppens centrum sugs all luft ut ur den slutna 
volymen och ett undertryck byggs upp. Hållkraften mellan sugkoppen och ytan beror av 
hur stort undertryck som skapats samt av sugkoppens area. Tiden det tar att skapa ett visst 
undertryck beror på storleken av den inneslutna volymen och hur stort flödet är ut ur 
koppen. Det beror även på om sugkoppen från början endast ligger an eller om den har 

Figur 4.28 Närbild av kardborrlås, delen med hakar till vänster 
och delen med öglor till höger

Figur 4.29 Hållfasthetstabell för en typ av kardborrlås.
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pressats emot ytan och att en del av luften på så vis redan har evakuerats. En förutsättning 
för att kunna bygga upp undertryck är att det inte får vara för stort läckage mellan 
sugkoppen och ytan. Olika material i sugkopparna tillåter olika ytjämnhet hos underlaget. 
Vissa sugkoppar klarar också att sluta tätt och skapa hållkrafter mot välvda ytor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 4.30 ses några olika typer av sugkoppar. Gemensamt för dessa är att alla har en 
anslutning på toppen för att kopplas ihop med en vakuumpump. För en viss kombination 
av en sugkopp och vakuumpump har beräkningar gjorts, se bilaga B. Storleken för dessa 
kan ses nedan där tre exempel på olika utföranden med avseende på antal sugkoppar och 
deras diameter ges. 

 
Typiska hållkrafter med sugkoppar (inklusive säkerhetsfaktorn 1,5 och trycket 0,2 bar) 
 

• 4×150 mm ≈ 900 N 
• 2×200 mm ≈ 1000 N 
• 2×250 mm ≈ 2000 N 

 

4.5.3 Vakuumpump 
Undertryck kan skapas av en vakuumpump. Vakuumpumpar används inom bland annat 
den medicinska industrin, vid tillverkningsprocesser och i laboratorium. Pumparna drivs 
oftast med hjälp av elektrisk ström eller tryckluft.  
 

4.5.4 Effektförbrukning vakuumpump 
Prototypen av Skeldar V-150 är utrustad med tre generatorer som producerar 300 watt 
effekt vardera. 75 watt av denna effekt går åt till att ladda batteriet, detta ger 825 watt 
kvar till övriga effektförbrukare. (Saabs intranät) 
 
I nuläget är denna effekt inte tillräcklig om alla effektförbrukare ska användas samtidigt. 
Detta är dock något som är under utveckling och på nästa version av Skeldar som så 
småningom ska sättas i produktion ska elförsörjningssystemet med generatorer vara 
modifierat för att ge ett större effekttillskott. Detta är förstås nödvändigt då Skeldar, för 
olika kunders önskemål, ska vara adaptiv och kunna bära många olika typer av laster som 
ofta har olika stora effektbehov. Detta gäller även den marina versionen.  
  

Figur 4.30 Exempel på olika typer av sugkoppar.
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5 Problembakgrund och -beskrivning 
Här beskrivs bakgrund och karaktär hos problemet med att landa, en helikopter i 
allmänhet och en VUAV i synnerhet, på ett fartygsdäck. Vilka svårigheter uppstår vid en 
fartygslandning som inte finns vid ett normalt förfarande? Vilka faktorer är begränsande? 
och framför allt vilken specifik påverkan finns på ett UAV-system? 
 

5.1 Fartygslandning med helikopter 
Att landa en helikopter på ett fartygsdäck i hög sjö är en svår uppgift även för en erfaren 
helikopterpilot. Förutom att båten hela tiden rör sig framåt, häver den upp och ned 
samtidigt som den tippar och rullar. Dessa är alla faktorer som måste tas hänsyn till såväl 
under som efter landning, helikoptern ska inte heller bara sättas ned på däck, den ska 
även stanna kvar där.  
 
En säker landning och fastgörning av farkosten kräver full förståelse för hur 
kombinationen av dessa effekter påverkar operationen. Denna förståelse måste 
genomsyra hela den inblandade organisationen, från pilot till personal ombord på 
fartyget. 
 
De huvudsakliga begränsningarna under landningsfasen identifieras som: 
 

• Arbetsbördan hos piloten 
• Begränsningar hos farkosten 
• Riktningsskillnader mellan fartyg och vind 
• Svåra strömningsförhållanden på däck 
• Fartygets rörelser 

 
Var och en av de uppräknade begränsningarna beskrivs mer ingående nedan. 
 

5.1.1 Arbetsbördan hos piloten 
Pilotens ökade arbetsbörda är i huvudsak en kombination av övriga ovan nämnda 
faktorer. Därutöver tillkommer problem på grund av omständigheter så som minskad sikt 
tack vare vattensprej, dimma eller dylikt. (Colwell, 2004) 
 

5.1.2 Begränsningar hos farkosten 
Landning ombord på ett fartyg ökar kraven på flera av helikopterns egenskaper. 
Merparten av de ökade kraven kan härledas till rådande strömningsförhållanden på 
fartygets däck. Ombord på vissa skepp uppkommer, eller skapas av helikoptern, en 
nedströmning som ställer ökade krav på tillgänglig dragkraft hos farkosten både vid start 
och vid landning (Prediction of ship air…, 1998). 
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5.1.3 Riktningsskillnader mellan fartyg och vind 
Ett fartyg seglar sällan rakt emot eller direkt ifrån vinden. Detta faktum ger upphov till en 
vinkel mellan båtens och vindens hastighetsvektor. I värsta fall anströmmar vinden 
fartygsdäcket rakt från sidan och tvingar helikoptern att landa under sämsta tänkbara 
förhållanden. En helikopters begränsningar vad gäller vindens hastighet och riktning 
visualiseras med hjälp av ett diagram där vindriktning och vindhastighet ges i polära 
koordinater, se figur 5.1. Ett sådant diagram kallas SHOL och representerar en viss 
helikoptertyp tillsammans med en viss fartygstyp utförandes en viss manöver, så som 
landning eller start, och är således väldigt specifikt. (Colwell, 2004) 
 

5.1.4 Svåra strömningsförhållanden på däck 
Strömning runt ett fartyg uppkommer dels av fartygets rörelse framåt, men även tack vare 
havets rörelse samt de speciella strömningsförhållandena vid vattenytan (Fluid dynamics 
problems…, 1999). 
 
Luftflödets karaktär runt däcket på ett helikopterbestyckat fartyg har stort inflytande på 
såväl säkerhet som operationsförmåga för helikopteroperationer. Två huvudfaktorer 

Figur 5.1 Exempel på ett SHOL-diagram
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påverkar luftflödet här, strömningen kring överbyggnaden på båten samt inverkan från 
motorernas avgaser (Helicopter operations on ships and offshore, 2007). Utöver detta har 
även strömning orsakad av helikopterns rotor en avsevärd inverkan på strömningen på 
däck och vice versa (Fluid dynamics problems…, 1999). 
 
Fartygets överbyggnad skapar en vak över däcket bakom och luften där blir mycket 
turbulent. Den här typen av turbulens är dock relativt lätt att hantera och är därför inte det 
största problemet i sammanhanget. Varm, strömmande luft i form av fartygets avgaser 
skapar även den turbulent luft. Den typen av turbulens är mer oförutsägbar och måste 
därför ses som ett allvarligt hot mot säkerheten vid landning. Virvlande luft har en kraftig 
negativ effekt på helikopterns generade lyftkraft. Utöver den ökade turbulensen kan den 
plötsliga temperaturökningen tack vare de varma avgaserna få helikoptermotorn att 
stanna momentant (NORSOK Standard C-004, 2004). 
 

5.1.5 Fartygets rörelser 
Vid kraftig sjögång, Sea state 4 och högre, påverkas även större båtar högst märkbart. Det 
faktum att båten rör sig framåt samtidigt som den häver, rullar och tippar gör uppgiften 
att sätta ner en helikopter på däck minst sagt komplex. För att kunna övergå från hovring 
över båten till ett landningsförsök krävs att piloten lyckas identifiera en lugn period i 
skeppets rörelser. Problemet är att vid den tidpunkt då helikoptern precis ska sättas ner på 
däck kan den lugna perioden redan vara förbi. Det anses allmänt som en lätt uppgift att 
bestämma när fartygets rörelser ligger utanför gränserna för vad som betraktas som en 
lugn period. Att däremot bestämma när rörelserna återigen är innanför dessa gränser 
anses vara betydligt svårare. 
 

5.2 Fartygslandning med en VUAV 
Att landa en VUAV på ett fartyg i rörelse ute till sjöss är ganska obeprövat. Bemannade 
helikoptrar har haft den möjligheten i flera årtionden, men det ställs väldigt höga krav på 
styrsystemens noggrannhet om detta skall ske helt autonomt med en obemannad farkost. 
En fullständigt autonom landning innebär att processen sker utan manuell styrning av en 
operatör. Farkosten skall först navigera till landningspunkten med hjälp av till exempel 
radarhöjdmätare och GPS för att sedan med hjälp av ett system som använder avancerade 
algoritmer för att ta hänsyn till ovan nämnda parametrar som vind, turbulens, 
hastighetsskillnader och fartygets rörelser landa den. Vad gäller fartygets rörelser så skall 
systemet helst kunna förutse dessa utifrån statistiska data och på så vis automatiskt kunna 
avgöra när landningen bör påbörjas. Den sammanlagda felmarginalen i alla dessa 
beräkningar gör att landningsprecisionen för en autonom fartygslandning blir relativt låg. 
 
Tillverkare av obemannade helikoptrar som Saab, Schiebel, Bell och Northrop Grumman 
arbetar alla för att utveckla modeller som klarar autonom landning på fartygsdäck. Något 
som anses vara en vida efterfrågad egenskap hos kunder.  
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Den första VUAV:n som gjorde en helt autonom landning på ett fartyg till havs var 
Northrop Grummans RQ-8A Fire Scout och detta var den 16 januari 2006 på USS 
Nashville (Paynter, 2007). Flera lyckade landningar gjordes och de skedde vid lugn sjö 
med svag vind. Någon form av hjälpsystem såsom vinsch eller antiglidsystem skall till 
kännedom ej ha använts. Enligt Paynter (2007) kommer RQ-8A Fire Scout att använda 
sig av ett harpunsystem. Harpunen skall sitta på magen av helikoptern och landningen 
sker på ett så kallat ”Pad-eye”, ett galler som finns på alla helikopteranpassade fartyg. 
Helikoptern fixeras därmed till däck och något extra antiglidsystem behövs inte. 
Farkosten ska sedan manuellt förflyttas från landningspunkten till uppställningsplatsen.  
 

