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SAMMANFATTNING 
Obemannade system blir allt vanligare både på den militära och kommersiella marknaden. 

Unmanned Aerial Vehicle, i vardagsspråk benämnt som drönare, är ett flygplan som ombord saknar 

en mänsklig pilot. Då utbudet och efterfrågan av obemannade farkoster ökar måste tillverkarna lägga 

mer fokus på att kunna erbjuda hela system, vilket innebär att vid försäljning kan ett komplett 

system för obemannade farkoster erbjudas. Därför är behovet av tillbehör och kringutrustning idag 

lika viktigt som det obemannade flygplanet. 

Unmanned Systems Group grundades 2012 med verksamhet i både Schweiz och Sverige. Företaget 

förser den globala marknaden med innovativa produkter och tekniska lösningar inom området för 

Remotely Piloted Aircraft Systems. Veksamhetskontoret i Linköping utvecklar helhetslösningar av 

obemannade flygplan, vilket innebär att flygplanet har möjlighet att operera autonomt. Det betyder 

att flygplanet kan operera oberoende av i vilken miljö den befinner sig i. En förutsättning för 

autonoma flygplan är att start ska kunna ske när tillfredställande startbana saknas, vilket ofta 

möjligörs av en startmekanism. 

Unmanned Systems Group önskar få hjälp med utveckling och konstruktion av en startkatapult som 

är ämnad för deras flygplattform Discoverer. Utvecklingsarbetet skulle genomföras från grundidéer 

av startmekanismer till ett koncept som vidareutvecklas och konstrueras i en CAD-modell 

tillsammans med ett Excel-baserat beräkningsverktyg. I mån av tid skulle modellen resultera i en 

prototyp som kan utvärdera och verifiera dess teoretiska dokumentation. 

Följande examensarbete utvecklar och konstruerar en startkatapult för flygplattformen Discoverer 

för att ge den bättre autonoma egenskaper. Slutresultatet ska vara en CAD-baserad modell 

tillsammans med ett Excel-baserat beräkningsverktyg som levereras till Unmanned Systems Group 

vid avslutat och godkänt examensarbete. Modellen och beräkningsverktyget ska tillsammans ge det 

slutgiltiga konceptets teoretiska funktion och prestanda.  

Examensarbetets slutresultat är en CAD-modell som konstruerats med syftet att tillverka en prototyp 

för att verifiera det framtagna beräkningsverktyget. Det slutgiltiga konceptet använder ett 

pneumatiskt energisystem som med hjälp av komprimerad luft, en cylinder med en projektil och en 

släde accelererar flygplattformen till sin givna utgångshastighet. Startkatapultens struktur och 

komponenter har konstruerats för att tillsammans utgöra en stabil och säker prototyp.   
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ABSTRACT 
Unmanned systems are becoming increasingly common in both the military and commercial market. 

Unmanned aerial vehicle, or in everyday language referred to as drones, is an aircraft that do not 

have a human pilot onboard. As the supply and demand of unmanned aircraft increases, 

manufacturers must put more focus on a complete system, meaning that the manufacturer can offer 

a complete system for unmanned aircraft. Therefore the need of accessories and peripherals are 

today as important as the unmanned aircraft. 

Unmanned Systems Group was founded in 2012 with operations in both Switzerland and Sweden. 

The company serves the global market with innovative products and technical solutions in the field of 

remotely piloted aircraft systems. The office in Linköping develops complete solutions of unmanned 

aircraft, which means that the aircraft is able to operate autonomously. This means that the aircraft 

can operate independently on the environment. A prerequisite for autonomous aircraft is to be able 

to start when a satisfying runway is missing, which often requires a starting mechanism. 

The Unmanned Systems Group wishes to get help with the development and construction of a start 

catapult, which is intended for their aircraft platform Discoverer. The development would be carried 

out from basic ideas of a starting mechanism to a concept developed and designed as a CAD model, 

along with an Excel-based calculation tool. If there is time, the model would result in a prototype that 

can evaluate and verify the catapult theoretical documentation. 

The following master thesis develops and designs a start catapult flight platform Discoverer to give it 

more autonomic properties. The end result is a CAD-based model together with an Excel-based 

calculation tool that is delivered to the Unmanned Systems Group when the master thesis is finished 

and approved. The model and calculation tool will together give the final concept its theoretical 

function and performance. 

The end result is a CAD-model designed with the purpose to produce a prototype to validate the 

designed calculation tool. The final concept uses a pneumatic energy system by using compressed 

air, a cylinder with a projectile and a sled to accelerate the aircraftplatform to its given releasespeed. 

The structure of the start catapult and its components are designed together to provide a stable and 

secure prototype.  



 

viii 
 

  



ix 
 

FÖRORD 
Jag är glad och tacksam att fått chansen och genomföra det här examensarbetet på Unmanned 

Systems Group under hösten 2013 och våren 2014. Under examensarbetet har jag fått möjlighet att 

testa och fördjupa mina tidigare kunskaper från studierna vid Linköpings Universitet. Jag har även 

fått hjälp och kunskap av flera personer i min omgivning under examensarbetets och vill därför rikta 

ett extra stort tack till följande personer. 

Jonas Detterfelt som varit min handledare vid Linköpings Universit. Tack för att du hjälpt och stöttat 

mig för att hålla fokus på målet i examensarbetet, men samtidigt låtit mig genomföra det på mitt 

eget sätt. Även ett tack till Johan Ölvander som varit min examinator vid Linköpings Universitet och 

som examinerat detta examensarbete. 