5.3 Isbildning 
En verklig fara med att bedriva sjöfart i kalla förhållanden är överisning av fartyget tack 
vare vattensprej. Vid tillräckligt låga temperaturer fryser sprejen snabbt vid kontakt med 
fartyget och istäcket byggs på för varje ny våg. I värsta fall kan fartygets stabilitet 
påverkas på grund av fenomenet. Det finns i dessa fall endast två alternativ, att sätta kurs 
mot varmare vatten eller att knacka loss isen från fartyget för hand. (Colburn, 1997) 
 

5.4 Magnetisk påverkan 
Ett sätt att få en sjömina att detonera är att påverka det magnetiska fältet kring minan. Det 
jordmagnetiska fältet fungerar som en gigantisk permanentmagnet men en nord och en 
sydpol. Ett magnetfält åskådliggörs med hjälp av fältlinjer och det jordmagnetiska fältet 
är normalt sett homogent med parallella flödeslinjer. Närheten av ett magnetiskt föremål, 
till exempel i form av ett fartyg, stör ordningen i fältet, något som registreras av minan 
och får den att explodera. (Adamsson, 2001) 
 

5.5 Förväntade accelerationer på fartygsdäck 
Här ges en bild av vilka accelerationer utrustning placerad på fartygsdäck utsätts för vid 
olika väderförhållanden. Eventuella lastsäkringsanordningar måste dimensioneras för att 
klara dessa accelerationer. Data från sjöegenskapsprov med HMS Visby samt 
nedanstående uttryck har använts för att beräkna accelerationer med hjälp av DNV:s, Den 
Norske Veritas, metoder. 
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at: Den sammanlagda transversella accelerationen 
ay: Kombinerad gir- och krängningsacceleration 
ar: Rollacceleration 
v: Fartygets hastighet i knop 
| Z - Z0 |: Avstånd från fartygsdäck till lastens tyngdpunkt 
Tr: Periodtid för rollrörelsen 
 
Ovanstående samband ger följande laterala (tvärskeppsriktning) accelerationer för Visby-
klassen: 

 2,6 m/s2 vid Sea State 4 
 3,6 m/s2 vid Sea State 6 

 
Vid antagande att Skeldar M:s totalvikt är 250 kilo och gravitationen g = 9,82 meter per 
sekundkvadrat blir erforderliga laterala hållkrafter för Skeldar:  
 
Sea State 4: Erforderlig hållkraft = 2,6 * 250 = 650 N. 
Sea State 6: Erforderlig hållkraft = 3,6 * 200 = 900 N. 
 
Vid Sea state 6 motsvarar accelerationen 3,6 meter per sekundkvadrat en 
accelerationsfaktor eller g-kraft på nästan 0,4 g.  
 
I Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om säkring av last i lastbärare ombord på 
fartyg SJÖFS 2003:14, 29 oktober 2003, anges de vertikala accelerationerna att uppgå till 
0,5 g vid östersjöfart. På Sjöfartsverket använder man sig ej av uttrycket ”Sea state”, här 
pratar man endast om signifikant våghöjd. Förhållanden som motsvarar ”östersjöfart” 
innebär enligt Sjöfartsverket något högre signifikanta våghöjder än de som uppkommer 
vid Sea state 6 där våghöjderna uppgår till cirka sex meter. Dimensioneras ett 
antiglidsystem efter dessa våghöjder blir systemet inte underdimensionerat. 
  
Detta betyder att en last ska lastsäkras vertikalt till fartygsdäck med 0,5 g gånger lastens 
massa. En massa av 250 kilo ska därför lastsäkras med 1228 newton. För fallet med 
Skeldar måste man också ha i åtanke att när huvudrotorn roterar med max varvtal och 
med minimum pitchvinkel (> 0º ) för rotorbladen genereras en lyftkraft på cirka 50 kilo 
(= 491 newton). Den erforderliga hållkraften vertikalt i z-led blir därför 1228 + 491 ≈ 1,7 
kilonewton 
 
Patrik Granstam, arbetande på Sjöfartsverket anser att de metoder som använts med 
beräknade accelerationer är rimliga och kan användas.  
 
Sammanfattningsvis blir då de dimensionerande hållkrafterna (avrundade) som en 250 
kilo tung Skeldar måste lastsäkras för, på grund av de accelerationer som den utsetts för 
på fartygsdäck vid väderförhållanden motsvarande högre än Sea state 6, följande:  
 

z-led: 1,7 kN 
y-led: 1 kN 
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5.6  Problembeskrivning 
Problemet för den här rapporten består i att ta fram ett koncept för att säkra en marin 
variant av Saabs obemannade helikopter Skeldar V-150 vid landning på ett fartyg.  Att 
landa en helikopter på ett fartygsdäck anses vara en svår uppgift. Svåra 
strömningsförhållanden, riktningsskillnader mellan fartyg och vind samt begränsningar 
hos själva helikoptern försvårar detta moment. 
 
Ovan nämnda faktorer har inte en direkt koppling till det problem som behandlas i 
rapporten men de bidrar däremot till att skapa rådande förutsättningarna. I första hand 
handlar det då om en minskning i landningsprecision för helikoptern. Den minskade 
precisionen är ett resultat av beräkningsfel hos de ingående delarna i Skeldars styrsystem. 
Ett exempel på en sådan del är en algoritm för att försöka förutspå rörelserna hos fartyget 
för att på så sätt kunna avgöra när landningen lämpligast sker. Besluten är här baserade 
på statistik för hur vågorna beter sig och systemet kan därför aldrig förväntas ha rätt alla 
gånger. 
 
Det stora problemet i arbetet är istället fartygets rörelser i sjön och de accelerationer 
rörelserna ger upphov till samt de svårigheter isbildning på såväl fartyg som helikopter 
bidrar med. För att undvika glidning hos helikoptern efter det att den har landat krävs 
därför ett system som kan hantera såväl accelerationerna som isbildningen. Systemet 
måste också ta hänsyn till den minskade precisionen i landningen. 
 
 
Nedan följer en lista över de krav som finns för det system som slutligen skall 
presenteras, för en fullständig kravspecifikation gällande helikopter och landningssystem, 
se bilaga D. 
 

• Skeldar skall kunna landa vid minst Sea state 4, önskemål om Sea state 6 finns. 
• Skeldar ska vara säkrad även innan start. 
• Minsta möjliga geometriska modifieringar från Skeldar V-150. 
• Systemet skall kräva minimal utrustning på fartygsdäck, utöver den befintliga. 
• Landningssystemets komponenter får inte påverka fartygets eller Skeldars 

operativa förmåga negativt. 
• Skeldar skall kunna landa med en felradie på 2,5 meter.  
• Landning skall kunna ske med en variation av girvinkeln på 30º, i förhållande till 

fartygets centrumlinje. 
• Ingen besättning ska behöva befinna sig på däck vid landningen. 

 
 
Utöver ett system för att säkra Skeldar vid start och landning var uppgiften från Saab att i 
mån av tid ta fram en lösning för att förflytta och förvara helikoptern på däck. Kraven på 
denna lösning var att förflyttningen skulle ske på ett säkert sätt och att förvaringen skulle 
göra anspråk på minsta möjliga utrymme.
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6 Utförande 
Här beskrivs arbetsgången för detta examensarbete mer ingående. Arbetet har följt den 
metod för konceptutveckling som beskrivs i metoddelen. 
 

6.1 Litteraturstudier och etablering av kravspecifikation 
Arbetet inleddes med att studera Skeldar som projekt och på så vis få en djupare 
förståelse för det aktuella problemet. Dessa studier gjordes uteslutande på interna och 
företagshemliga dokument på Saab. Utöver en bredare kunskap om Skeldar som system 
krävdes också en bra bild om vilka krav och svårigheter som allmänt förknippas med 
helikopterlandning på fartyg. Litteraturen här bestod i första hand av uppsatser och 
konferenspapper. 
 
Till en början gällde det att skapa förståelse för vilka krav som ställdes av Saab på 
Skeldar som farkost och vilka ytterligare krav som fanns för den marina varianten och för 
landningsförfarandet. Ett möte hölls därför med Mattias Jacobsson, sektionschef för 
TMIA, och Erik Hansson, produktansvarig – UAV. Mötet resulterade i en lista med såväl 
allmänna specifikationer för den marina varianten av Skeldar som speciella krav för vad 
ett slutligt koncept var tvunget att klara, se bilaga D för detaljer. 
 

6.2 Konceptgenerering 
För att generera de produktkoncept som sedan har legat till grund för analys och 
rekommendationer i denna rapport genomfördes brainstorming i ett tidigt skede i arbetet 
parallellt med externa analyser av hur andra löser problemet idag. Enligt metoden som 
beskrivs i avsnitt 2.4 bör en konceptgenerering av den här typen resultera i mellan tio och 
tjugo idéer som sedan analyseras och bedöms utifrån hur väl de uppfyller de ställda 
kraven.  
  
Brainstormingen och det externa sökandet resulterade i nio olika grundidéer med totalt 
tretton varianter. Inget av koncepten hade i det här läget getts en speciellt ingående 
funktionsanalys utan här gjordes ett försök att skapa en så bred konceptbas som möjligt 
för att på så vis förhoppningsvis ge ett bättre slutresultat. 

6.3 Val av koncept 
För att göra en bedömning av hur bra varje idé är och även jämföra dem med varandra 
föreslår Ulrich och Eppinger, se avsnitt 2.4, att varje idé placeras i en sållningsmatris. 
Sållningsmatrisen innehåller parametrar som alla är väsentliga för att uppfylla 
kravspecifikationen för ett antiglidsystem åt Skeldar M, se avsnitt 5.7 och bilaga D. 
 
Följande parametrar fanns med i sållningsmatrisen: 

 
• Miljöpåverkan, hur påverkas eventuella komponenter av miljön de befinner 

sig i? 
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• Isbildning, inverkan av isbildning på komponenterna och deras funktion. 
• Modifikation, hur mycket behöver modifieras på fartyg och helikopter för 

respektive lösning? 
• Operativ påverkan, lösningar och dess tillhörande komponenters inverkan på 

den operativa förmågan hos helikopter och fartyg. 
• Livslängd, hur länge uppskattas respektive system fungera innan byte eller 

service av komponenter måste ske? 
• Vikt, viktökning hos Skeldar för respektive system. Denna parameter har 

försummats för fartyget. 
• Kostnad, hur stor kostnad kommer idén att innebära. 

 
• Fixering, hur väl sitter helikoptern fast precis efter landning för de olika 

systemen? Fixeras farkosten i x-,y- och z-led? 
• Fixering före start, tillåter lösningen att helikoptern fixeras fram till 

startögonblicket för att sedan kunna frigöras? 
• Precision vid landning, hur stor får avvikelsen vara på den exakta 

landningspunkten för att tillgodose funktionen hos varje system? Vilken 
avvikelse av girvinkeln för helikoptern tillåts? 

• Stop & Go, kan helikoptern göra en landning med fixering för att därefter 
direkt frigöras och åter igen lyfta? 

• Tillförlitlighet, hur stor tillförlitlighet bedöms respektive system ha? 
• Kompabilitet med logistik, kan systemen integreras och fungera väl ihop med 

eventuella förflyttnings- och förvaringskoncept?  
 
Efter att koncepten poängsatts utifrån varje parameter i sållningsmatrisen och på så vis 
fått en totalpoäng försökte resultatet för respektive idé förbättras genom att modifiera 
koncepten eller kombinera dem med varandra. En ny jämförelse utifrån parametrarna 
gjordes sedan och de tre bästa koncepten valdes ut i samråd med ett antal personer 
involverade i Skeldar-projektet. 
 

6.4 Djuplodande analys 
Utifrån de tre valda koncepten gjordes en mer ingående analys av respektive system. 
Utbudet av tillgängliga COTS-komponenter undersöktes tillsammans med lämpliga 
lösningar vad gällde materialval och konceptets mer exakta utformning. Utifrån denna 
analys valdes sedan de system som kom att bli de rekommendationer som rapporten 
mynnade ut i. 
 

6.5 Studiebesök – Visbyklasskorvetter 
För att öka förståelsen för det problem rapporten behandlar samt för att få en djupare 
insyn i de rådande förutsättningarna för en fartygslandning gjordes ett studiebesök på 
svenska flottans modernaste fartygsklass, Visby-klassen. 
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6.5.1 Bakgrund 
De svenska korvetterna av Visby-klass är fem systerfartyg – Visby, Helsingborg, 
Härnösand, Karlstad och Nyköping – byggda av Kockums och utvecklade i samarbete 
med FMV, FOI, försvarsindustrin samt universitet och högskolor (FMV, 2007). 
Konceptet är att verka utan att synas, eller åtminstone hinna handla innan man blivit 
upptäckt (Visby Class corvette – the true stealth vessel, 2007). Fartygen är de första i 
världen att utnyttja fullt utvecklade smygegenskaper i kombination med en väldigt stor 
mångsidighet vad gäller operativ förmåga. Konstruktionen är därför optimerad för att 
minimera fartygets signatur ur alla perspektiv, så som optisk och infraröd signatur, över- 
och undervattensakustik, elektrisk potential och magnetism, trycksignatur samt 
radarmålarea (Visby Class corvette – the true stealth vessel, 2007). Korvetterna kommer, 
mycket tack vare detta, att kunna utföra uppdrag av varierande karaktär. Däribland 
minröjning, ubåtsjakt, ytstrid, havsövervakning och sjöfartsskydd med flera (FMV, 
2007). 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I november 2006 utfördes de första helikopterutprovningarna ombord på HMS Visby. 
Utprovningarna hade till syfte att certifiera fartyget som landningsplattform för 
helikoptrar. Arbetet utfördes i samarbete med danska marinen, som bistod med 
helikoptern, och det australiska företaget Prism defence, som ansvarade för själva 
utprovningen. Helikoptern som användes var en AgustaWestland Super lynx Mk 90B, en 
välkänd och vida använd helikopter i marina sammanhang. (Jansen Lok, 2006) 
 
För att säkras direkt efter landning använde helikoptern sig av en harpun som låstes fast i 
Visbys däck via det galler som ligger nerlagt i det. Efter att helikoptern stabiliserats 
säkrades den ytterligare med hjälp av spännband. Landningarna utfördes i förhållanden 
upp till Sea state 3, vilket också är den övre gränsen för vad man kommer att tillåta 
ombord på Visby-klassen när det handlar om helikopterlandningar. Korvetterna saknar 
utrymme ombord för att husera en helikopter och kommer därför inte att fungera som 

Figur 6.1 HMS Visby och HMS Helsingborg till sjöss.



- Utförande - 

- 50 - 

permanent bas. Planer på en helikopterhangar under däck fanns i projektets inledningsfas, 
men skrotades delvis på grund av de stora försämringar i smygegenskaper som en sådan 
installation skulle medföra. (Dahllöf, 2007) 
 

6.5.2 Besöket 
Studiebesöket leddes av kapten Ann Dahllöf, helikopteransvarig på provturskommando 
Visby. Till att börja med visades HMS Visbys helikopterdäck och en ingående 
beskrivning av landningsproceduren samt de förutsättningar som råder. Efter detta gavs 
en rundvandring på ett av fartygen i klassen och därefter gavs tillfälle för författarna att 
presentera det arbete som dittills gjorts och få återmatning på koncepten. I samband med 
presentationen genomfördes även en intervju med kapten Ann Dahllöf. 
 

Figur 6.2 Danska marinens Lynx landar på HMS Visby 

 
 



- Resultat och analys - 

- 51 - 

7 Resultat och analys 
Ur vår konceptgenerering kom sammanlagt nio olika grundidéer, vissa helt nya men även 
en del varianter på redan existerande. Nedan följer en lista över dessa idéer, var och en av 
dem kommer att presenteras och analyseras mer ingående i kommande avsnitt. 

 
• Landningsplatta i form av ett galler där helikoptern fixeras på ett av 

följande sätt: 
1. Krokar 
2. Fjäderbelastade tappar 
3. Konformade ”fötter” 

• Kardborreband på fartygsdäck och UAV. 
• Landningsplatta försedd med rep i fartygets längdriktning. 
• Magnetisk platta på fartygsdäck, elektromagneter på helikopter. 
• Låsande byglar på däck. 
• Sökande platta på fartygsdäck. 
• Guidad landning med vinsch där vinschen placeras på: 

1. Skeldar. 
2. Fartyget  

• Kompletterande idéer för sammankoppling av Skeldar med fartyget vid 
landningar med vinsch. 

• Teleskoparm på fartyget som drar ner helikoptern. 
  

7.1 Grundläggande idéer 
Den första omgången i konceptgenereringsfasen resulterade i ett antal koncept där inget 
av dem var genomarbetat på något sätt. Här stod den principiella funktionen hos 
konceptet i fokus och den faktiska applicerbarheten fick ta ett steg tillbaka för att släppa 
fram kreativiteten. Resultaten kommer därför inte heller i detta steg att analyseras särskilt 
djupt utan det som kommer diskuteras är de mest framträdande för- och nackdelarna för 
respektive koncept. 

7.1.1 Landningsplatta med galler 
Detta koncept bygger på en väldigt enkel princip där ett galler eller annan typ av hålbild 
används för att säkra helikoptern i däck. Inom detta grundkoncept har tre varianter tagits 
fram, dessa presenteras var och en mer i detalj nedan. Gemensamt för samtliga av dessa 
idéer är att de medför en liten viktökning hos helikoptern samt att de är relativt lätta att 
implementera. Alla lösningar innebär att Skeldar, helt fritt, skall landas på ett galler eller 
hålbild på fartygsdäck. Gallret i sig måste vara tillräckligt stort för att tillfredställa 
Skeldars landningsprecision vilket betyder en radie om 2,5 meter. Ett galler med diameter 
på fem meter kan vara i vägen på fartygsdäck och får därför ses som en gemensam 
negativ faktor för samtliga av följande lösningar. 
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7.1.1.1 Krokar 
Den första idén som utnyttjar ett landningsgaller vore att montera fjäderbelastade 
krokar eller klor på Skeldars landställ. Krokarna skulle fästas i någon form av 
mekanism som gör att dessa kan fällas ner och då krokas fast på gallret. Idén kan 
ses i figur 7.1 där krokarna fixerar helikoptern i y – och z-led men inte i x-led. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundidén är att krokarna skulle vara fjäderbelastade och med en styrning skulle 
krokarna fällas ned med hjälp av fjäderkraften. Denna konstruktion skulle bli 
ganska enkel med lätta komponenter. Vill man göra systemet mer avancerat med 
möjlighet att styra krokarna för både upp – och nedfällning, för att på så vis kunna 
använda lösningen till att fixera Skeldar ända fram till start, skulle detta innebära 
ett mer komplext och tyngre system. Lösningen får därför betraktas att ej kunna 
hålla Skeldar fixerad med frigörning innan startögonblicket. Såsom lösningen ser 
ut i figur 7.1 kan inte krokarna fixera helikoptern om den landas med en variation 
i girvinkel vilket är ett problem. Såväl gallret som komponenterna på helikoptern 
skulle också vara iskänsliga. 
 

+ Fixerar UAV:n i y – och z-led. 
+ Billiga komponenter på UAV:n. 

 
− Precision av girvinkel ökar vid landning för att garantera att krokarna låser 

fast i gallret. 
− Iskänslighet råder för både galler och komponenter hos UAV:n 
− Fixerar ej UAV:n i x-led. 
 

7.1.1.2 Tappar 
Detta koncept innebär att helikoptern förses med fyra återfjädrande tappar som 
monteras på medarna. I sitt utfjädrade läge hindrar då tapparna helikoptern att 
röra sig i däckets plan, lösningen hindrar däremot inte vertikal rörelse. Vid 
landning på plant underlag fjädrar tapparna in och hela medarna får markkontakt. 
 

 
 

 

Figur 7.1 Krokar på landstället fixerar helikoptern mot gallret
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Varje låstapp får leta sig ner i gallrets hål vid landning. Hålen får utformas så att 
minst tre tappar alltid låser oavsett med vilken variation i girvinkel helikoptern 
landas med. Tapparna skulle kunna vara av material med låg vikt för att inte ge 
stor viktökning till Skeldar. 
 

+ Enkel och billig lösning på UAV:n. 
+ Tillåter variation av girvinkel.  
+ Relativt låg viktökning för Skeldar. 

 
− Iskänslighet för både galler och komponenter hos UAV:n 
− Fixerar inte UAV:n i z-led. 

 

7.1.1.3 Fötter 
En förenkling av konceptet med de återfjädrande tapparna är att montera ”fötter” i 
form av koner under medarna. Vid landning på ett galler skulle konerna leta sig 
ner i hålbilden och på så vis hindra helikoptern från att röra sig i fartygsdäckets 
plan. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De konformade fötterna är fria från rörliga delar och är därmed mindre känsliga 
för is jämfört med krokarna och tapparna. Fötterna skulle kunna vara av ett 
plastmaterial och därmed ge försumbar viktökning för Skeldar. Denna lösning kan 
inte fixera Skeldar vertikalt utan att modifieras och därför kan ej heller fixering 
ske fram till startögonblicket. 

Figur 7.2 Återfjädrande tappar skjuts ner i hålbilden.

Figur 7.3 Konformade “fötter” på helikopterns medar penetrerar gallret. 
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+ Mycket enkel och billig lösning med minimal viktökning hos helikoptern. 
+ Tillåter variation i girvinkel. 

 
− Fixerar endast i sidled. 
− Iskänslighet hos gallret. 

 

7.1.2 Kardborrlås på däck och UAV 
Att säkra helikoptern med hjälp av kardborre är en enkel och billig lösning. Idén är 
utformad så att en matta täckt med kardborre läggs ut på fartygsdäcket och helikopterns 
medar förses med motsvarande beklädnad. Konceptet hindrar rörelse i samtliga riktningar 
och innebär en försumbar viktökning hos helikoptern. Här finns ej heller någon 
begränsning för vinkelfelet mellan fartygets och helikopterns x-axlar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattan med kardborreband kan demonteras och förvaras inomhus, dels för att förhindra 
isbildning men även för att inte vara i vägen på däck. Mattan dimensioneras för att möta 
Skeldars precisionskrav och så länge helikoptern landas inom mattans område fastgörs 
den. Dessvärre måste lösningen kompletteras för att lösa fixeringen innan start. När 
helikopterns sitter fast med kardborrlåset kan den inte starta. 
 

+ Billig och enkel lösning. 
+ Försumbar viktökning hos UAV. 
+ Ingen precision i girvinkel vid landning. 
+ UAV:n fixeras sidledes och vertikalt. 
+ Mattan på däck kan tas undan och förvaras enkelt. 
+ Behöver endast finnas på däck i samband med landning vid hårt väder. 

 
− Känsligt för isbildning 
− Livslängden hos kardborrematerial? 
− UAV:n måste separeras från landningspunkten på något sätt innan start kan ske. 
− Kardborrbanden på UAV:n kan sättas igen av smuts om landning sker på land. 

 

Figur 7.4 Kardborrlås på helikopterns medar och på fartygsdäck.
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7.1.3 Landningsplatta med rep 
Denna lösning handlar om att spänna upp rep i fartygets längdriktning och Skeldar landas 
sedan med medarna mellan repen och säkras på så sätt i sidled. En ytterligare 
säkerhetsåtgärd vore att utrusta landstället med krokar, som ses i figurerna nedan, som 
eventuellt kan fällas ned och då också fixera Skeldar vertikalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen dyr och tung utrustning krävs på Skeldar, lösningen är ej heller iskänslig men repen 
hindar besättningen att vistas och röra sig runt helikoptern. Lösningen är också väldigt 
känslig för variation av girvinkeln vid landning. Skulle helikoptern landas med 30 grader 
girvinkel i förhållande till fartygets längdriktning skulle repen istället fungera som 
studsmatta. 
 

+ Fixerar vertikalt om krokarna kan fällas ned. 
+ Enkel lösning 
+ Repen är ej iskänsliga. 

 
− Försvårar framkomligheten på däck. 
− Kräver landning med för stor precision i girvinkel. 

 

7.1.4 Elektromagneter på helikoptern 
Elektromagneter monteras på helikopterns landställ och landningen sker på ett magnetiskt 
däck. Hela fixeringsförloppet, där helikoptern fastgörs i alla led, kan då fjärrstyras och 
Skeldar kan därför hållas fixerad ända fram till start för att sedan snabbt och enkelt 
frigöras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.5 Krokar på landstället hakar i rep på fartygsdäck
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Lösningen tillåter att Skeldar landar med valfri girvinkel och landningspunkt så länge 
landningen sker inom däckets magnetiska område. Magneterna kan dock störa 
helikopterns avionik samt att magnetism är något man vill undvika på militära fartyg 
eftersom detta kan utlösa sjöminor. I övrigt känns konceptet med elektromagneter som en 
enkel och pålitlig lösning, dock med ett visst viktbidrag för helikoptern och känslighet 
mot is. Om ett istäcke finns på det magnetiska däcket kommer hållkrafterna att minska. 
 

+ Tillåter landning med varierande girvinkel. 
+ Fixerar UAV i sidled och vertikalt. 
+ Håller Skeldar fixerad ända fram till start skall ske. 

 
− Utrustning på däck, magnetism vill undvikas i största möjliga utsträckning på 

grund av risken att utlösa minor.  
− Iskänsligt 
− Kan komma att påverka avioniken negativt på UAV:n. 
− Viktökning hos helikoptern. 

 

7.1.5 Låsande byglar på däck 
Med låsande byglar som med hjälp av hydraulik, elektronik eller pneumatik automatiskt 
kan styras skulle helikoptern landa i spår som kan ses i figur 7.7. Efter landning skulle 
byglarna fällas över medarna på helikopterns landställ och Skeldar skulle på så vis fixeras 
i alla led.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 Figur 7.7 Byglar fälls över helikopterns medar efter landning

Figur 7.6 Elektromagneter monterade på helikopterns medar.
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Denna lösning skulle innebära att Skeldar hålls helt fri från komponenter och ingen som 
helst viktökning eller känslighet mot is skulle då fås. Med styrda byglar kan frigörning 
göras enkelt och lösningen kan då fixera Skeldar ändra fram till startögonblicket. Den 
stora nackdelen är att idén ställer väldigt höga krav på landningens precision. Både 
landningspunkt och girvinkel får i stort sett inte variera överhuvudtaget för att en fixering 
skall kunna ske. Byglarna kan vara fasta installationer på däcket men skulle med fördel 
monteras så att de enkelt kan tas bort när de inte används för att frigöra utrymme på 
helikopterdäck.  
 

+ Inga extra komponenter eller extra vikt på UAV:n. 
+ Fixerar helikoptern både vertikalt och i sidled. 
+ Med styrda byglar kan Skeldar hållas fixerad ända fram till start. 

 
− Stor precision på landningspunkt och girvinkel. 
− Kräver viss utrustning på däck som är iskänslig. 

 

7.1.6 Sugkoppar på helikoptern 
Med sugkoppar monterade på landställets medar skulle helikoptern, likt lösningen med 
elektromagneter, kunna landas på valfri plats och med godtycklig girvinkel så länge 
landningen sker på däckets plana yta. Sugkopparna ansluts till en vakuumpump, 
installerad ombord på Skeldar, som aktiveras precis innan landning. Pumpen 
dimensioneras för att skapa tillräckligt högt undertryck i sugkopparna, för att erhålla 
tillräckligt höga hållkrafter, men efter att sugkopparna har fått kontakt med däcket 
behöver vakuumpumpen några sekunder på sig för att skapa detta undertryck.  

 
Med en styrd vakuumpump kan fixeringsförloppet, mot fartygsdäck, därmed styras och 
lösningen kan då hålla Skeldar fixerad fram till startögonblicket. Eventuellt får 
öppningsbara ventiler placeras på sugkopparna för att enkelt kunna släppa undertrycket 
och frigöra landstället från däck. Tyvärr fås ett viktbidrag till UAV:n i form av en 
vakuumpump och fyra sugkoppar med fästelement, men ingen som helst utrustning krävs 
på fartygsdäck. Konceptet förlorar ej sin funktionalitet om viss is finns på fartygets däck. 
Hållkrafterna blir sämre i sidled med risk för glidning eftersom friktionen blir betydligt 

Figur 7.8 Helikoptern säkras med hjälp av sugkoppar
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sämre, men så länge helikopterdäck erbjuder en hyfsat plan yta kan sugkopparna ändå 
täta och skapa hållkraft mot en eventuell isbeläggning. 
  

+ Mindre precision på landningspunkt och girvinkel. 
+ Ingen utrustning på däck. 
+ Fixering av helikoptern mot fartygsdäck kan styras och Skeldar kan därför hållas 

fast fram till startögonblick. 
+ Konceptet förlorar ej sin funktionalitet vid viss isbildning 

 
− Utrustningen på helikopter ger ökad vikt. 
− Viss tidsfördröjning innan hållkraft nås. 

7.1.7 Sökande platta på fartygsdäck 
Här handlar det om att Skeldar gör en fri landning på plattor som mäter av helikopterns 
position och justerar sitt läge för att hela tiden befinna sig rakt under landstället. Idén 
påminner starkt om systemet ASIST, se avsnitt 5.3.2 med skillnaden att det här är två 
plattor som rör sig i x – och y-led för att ytterligare öka landningspunktens precision. 
Plattorna måste utrustas med ett system som fixerar Skeldar när den väl landat för att 
förhindra glidning. Eftersom man noggrannare kan precisera helikopterns landningspunkt 
med hjälp av dessa avsökande plattor ges bättre förutsättningar för att utforma ett enkelt 
system för fixering.  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

Man kan tänka sig att detta system skulle kunna kombineras med någon av idéerna som 
presenterats tidigare i detta avsnitt. Med helikoptern ståendes på plattorna skulle även 
problemet med förflyttning på däck vara löst. Skeldar skulle kunna transporteras direkt 
och säkert till ett förvaringsställe ombord på fartyget utan att behöva blanda in personal 
ur besättningen. Nackdelarna med ett sådant här system är de ombyggnationer som måste 
göras på fartygen. Avancerad mätutrustning kombinerat med att lägga ner räls i 
helikopterdäck blir väldigt kostsamt. Systemet är också svårt att installeras på mindre 
fartyg.  
 

+ Ingen extra utrustning och vikt på Skeldar. 
+ Mindre precision hos styrsystemet på UAV:n krävs vid landning. 
+ Marktransport av helikoptern kan göras direkt till ett förvaringsutrymme (hangar), 

ingen säkerhetsrisk för besättning ombord. 

Figur 7.9 Sökande plattor på däck följer helikopterns rörelser i x – och y-led.
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+ Ett använt koncept, se 4.3.1.2 
 

− Stora modifieringar av fartygsdäck. 
− Mycket komplicerad och dyr utrustning. 
− Svårt att installera på mindre fartyg. 

 

7.1.8 Guidade landningar med vinsch 
Landning av Skeldar skulle kunna ske med hjälp av en vinsch som vinschar ner 
helikoptern. Detta är ett säkert koncept som man vet fungerar i svåra väderförhållanden 
och används vid fartygslandning med större bemannade helikoptrar, se avsnitt 5.3.2. Två 
idéer med användning av vinsch presenteras nedan och gemensamt för dessa är att 
dragkraften från vinschen måste appliceras rakt under, eller väldigt nära, huvudrotorn för 
att inte skapa ett moment kring lyftkraftens angreppspunkt, det vill säga i centrum av 
huvudrotorn. Ett moment kring denna punkt skulle innebära instabilitet med risk för 
krasch, speciellt vid blåsiga väderförhållanden. Kravet med placering av vinschen i 
helikopterns tyngdpunkt kan skapa problem då det råder brist på utrymme eftersom 
Skeldars nyttolast alltid kommer att placeras under buken, rakt under huvudrotorn. En 
gemensam positiv aspekt är att en vinschad landning ger en noggrannare precision av 
landningspunkt vilket kan underlätta att integrera lösningen i någon sorts vagn för 
förflyttning ombord på fartyget utan att denna vagn skulle behöva vara mycket större än 
helikopterns landställ och på så vis spara utrymme. 
 

7.1.8.1 Vinsch på helikopter 
Monteras vinschen på Skeldar skulle den dels kunna användas för att vinscha ner 
helikoptern till fartygsdäck men även till att transportera hängande last. Detta 
kanske skulle vara önskvärt vid transport av till exempel verktyg eller material på 
en byggarbetsplats. Priset man får betala med installation av vinsch på helikoptern 
är dess viktbidrag och krav på utrymme.  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Såsom installationen är gjord i figur 7.10 skulle vinschen troligen vara i vägen när 
en nyttolast i form av en sensor används som på bilden. Vinschen skulle behöva 
förvaras på ett annat ställe och fällas ut i samband med landning. På grund av 
plats- och viktbegränsningen hos helikoptern skulle vinschen ej kunna 

Figur 7.10 Helikoptern dras ner på däck med hjälp av en vinsch monterad ombord. 
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dimensioneras för att fixera Skeldar tillräckligt hårt. Systemet skulle därför 
behöva kompletteras med ett system för fastgörning alternativt att besättningen 
manuellt får surra fast helikoptern men det sistnämnda bryter mot sista punkten i 
kravspecifikationen, se avsnitt 5.7. Automatisk sammankoppling mellan 
vinschens lina och fartyget måste också lösas, se förslag på detta i avsnitt 7.1.10. 
Ska vinschen kunna fixera Skeldar fram till start måste även automatisk 
frigörning mellan vinschens lina och fartyget lösas. 

  
+ Säkert system. 
+ Vinschen kan användas för tillfälliga transporter av hängande last. 

 
− Vinschen innebär högre vikt ombord på Skeldar. 
− Automatisk sammankoppling och frigörning mellan vinschens lina 

och fartyg måste lösas. 
− Lösningen behöver kompletteras med ytterligare ett system. 

 

7.1.8.2 Vinsch på fartyget 
Att installera vinschen på fartyget skulle gynna helikoptern med mindre behov av 
utrymme och lägre viktbidrag. Idén är då istället att montera ett rep som hålls dolt 
innanför kåporna någonstans under buken. Denna kåpa skulle då, innan landning, 
automatiskt öppnas och repet skulle falla ned med hjälp av gravitationen och på så 
vis ej vara i vägen för Skeldars nyttolast under flygningens tid. Repet skulle 
behöva rullas ihop och placeras på sin förvaringsplats ombord på helikoptern 
innan start för att slippa en extra upprullningsanordning. Det återstår då att lösa 
fixeringen med automatisk frigörning av helikoptern innan start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinschen på fartyget kan dimensioneras så att den håller fast Skeldar tillräckligt 
hårt mot fartygsdäck och på så vis eliminera behovet av ytterligare ett system, 
som för fallet med helikoptermonterad vinsch. Förslag på hur sammankopplingen 
mellan helikopterns rep och fartygets vinsch skulle ske kan ses under avsnitt 
7.1.10. 
  
 

Figur 7.11 Helikoptern dras ner med en fartygsmonterad vinsch.
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+ Lågt viktbidrag till Skeldar 
+ Fixerar UAV:n i alla led. 

 
− Automatisk sammankoppling mellan vinschens lina och fartyg vid 

landning måste lösas. 
− Svårt att lösa fixeringen precis före start, repet måste rullas ihop och 

placeras ombord på Skeldar manuellt innan start. 
 

7.1.9 Teleskoparm på fartyget 
Lösningen innebär att en teleskoparm monterad på fartygsdäck höjs upp mot helikoptern 
och krokar i ett rep mellan helikopterns medar. Armen drar sedan helikoptern ner på 
fartygsdäck och säkrar den. Konceptet är precis som vinschkoncepten ett säkert koncept, 
man vet var och hur helikoptern kommer att landa. En annan fördel är att ingen tung 
utrustning behövs på helikoptern. Däremot behövs desto mer utrustning på fartygsdäck, 
dels i form av själva armen och den mekanik som krävs för denna men även i form av 
utrustning för att mäta in helikopterns position i luften.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En stor risk med det här systemet är faran att skada Skeldars nyttolast. Plötsliga rörelser 
hos helikoptern i samband med den turbulens som råder runt ett fartyg samt kraftig 
sjöhävning hos fartyget innebär att sannolikheten för att armen träffar och på så vis 
skadar nyttolasten ökar. 
 

+ Ingen tung utrustning på helikoptern behövs. 
 
- Komplicerad installation på fartyget. 
- Risk att skada nyttolasten på helikoptern. 

  

Figur 7.12 Teleskoparm på fartyget drar helikoptern ner på däck.
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7.2 Utvärdering av idéer 
Efter att idéerna betygsatts för varje parameter ur sållningsmatrisen, se bilaga E, visade 
det sig att vissa idéer ej uppfyllde några av de viktigaste kraven som måste ställas på ett 
antiglidsystem. Det handlar framför allt om vikt, operativ påverkan och möjligheten att 
fixera helikoptern i både x-, y- och z-led samt innan start. Kostnaden är en annan viktig 
del, en del som i detta fall mest omfattat fartygen och som kommit av krav på stora 
modifikationer av dessa. Kostnader från modifieringar av Skeldar anses kunna 
försummas då ingen av idéerna medför att dyra komponenter måste installeras på 
helikoptern. 
 
Efter insättning av alla idéer i sållningsmatrisen inses att nedanstående idéer för 
landnings/antiglidsystem ej uppfyller de funktioner som anses viktigast. De främsta 
orsakerna står också angivet. 
 

• Landningsplatta i form av ett galler där helikoptern fixeras på ett av följande sätt: 
 

1. Krokar     
Fixerar ej helikoptern i x-led och är känslig för variationer i girvinkel vid 
landning. 

2. Fjäderbelastade tappar  
Fixerar ej helikoptern i z-led. 

3. Konformade ”fötter” 
Fixerar ej helikoptern i z-led. 

 
• Landningsplatta försedd med rep i fartygets längdriktning. 

 
Fixerar ej helikoptern i x- eller z-led, dessutom kräver lösningen orimligt 
hög girvinkelprecision. Repen tar även upp mycket utrymme på däck och 
medför att hanteringen av Skeldar skulle bli svår och osäker. 

 
• Magnetisk platta på fartygsdäck, elektromagneter på helikopter. 

 
Lösningen påverkar såväl fartygets som Skeldars operativa förmåga 
negativt. Som beskrivs i avsnitt 5.6 ökar magnetism risken att utlösa 
sjöminor och är därför något som vill undvikas i mesta möjliga mån 
ombord på militära fartyg. Dessutom påverkas helikopterns avioniksystem 
negativt av det magnetiska fält som bildas kring elektromagneterna. En 
annan nackdel är den viktökning systemet skulle innebära hos Skeldar. 
 

• Låsande byglar på däck. 
 

Den enda stora nackdel som detta koncept har är det stora precisionskrav 
den ställer på landningspunkt och girvinkel. Nackdelen är dock svår att 
ändra vare sig genom att modifiera konceptets utformning eller genom att 
kombinera det med andra koncept. 
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• Sökande platta på fartygsdäck. 

 
Lösningen kräver omfattande ombyggnad av fartyget samt dyr och 
komplicerad utrustning vilket totalt sett ger en hög kostnad. Dessutom 
måste den kompletteras med ett antiglidsystem. 
 

• Teleskoparm på fartyget som drar ner helikoptern. 
 

Kräver merutrustning och omfattande ombyggnader på fartyget. Utöver 
detta finns stor risk att skada nyttolasten på helikoptern då systemet 
används vid hårda förhållanden. Detta främst beroende på svårigheter med 
att parera för hastiga rörelser hos fartyg eller helikopter. 

 

7.3 Vidareutveckling av idéer 
Efter användning av sållningsmatrisen ansågs följande idéer ha störst potential för att 
vidareutvecklas. 

 
• System med vinsch 
• Kardborrlås 
• Sugkoppar 

 

7.3.1 Vinsch på helikoptern 
Landningsproceduren för Skeldar med detta system skulle kunna se ut enligt följande. 
 

• Helikoptern hovrar över fartygsdäck. 
• Vinschen fälls ner och hamnar rakt under kameran i tyngdpunkten. 
• En lina vinschas ner och fästs på lämpligt sätt på fartygsdäcket. 
• Skeldar vinschas ner med vertikal hastighet på cirka 0,5 m/s och med en 

dragkraft motsvarande cirka 10 % av helikopterns vikt. 
• Väl nere på däck måste helikoptern ytterligare surras fast för att 

säkerhetsställa fastsättning vid hårt väder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.14 Vinschen i utfällt läge Figur 7.13 Vinschen i infällt läge 
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Det handlar om att använda sig av en vinsch som har så liten vikt som möjligt. Denna 
kommer därför inte vara dimensionerad för att klara de erforderliga hållkrafter som krävs 
för att säkerställa fastsättning av Skeldar mot fartygsdäck. Vinschlösningen måste därför 
kombineras med ytterligare en lösning som säkerställer fastsättning av farkosten då den 
väl träffar fartygsdäck.  
 

7.3.1.1 Fördelar 
Den största fördelen med vinschlösningen är att man får en högre precision för 
landningspunkten vilket ger nya möjligheter för andra typer av antiglidsystem 
vars lösningar kräver att man har denna precision. Att vinscha ner en helikopter 
vid fartygslandning är också en beprövad metod som är vida använd idag. 
 

7.3.1.2 Nackdelar 
Vinschen måste placeras nära helikopterns tyngdpunkt, helst mitt i. En fast 
installation under tyngdpunkten gör att kameran blir skymd. Mest önskvärt vore 
att vinschen förvaras osynlig för kameran tills landning är aktuellt. Förvaring 
skulle då ske innanför helikopterns befintliga kåpor alternativt att en speciell 
kåpa, som endast är avsedd för att förvara vinschen i, placeras någonstans. Det 
sistnämnda kanske skulle vara det enda alternativet då utrymmena innanför 
kåporna är väldigt små i nuläget. Figur 7.13 och 7.14 visar ett förslag på placering 
där vinschen fälls ner och hänger i linor rakt under tyngdpunkten. 

 

7.3.2 Vinsch på fartyget 
För ett system med vinsch skulle placering av vinschen på fartyget medföra en 
viktbesparing på helikoptern. Ett rep skulle kunna förvaras på Skeldar som strax innan 
landning släpps ner och på något sätt kopplas ihop med fartyget. Vinschen skulle kunna 
vara kraftigare dimensionerad så att den klarar att hålla helikoptern tillräckligt hårt 
fixerad mot fartygsdäck för att slippa ett antiglidsystem. Problemet som måste lösas vid 
är att automatiskt kunna frikoppla helikopterns rep från vinschen på fartygsdäck precis 
innan start.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 7.15 Rep från helikopter fästs i en vinsch monterad på fartyget
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Figur 7.15 visar förslag på infästning av repet. Repet skulle kunna förvaras innanför 
helikopterns kåpor och via en fjärrstyrd lucka släppas ned strax innan landning. 
Landningsproceduren ser i övrigt ut som den då vinschen är placerad på helikoptern. I 
figur 7.16-7.19 följer några idéer för hur man skulle kunna lösa ihopkopplingen mellan 
rep och vinsch. 
 

 
 
Ett rep med ankare släpps ner från helikoptern och styrs in till ett tandat hjul som sitter på 
en vinsch. 
 

 
 
En ”fångstarm” på fartygsdäck fångar in repet med ankare och leder det till en vinsch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.17 Ett tandat hjul sitter på en vinsch 
och klämmer fast repet. 

Figur 7.16 Anordning som leder repet rätt

Figur 7.19 Repet leds in i ett spår Figur 7.18 Fångstarm på fartygsdäck 
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En konisk formad tratt leder ner repet till en vinsch. I repets ände sitter en liten, 
magnetisk kula som fastnar i vinschens trissa innan vinschen börjar rotera. 
 

7.3.2.1 Fördelar 
Då vinschen placeras på fartygsdäck behöver man inte ta hänsyn till vikten. Den 
kan därför vara av kraftigare typ som klarar att hålla fast helikoptern tillräckligt 
hårt mot fartygsdäck för att slippa ytterligare ett antiglidsystem. Ovanstående 
idéer grundar sig på att man förvarar ett rep ombord på helikoptern som, av 
gravitationen, faller ner strax innan landning. Personal ur besättningen får sedan 
innan start linda ihop repet och placera det innanför en eventuell lucka på 
helikoptern. På detta sätt slipper man använda sig av ytterligare en anordning som 
rullar upp repet och därmed spara vikt. 
 

7.3.2.2 Nackdelar 
Automatisk sammankoppling av repet med en vinsch på fartyget verkar vara svårt 
då man inte vill att fartygets besättning manuellt skall lösa detta samt att det inte 
skall resultera i allt för mycket utrustning på fartygsdäck eller ombord på 
helikoptern. 
 
För att slippa komplettera detta system med ytterligare ett måste problemet med 
hur man frigör helikoptern från fartygsdäck innan start lösas, något som måste 
kunna utföras via fjärrstyrning. Repet måste dessutom vara ihoprullat och placerat 
ombord på helikoptern innan den startar för att slippa ha det hängandes under 
helikoptern under hela flygningens tid. 
 

7.3.3 Kardborrlås med startlås 
Landnings- och startproceduren för Skeldar med detta system skulle kunna se ut enligt 
följande. 
 

Figur 7.21 Kulan fastnar i vinschens trissa Figur 7.20 Konformad tratt på fartygsdäck 
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• En matta med kardborrband finns fastsatt på fartygsdäck. 
• På helikopterns medar sitter motsvarande kardborrband fästa på avtagbara höljen. 
• UAV:n kan landa på valfri punkt utan några krav på precision hos girvinkeln. 

Landningspunktens precision begränsas endast av mattans storlek. 
• Fixering av Skeldar sker omedelbart vid landning. 
• Höljena på medarna kan sitta fast med knappar, blixtlås eller kardborre vilket gör 

dem lätta att ta bort. Dessa knäpps upp då man vill transportera bort Skeldar till en 
annan förvaringsplats. 

• Vid start placeras helikoptern på plattor för att distansera den från mattan. 
Fjärrstyrda låsmekanismer håller Skeldar fixerad innan start. 

• Efter start kan mattan rullas ihop och avlägsnas från fartygsdäck för att inte vara i 
vägen. 

 

 
Detta är en tämligen enkel lösning för att motverka glidning men fördelarna med 
kardborrlås gör att man får: 
 

• En enkel och billig lösning 
• Ingen modifikation av Skeldar 
• Försumbar viktökning hos Skeldar 
• Säker och snabb fixering vid landning 
• Enkla komponenter vilket ger minimalt underhåll. 

 
Nackdelarna med kardborrlås är: 
 

• Viss utrustning på däck behövs. 
• Isbildning försämrar funktionen av kardborrlåset. 
• Viss osäkerhet vid oförutsedd kontakt. 

 
Isbildning på mattan med kardborrlåset skulle kunna förhindras genom att man förvarar 
mattan varmt och rullar ut den först precis innan landning. Ett annat sätt kunde vara att 
el-slingor finns i mattan och kopplas till befintliga eluttag på fartygsdäck. Detsamma 

Figur 7.22 Kardborrlås med hydraulcylindrar
 

Figur 7.23 Hydraulcylindrarna fixerar UAV:n 
precis innan start. 
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gäller på helikoptern där karborrlåset riskerar att isa igen. El-slingor skulle kunna 
användas där också alternativt att man utnyttjar motorns varma avgaser och leder dessa 
ner till medarna, se figur 7.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkten ”Viss osäkerhet vid oförutsedd kontakt” innebär att om helikoptern befinner sig 
nära däcket och ena delen av landstället skulle få ofrivillig kontakt med kardborrlåset på 
grund av att fartyget eller farkosten gör en plötslig rörelse så skulle situationen uppstå då 
helikopterns autonoma system kompenserar med mer lyft fastän att ena sidan av 
helikoptern sitter fast med följden att farkosten tippar.  
 
Lösningen med kardborrlås skulle dock ge en försumbar viktökning hos UAV:n vilket är 
en mycket stor fördel eftersom all viktökning ett antiglidsystem bidrar till minskar 
möjligheten till övrig last ombord, så som bränsle eller nyttolast. En minskning av 
bränslemängden innebär i sin tur att aktionstid och räckvidd försämras. De två 
sistnämnda är faktorer som tillhör det viktigaste för Skeldars konkurrenskraftighet bland 
marknadens andra UAV:er med liknande vikt och prestanda. 
 

7.3.4 Sugkoppar med vakuumpump 
 

 
 
 
 
 
 

   

Figur 7.24 Varma avgaser används för att 
hindra isbildning. 

Figur 7.26 Förslag på placering av sugkoppen Figur 7.25 Skeldar utrustad med sugkoppar
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Landnings- och start proceduren för Skeldar med detta system skulle kunna se ut enligt 
följande. 
 

• Skeldar hovrar över fartygsdäck.  
• En vakuumpump sittandes på helikoptern, kopplad till de fyra sugkopparna 

startas. 
• Vid landning får sugkopparna kontakt med fartygsdäck och ett undertryck skapas 

av vakuumpumpen. Undertrycket och kopparnas yta genererar en hållkraft för att 
fixera Skeldar i x-, y- och z-led. 

• Besättningen surrar därefter fast helikoptern manuellt och vakuumpumpen kan 
slås av. 

• Vid start görs samma procedur om, fast baklänges.  
 
Lösningen med sugkoppar kan liknas vid lösningen med kardborrlås, det vill säga en fri 
landning med fixering av Skeldar efter kontakt med fartygsdäck. Dock med en liten 
tidsfördröjning eftersom det tar en viss tid för vakuumpumpen att skapa erforderligt 
undertryck hos sugkopparna. Ett exempel med beräkningar, se bilaga B, visar att rimliga 
tider för att skapa tillräcklig hållkraft mellan fartygsdäck och helikopter är cirka 2 
sekunder. Fördelar och nackdelar för denna lösning i jämförelse med vinschlösningen och 
kardborrlösningen listas nedan. 
 
 
Fördelar  

•  Större kontrollmöjligheter. 
•  Lösningen kräver ingen extra utrustning på fartygsdäck. 
•  Mindre känslig för is (jfr kardborre) 

 
Nackdelar 

•  Betydligt tyngre (jfr kardborre) 
•  Sämre hållkraft (jfr kardborre) 
•  Fler komponenter och system på helikopter (jfr kardborre) 

 
Ett system med sugkoppar och vakuumpump bidrar till en viktökning på tre till fem kilo. 
Denna viktökning är lösningens stora nackdel. Kontrollmöjligheterna är större jämfört 
med kardborrlås på så vis att vakuumpumpen kan styras vilket gör att man kan bestämma 
om helikoptern skall fixeras mot fartygsdäck eller inte. Det går att sätta ner helikoptern 
på fartygsdäck för att därefter lyfta direkt, ett så kallat ”stop and go”. Detta kanske vore 
önskvärt för att kunna reparera en mindre bra landning. Med sämre hållkraft menas att 
det krävs ganska stor yta, och därmed också vikt, på sugkopparna för att erhålla lika stor 
hållkraft som man gör med kardborrlås. Sugkopparna är, tvärtemot kardborren, svagare i 
skjuvning (xy-planet) än i vidhäftning (z-led).  
 
Känsligheten för is gäller för hållkrafterna i xy-planet, ett isbelagt däck skulle öka risken 
för glidning avsevärt. Skillnaden är att sugkopparna tillåter en viss isbildning med 
oregelbunden ytjämnhet för att ändå skapa hållkraft som kanske vore tillräcklig för att 
fixera helikoptern fram till dess att rotorbladen står stilla och besättning på fartyget har 
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hunnit att, manuellt, surra fast farkosten vid hårt väder. Ett sätt att minska risken för att 
sugkopparna ska glida på ett isbelagt däck är att montera isdubbar på sugkopparna. 
 

7.4 Förvaring 
För att skydda helikoptern mot väder och vind bör den förvaras övertäckt. Något väl 
tilltaget bör användas som kan stå emot hårda vindar, värme och kyla, UV-strålning och 
piskande regn och så vidare. Vissa fartyg, till exempel Lockheed Martin Littoral Combat 
Ship, som delvis är tänkt att användas som plattform för helikopterverksamhet, har 
mindre hangarer som förvaringsutrymme där även viss service kan utföras. (Lockheed 
Martin Littoral…, 2007) 
 

 
På fartyg med som är byggda för smygegenskaper, till exempel Visby Korvetten som 
tillverkas av Kockums i Karlskrona, vill man inte ha helikoptrar stationerade på däck 
eftersom radarmålarean ökar och kraftigt försämrar fartygets smygegenskaper. 
Möjligheten att ta emot helikoptrar syftar i huvudsak på snabba transporter, till exempel 
personaltransporter. När helikoptern landat och utfört sitt uppdrag bör den så snart som 
möjligt lämna fartyget.  
 
Om helikoptern skall stå uppställd på fartyget under en längre tid vore det önskvärt att 
flytta farkosten så att den placeras inuti fartygets befintliga utrymmen. Om dessa 
utrymmen ej finns kanske i vissa fall en påbyggnad av en mindre hangar vore acceptabelt 
om den kan konstrueras på så sätt att den integrerar med fartygets smygteknik. Eftersom 
Skeldar är en helikopter av liten storlek skulle landningsplatta och förvaringsutrymme 
kunna kombineras. En idé som visar denna lösning kan ses på bilderna nedan. 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.27 Lockheed Martin Littoral Combat Ship
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I figur 7.28 är vagnen ritad med dimensioner som gör att plattan enkelt kan kompletteras 
med kåpor så att det blir en box som precis täcker hela helikoptern. Vill man ha en 
mindre vagn ställer detta högre krav på helikopterns landningsprecision.  
 
I nuläget pratar man om att Skeldar M skall kunna landa på en yta som motsvaras av en 
radie på två och en halv meter. Detta skulle resultera i en ganska stor landningsplatta. 
Man kan tänka sig att denna yta kan minskas om det sker ytterligare utveckling av 
helikopterns avioniksystem och detta kanske i kombination med någon typ av 
hjälpsystem installerat på fartyget, till exempel inmätning med laser, exempelvis systemet 
ASIST. 
 
Om Skeldar landar på en vagn kan helikoptern direkt transporteras till önskad 
uppställningsplats. Boxen skulle också kunna vara designad med utseende för  
smygteknik, för att öka radarmålarean så lite som möjligt på fartyg med smygegenskaper. 
Nackdelen med denna typ av vagn är av utrymmesskäl. Speciellt på mindre fartyg där 
vagnen skulle stjäla mycket av det lilla utrymme som finns på fartygsdäck runt 
helikopterplattan. 
  

Figur 7.28 Ett förslag på en vagn som kombinerar landningsplattform med förflyttning och förvaring.  
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8 Rekommendationer 
Detta avsnitt avser att presentera de typer av lösningar som rekommenderas samt krav 
som bör ställas på ingående komponenter för att på ett tillförlitligt sätt kunna lastsäkra en 
marin variant av UAV-helikoptern Skeldar vid landning på helikopteranpassade fartyg. 
 

8.1 Val av lösning 
Efter att ha sållat bort sex av de nio idéerna återstod systemen med sugkoppar, 
kardborrlås och vinsch. Med hänsyn tagen till samtliga av de krav och förutsättningar 
som anges i problembeskrivningen anser vi att idéerna med sugkoppar och kardborrlås 
har störst potential. 
 
En vinschlösning blir svår att implementera av flera anledningar. En lösning krävs för att 
koppla samman Skeldar med vinschen helt utan inverkan av besättning. Att ta fram en 
sådan lösning som uppfyller de ställda kraven på minimal utrustning på däck och 
minimal påverkan av fartygets operativa förmåga är en alltför omfattande uppgift för att 
kunna lösas inom ramarna för detta examensarbete. 
 
En av huvuduppgifterna för Skeldar är att en nyttolast ska bäras och denna kommer i 
samtliga fall placeras rakt under huvudrotorn. Om vinschen skall finnas ombord på 
Skeldar måste den placeras i eller väldigt nära helikopterns tyngdpunkt, alltså under 
huvudrotoraxeln. Inte heller innanför kåporna finns någon möjlighet för en sådan 
installation. Dessutom kvarstår problemet med att koppla ihop helikopter och fartyg. 
 
Vi anser därför att systemen med sugkoppar och kardborrlås är de två starkaste 
koncepten. I följande avsnitt kommer våra rekommendationer för utformningen av dessa 
system beskrivas. 
 

8.2 Lösning med Kardborrlås 

8.2.1 Kravspecifikation 
 

• Kardborrlåset bör vara av en typ med lång livslängd med tanke på den tuffa 
miljön på ett fartygsdäck. 

• Mattan med kardborrlås på fartyget ska ha dimensioner så att kravet på 
landningsprecision ej blir för högt, Skeldars styrsystem ska klara att landa 
helikoptern helt autonomt. 

• Mattan och muddarna ska vara dimensionerande så att en hållkraft om 
1,7 kilonewton i z-led är garanterad oberoende av hur Skeldar landas. 

• Mattan bör kunna monteras och demonteras på ett enkelt sätt på fartygsdäck. Den 
bör därför vara konstruerad så att den enkelt kan rullas ihop och förvaras varmt 
och därmed förebygga isbildning. 
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• Kardborrlåset på landstället bör snabbt kunna tas av och på för att enkelt kunna 
separera helikoptern från mattan.  

• En typ av avisningssystem bör användas på muddarna för att säkerställa att 
erforderliga hållkrafter tillhandahålls även under kalla förhållanden. 
 

   

 

8.2.2 Beskrivning 
Vi har här valt att använda hydraulcylindrar vid startögonblicket. Om detta är lämpligast 
eller inte beror på fartygens olika anslutningsmöjligheter. Som referens kan vårt 
studiebesök nere i Karlskrona på Visby korvetten nämnas där det vid helikopterplattan 
inte fanns några hydrauliska anslutningar. Däremot finns det gott om 230-volts eluttag 
vilket betyder att elmotorer skulle vara att föredra. Vid användning av elektriska motorer 
kopplade till 230-volts spänning måste dessa ha en hög isoleringsklass. Detta är för 
elsäkerheten i våta miljöer men även för att försäkra sig om lång livslängd. Hydrauliska 
cylindrar har inte dessa isoleringsbehov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.1 Mattan är monterad med fästen och skruv Figur 8.2 Innan start hålls Skeldar fast med 
fjärrstyrda hydraulcylindrar alternativt 
elmotorer. 
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Vad gäller avisningssystem kan man vid kardborrlåsen på medarna antingen leda ner 
varma avgaser från motorn eller lägga in elslingor. Lösningen med varma avgaser vore 
att föredra då detta inte kräver någon effekt från Skeldars elförsörjningssystem samt att 
lösningen känns något enklare i allmänhet. Antiglidsystemets viktbidrag till helikoptern 
uppskattas till cirka 0,2 kilo vilket kan anses försumbart.  
 
I ovanstående figurer är kardborrband, med bredden 60 millimeter, fastlimmade på 
mattan och spaltbredd mellan kardborrbanden är 30 millimeter. På landställets medar 
sitter höljen med fastsydda kardborrband som är 1150 millimeter långa och 60 millimeter 
breda. Med spalterna mellan mattans kardborremsor inkluderade och förutsatt att hela 
helikoptern landar på mattan, med helt valfri girvinkel, kommer en kontaktyta mellan 
höljen och matta på cirka 1074 kvadratcentimeter att garanteras. Förutsatt att 
kardborrlåset är helt och rent fås då en garanterad hållkraft om cirka 4,8 kilonewton i 
vidhäftning (z-led) och 10,6 kilonewton i skjuvning (xy-planet). Dessa hållkrafter 
motsvarar 170 respektive 900 procent av erforderliga hållkrafter som krävs för 
antiglidsystemet.     
 
Kostnaden för endast kardborrlåsen uppskattas till cirka 6500 kronor. Kostnad 
tillkommer sedan för lim, matta, fästen och höljen. 
 
 
 

Figur 8.3 Landställets höljen med kardborrlås är separerad några centimeter i höjdled från mattans 
kardborrlås och ståendes på plattorna. 
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8.3 Lösning med sugkoppar 

8.3.1 Kravspecifikation 
• Vakuumsystemet skall vara dimensionerat för att skapa tillräcklig hållkraft och 

fixera helikoptern mot fartygsdäck upp till förhållanden motsvarande Sea state 6. 
• Val av komponenter bör göras omsorgsfullt för att konstruera ett system med låg 

vikt.  
• Materialet i sugkopparna bör väljas så att så goda egenskaper som möjligt erhålls 

vid olika temperaturer samt en viss beständighet mot kemikalier. God funktion i 
blöta miljöer är ett absolut krav. 

• Vakuumsystemet bör utrustas med någon typ av filter som gör systemet mer 
robust och mindre känsligt mot fukt och smutspartiklar som finns på 
fartygsdäcket. 

 

  

8.3.2 Beskrivning 
I figurerna 8.4 och 8.5 är vakuumsystemet utrustat med fyra stycken sugkoppar med 
diameter 150 millimeter som väger cirka 600 gram vardera. Pumpens dimensioner är 191 
x (95-99) x 48 millimeter och väger 930 gram. Detta ger en sammanlagt vikt för systemet 
på 5 kilo exklusive fästelement och slangar.  
 
Vakuumpumpen i just detta system ger max undertryck -800 millibar och flödet 31 liter 
per minut. Med pumpen ansluten till de fyra sugkopparna med diametern 150 millimeter 
genereras en hållkraft mellan helikopter och fartygsdäck på 1100 newton i xy-planet och 
1700 newton i z-led inom tre sekunder. För sugkopparna är det hållkrafterna i xy-planet 
som är dimensionerande men 1100 newton kommer att hålla helikoptern fixerad upp till 
väderförhållanden motsvarande Sea state 6. Se avsnitt 5.4 för mer om accelerationer samt 
bilaga B för beräkningar. 
 
Vakuumpumpen i exemplet har en maxeffekt på 90 watt. Vid behov av högre hållkrafter 
och/eller ett snabbare system bör en extra pump kunna installeras och monteras direkt 

Figur 8.4 Sugkoppen och dess infästning till 
landstället.  

Figur 8.5 Pumpens installation, framför 
batterihållaren strax under kylaren. 
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mot pump ett utan att försämra Skeldars operativa egenskaper negativt förutseende att 
man inte anser att räckvidden minskar nämnvärt på grund av det extra viktbidraget.   
 
Kostnaden för exemplet med komponenterna pump och sugkoppar i detta vakuumsystem 
uppskattas till cirka 10 000 kronor. Sedan tillkommer naturligtvis kostnaden för samtliga 
fästelement och slangar och så vidare.  
 
De pumpar som eventuellt är aktuella för ett vakuumsystem till Skeldar med tanke på vikt 
och prestanda är de som kan drivas med tolv eller tjugofyra volt och ej ger ett för stort 
viktbidrag eller är för stora. Se bilaga B för exempel som visar vakuumpumpar med 
tekniska data. Placering av vakuumpumpen i Skeldar rekommenderas långt fram 
eftersom helikoptern i nuläget är något baktung. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras lösningarnas användbarhet och kostnad. Utöver detta så ställs 
dessa lösningar mot redan existerande system. 
 

9.1 Jämförelse av systemen 
De två system med kardborrlås och sugkoppar har olika egenskaper och en djupare 
diskussion av dessa görs här. 
 

9.1.1 Användbarhet 
Jämför man lösningarna med sugkoppar och kardborrlås inser man enkelt att lösningen 
med kardborrlås ger en försumbar viktökning hos UAV:n medan vakuumsystemet ger en 
viktökning om cirka fem till sex kilo. Viktökningen innebär att man kan få minska 
bränslemängden något för att inte överstiga max startvikt för helikoptern och därmed 
minskas räckvidden något. 
 
Vakuumsystemet ger däremot en något enklare start- och landningsprocess då helikoptern 
kan frigöras från fartygsdäck direkt efter att vakuumpumpen stängts av och undertrycket 
försvunnit. Inget extra system behöver användas och därmed behövs ingen utrustning på 
fartygsdäck. Landning kan göras på valfri punkt så länge det är inom helikopterplattans 
område. I fallet med kardborrlåset är landningspunkten begränsad av mattans storlek. 
 
För kardborrlåset däremot behöver en matta monteras på fartygsdäck och mellan start och 
landning måste helikoptern lyftas upp för att separera kardborrlåsen. Detta borde vara 
enklast att göra med en enkel lyftanordning där man med en typ av hävarm häver upp 
helikoptern för att sedan ställa den på plattorna med låsmekanismen. Kardborrlåset är 
starkt och ger goda hållkrafter i både horisontell- och vertikalled.  
 
Vakuumsystemet ger tillräckliga hållkrafter men till skillnad från kardborrlåset är det 
svagare då lyftkraften är parallell med ytan än då den är vinkelrät. Ytans beskaffenhet 
påverkar i hög grad hållkrafterna i horisontalled för sugkopparna. En glatt yta med låg 
friktion, i värsta fall isbelagd, främjar glidning. Det rekommenderas därför att 
landningsytan på helikopterdäck är helt fritt från is då landning skall göras. För fartyg där 
värme kan ledas genom helikopterplattan är detta inget problem. För andra fartyg får 
eventuell is avlägsnas för hand av besättningen. Tidigare beräkningar av sugkopparnas 
hållkraft i horisontalled grundar sig på att helikopterdäck har en yta med ganska hög 
friktion (µ ≈ 0,3). Som referens tas Visby Korvetten där helikopterdäckets yta var ruggad 
likt grovt sandpapper, friktionen upplevdes där vara hög.  
 

9.1.2 Kostnader 
Kostnaden för inköp och underhåll anser vi vara låg för båda antiglidsystemen. Vid 
normalt slitage uppges kardborrlåset att kunna användas upp till flera tusen gånger med 
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något minskad hållkraft under tiden. Med hänsyn till det tuffa och blåsiga väder som kan 
råda till sjöss kan tänkas att denna livslängd minskar men om kardborrmattan förvaras 
inomhus när den inte används ökar man livslängden betydligt. Helikopterns höljen med 
kardborrlås är däremot väldigt enkla och billiga att byta. 
 

9.2 Förvaring och transport 
Angående förvaring av Skeldar, där en idé var att kombinera en start- och landningsplatta 
med förvaringsutrymme, väljer vi att inte presentera den lösningen under 
rekommendationer. Avsaknad av tid för vidareutveckling av idén är en anledning men det 
har också under arbetets gång, där vi främst har använt korvetterna av Visbyklass som 
referensfartyg, blivit mer tydligt att brist på utrymme kring landningsplatsen är ett 
faktum.  
 
Skeldar är en helikopter av liten storlek och då har även mindre fartyg potential att 
användas som plattform för start och landning. När en prototyp av en marin Skeldar tagits 
fram och denna fått utvecklas kan det tänkas att avionik och styrsystem kan finslipas med 
resultat att Skeldars autonoma flygegenskaper blir ännu bättre. Detta skulle då i sin tur 
resultera i att landningsprecisionen skulle bli bättre och landning på betydligt mindre 
plattformar än korvetterna av Visbyklass kan då bli aktuell. 
 
För fallet med Visbykorvetterna är det ju dock försämringen av smygegenskaperna som 
definitivt begränsar möjligheten att utforma en välintegrerad förvaringslösning. En god 
idé vore annars att konstruera någon form av container med integrerat antiglidsystem som 
fungerar som start och landningsplattform och som även kan användas för att förvara 
Skeldar. Denna container skulle då vara liten och kompakt så att den enkelt kunde lyftas 
mellan fartyget och ett fordon för vägtransport. Priset man får betala för en så liten 
container är att kraven ökar på helikopterns landningsprecision som idag inte är tillräcklig 
vid svåra väderförhållanden till sjöss. 
 
Vi rekommenderar därför att en enklare typ av anordning används för såväl förvaring 
som förflyttning av Skeldar. Ett mindre skåp som precis täcker helikoptern och som kan 
spännas fast mot fartygsdäck vore att föredra. För förflyttning rekommenderas en mindre 
lyftanordning på hjul som tillsammans med handkraft kan flytta helikoptern korta 
sträckor.   
 

9.3 Existerande lösningar 
En annan lösning för antiglidsystem är ju förstås att köpa ett redan existerande system, 
till exempel systemen med tappar, se avsnitt 4.3.1.2, eller harpun, se avsnitt 4.2, och 
vidareutveckla dessa specifikt för Skeldar. Vi har valt att inte titta så mycket på 
existerande lösningar i detta examensarbete utan istället strävat efter att i största möjliga 
mån finna en egen lösning. Om detta är den mest kostnadseffektiva vägen att gå kan vi 
inte svara på. Kanske kan Saab med ett egenutvecklat system sälja lösningen till andra 
tillverkare av obemannade helikoptrar i framtiden och på så sätt kanske kompensera 
utvecklingskostnaderna för UAV-systemet Skeldar M. 
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Hållkrafter för SKELDAR med kardborrlås.    
      

 KLETTOSTAR®    
PRESSOTEX® - 
Hake   

 Hake - Ögla    VELOUR - Ögla   
Vidhäftning Z-led [N]      
Original 6210 4140  22770 13800 
100 ggr 6141    8280 5520 
5000 ggr 2760 2070    
      
Skjuvning XY-planet [N]      
Original 13800 8280  48300 34500 
100 ggr 13620,6    13110 9660 
5000 ggr 4830 4140    
      
Avskalning [N]      
Original 3174 1794  4830 1656 
100 ggr 3129,84    1242 690 
5000 ggr 966 828    
 Medelvärde Minvärde  Medelvärde Minvärde
      
Hållkraft, % av erfoderligt      
Z-Led 297,788769 %  401,512947 % 
Y-Led (skjuvning) 1733,7831 %  1668,78819 % 
      
Max dimensioner av låset (maximal yta hos medar som har markkontakt) 

L, Kardborrbandets längd [cm] 115 
Mellan 
ben  115 

Mellan 
ben 

B, Kardborrbandets bredd [cm] 6   6  
Area [cm2] 1380   1380  
A, Antal Kardborrband 2   2  
      
Dimensioner efter optimering (låsets minsta yta för 100% av erf. hållkraft). 
L, Kardborrbandets längd [cm] 38,6179775   28,6416667  
B, Kardborrbandets bredd [cm] 6   6  
      
Erfoderliga hållkrafter      

Accelerationsfaktor  Z-led  0,2 se även 
kap 
6.12   

Accelerationsfaktor  Y-led  0,4 se även 
kap 
6.12   

Gravitationskonstant [m/s2] 9,82     
Totalvikt SKELDAR [kg] 200     

Lyftkraft vid nmaxrotor, α0pitch 491 se även 
kap 
6.12   

Erfoderlig hållkraft Z-led [N] 2062,2     
Erfoderlig hållkraft Y-led [N] 785,6     
      
 DUOTEC® 40    DUOTEC® 50   
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Vidhäftning Z-led [N]      
Original 27600 20700  34500 24840 

100 ggr Inga data 
Inga 
data  Inga data 

Inga 
data 

5000 ggr Inga data 
Inga 
data  Inga data 

Inga 
data 

      
Skjuvning XY-planet [N]      
Original 41400 34500  48300 38640 

100 ggr Inga data 
Inga 
data  Inga data 

Inga 
data 

5000 ggr Inga data 
Inga 
data  Inga data 

Inga 
data 

      
Avskalning [N]      

Original Inga data 
Inga 
data  Inga data 

Inga 
data 

100 ggr Inga data 
Inga 
data  Inga data 

Inga 
data 

5000 ggr Inga data 
Inga 
data  Inga data 

Inga 
data 

 Medelvärde Minvärde  Medelvärde Minvärde
      
Hållkraft, % av erfoderligt      
Z-Led 1338,37649 %  1672,97061 % 
Y-Led (skjuvning) 5269,85743 %  6148,16701 % 
      
Max dimensioner av låset (maximal yta hos medar som har markkontakt) 

L, Kardborrbandets längd [cm] 115 
Mellan 

ben  115 
Mellan 
ben 

B, Kardborrbandets bredd [cm] 6   6  
Area [cm2] 1380   1380  
A, Antal Kardborrband 2   2  
      
Dimensioner efter optimering (låsets minsta yta för 100% av erf. hållkraft). 
L, Kardborrbandets längd [cm] 8,59249991   6,87399993  
B, Kardborrbandets bredd [cm] 6   6  
  
Erfoderliga hållkrafter      
Accelerationsfaktor  Z-led  0,2     
Accelerationsfaktor  Y-led  0,4     
Gravitationskonstant [m/s2] 9,82     
Totalvikt SKELDAR [kg] 200     
Lyftkraft vid nmaxrotor, α0pitch 491     
Erfoderlig hållkraft Z-led [N] 2062,2
Erfoderlig hållkraft Y-led [N] 785,6     



- Bilaga B - 

- i - 
 

Bilaga B 
Nedan följer exempel på sugkoppar och vakuumpumpar samt beräkningar utförda för 
olika kombinationer av sådana. 
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Bilaga C 
Här ses en fullständig Sea state-tabell.  
 

Sea state  Signifikant våghöjd [m] Vindhastighet [m/s] Sannolikhet  

   Intervall  Medelvärde Intervall Medelvärde  för Sea state [%]  

0-1  0-0,1  0,05  0-3  1,5  0,7  

2  0,1-0,5  0,3  3,5-5  4,25  6,8  

3  0,5-1,25  0,88  5,5-8  7  23,7  

4  1,25-2,5  1,88  8,5-10,5  9,5  27,8  

5  2,5-4,0  3,25  12-13,5  12  20,6  

6  4,0-6,0  5  14-23,5  19  13,2  

7  6,0-9,0  7,5  24-27,5  26  6  

8  9,0-14,0  11,5  28-31,5  30  1,1  

>8  >14,0  >14  >31,5  >31,5  0,05  
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Bilaga D 
Nedan följer en sammanställning av den kravbild som finns för Skeldar M vid start och 
landning på ett fartyg. 
 

1. Fartyget skall vara typcertifierat som start- och landningsplattform för hkp. 
Hkp och fartyg måste dessutom vara certifierade tillsammans. 

2. UAV:n skall kunna landa vid minst Sea State 4 (10 m/s). Önskemål om Sea 
State 6 finns (15 m/s). 

3. HKP ska kunna flyga vid vindhastigheter upp till 15 m/s 
4. MTOW 200 kg, MZFW 145 kg. 
5. Räckvidd 180 km. 
6. Införande av rotorbroms 
7. Minsta möjliga geometriska modifieringar från V-150. 
8. Minimera utrustning som krävs på fartygets däck. 
9. UAV:n skall kunna landa på en yta motsvarande en radie om 5 meter.  
10. Landning skall kunna ske med en variation av girvinkel ± 30º i förhållande till 

fartygets centrumlinje.  
11. UAV:ns position och höjd relativt fartyget ska kunna mätas. 
12. Landningspunktens lutning skall kunna mätas. 
13. Landningspunktens vertikala acceleration skall kunna mätas. 
14. UAV:ns landställ skall klara hårda landningar som kan uppstå vid hård sjö. 

Nuvarande krav är en vertikal hastighet om 2,5 m/s lägg där till en 
säkerhetsfaktor på 1,5. 

15. Någon form av antiglidsystem för att säkerhetsställa att UAV:n står stilla 
precis innan start och direkt efter landning. 

16. Eventuella hjälpkomponenter för landning och antiglidsystem skall vara väl 
dimensionerade samt ej påverka farkosten -och fartygets operativa egenskaper 
negativt.  

17. UAV:n skall kunna flyttas på marken på ett smidigt sätt. 
18. Transport, skydd och förvaring av UAV:n. 
19. System för att kunna bestämma, helst förutse, när fartygets rörelser är inom 

rimliga gränser för landning. 
20. Tålighet och skydd mot saltvatten samt allmänt ökad vädertålighet. 
21. Ingen personal skall befinna sig vid landningsområdet. 
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Bilaga E 
Här följer sållningsmatrisen och dess parametrar deklarerade i avsnitt 6.3 
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