Speciellt stort tack Martin Eronn och David Lundström. Dessa personer har från Unmanned Systems 

sida engagerat sig i mitt examensarbete och varit ett bra stöd och bollplank vid utvecklingen av 

startkatapulten. 

Jag vill också tacka Sebastian Cavalli-Björkman och William Chung som opponerat på examensarbetet 

och följt med genom hela processen. Det har varit ett roligt samarbete och jag är väldigt tacksam för 

all hjälp jag fått med att förbättra denna examensrapport. 

Slutligen vill jag tacka övriga medarbetare på Unmanned Systems Group för deras stöd och intresse 

för examensarbetet samt för en trevlig tid och god arbetsmiljö på företaget. 

 

Linköping, maj 2014 

 

__________________________________ 

Oscar Perfect | oscpe728@gmail.com  



 

x 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

1.1 PROJEKTORGANISATION ......................................................................................................... 1 

1.2 BAKGRUND .............................................................................................................................. 1 

1.3 UPPGIFT ................................................................................................................................... 2 

1.4 SYFTE ....................................................................................................................................... 2 

1.5 MÅL.......................................................................................................................................... 2 

1.6 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................... 2 

2. METOD ................................................................................................................................. 4 

2.1 PLANERING .............................................................................................................................. 4 

2.2 PRODUKTUTVECKLING ............................................................................................................ 4 

2.3 PROBLEMBESKRIVNING ........................................................................................................... 4 

2.4 FUNKTIONSANALYS ................................................................................................................. 7 

2.5 KONCEPTGENERERING ............................................................................................................ 9 

2.6 KONCEPTUTVECKLING ............................................................................................................. 9 

3. TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................. 10 

3.1 UAV – DISCOVERER RPAS ...................................................................................................... 10 

3.2 VAD ÄR EN KATAPULT? ......................................................................................................... 11 

3.3 ENERGIPRINCIPEN ................................................................................................................. 12 

3.4 BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR RÄLSSTART ............................................................................. 13 

3.5 BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR RAKETSTART........................................................................... 15 

3.6 BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR BALKTEORI ............................................................................. 15 

3.7 DIMENSIONERINGSUNDERLAG FÖR SKRUVFÖRBAND .......................................................... 16 

3.8 MATERIALTEST ...................................................................................................................... 18 

3.9 BERÄKNINGSMODELL AV UTGÅNGSHASTIGHETEN .............................................................. 18 

4. GENOMFÖRANDE ............................................................................................................... 20 

4.1 PLANERING ............................................................................................................................ 20 

4.2 PROBLEMBESKRIVNING ......................................................................................................... 20 

4.3 FUNKTIONSANALYS ............................................................................................................... 20 

4.4 KONCEPTGENERERING .......................................................................................................... 21 

4.5 KONCEPTUTVECKLING ........................................................................................................... 21 

4.6 AVSLUTNING .......................................................................................................................... 22 

  



xi 
 

5. RESULTAT ........................................................................................................................... 23 

5.1 PROBLEMBESKRIVNING ......................................................................................................... 23 

5.2 FUNKTIONSANALYS ............................................................................................................... 28 

5.3 KONCEPTGENERERING .......................................................................................................... 39 

5.4 KONCEPTUTVECKLING ........................................................................................................... 45 

6. SLUTRESULTAT .................................................................................................................... 65 

6.1 CAD-MODELL ......................................................................................................................... 65 

6.2 BERÄKNINGSPROGRAM......................................................................................................... 68 

6.3 FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................................. 69 

7. DISKUSSION ........................................................................................................................ 70 

7.1 METODDISKUSSION ............................................................................................................... 70 

7.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................................... 71 

8. FRAMTIDA STUDIER ............................................................................................................ 72 

9. REFERENSER ....................................................................................................................... 73 

9.1 LITTERÄRA REFERENSER ........................................................................................................ 73 

9.2 PERSONREFERENSER ............................................................................................................. 73 

9.3 INTERNETREFERENSER .......................................................................................................... 73 

  



 

xii 
 

FIGURFÖRTECKINING 

Figur 1, Rapportens disposition .............................................................................................................. xv 

Figur 2, Förenklad utvecklingsprocess fritt reproducerad från [4] ......................................................... 4 

Figur 3, Black-box modell fritt reproducerad från [4] ............................................................................. 7 

Figur 4, Teknisk process fritt reproducerad från [4] ............................................................................... 7 

Figur 5, Funktionsträd fritt reproducerad från [4] .................................................................................. 8 

Figur 6, Exempel på en morfologisk matris fritt reproducerad från [4] .................................................. 8 

Figur 7, Discoverer plattformen [14] ..................................................................................................... 10 

Figur 8, Teckenförklaring vid dimensionering av skruvförband, fritt reproducerad från [16] .............. 17 

Figur 9, Bildbeskrivning av testrigg som använts vid materialtest ........................................................ 18 

Figur 10, Beskrivning av modellens luftkanon, fritt reproducerad från [17] ........................................ 19 

Figur 11, Beskrivning av beräkningsmodellens resultat, fritt reproducerad från [17] .......................... 19 

Figur 12, Exempel på de krafter som uppkommer vid start av ett flygplan .......................................... 23 

Figur 13, Resulterande black-box modell för att accelerera UAV ......................................................... 28 

Figur 14, Resulterande teknisk process för att accelerera UAV ............................................................ 28 

Figur 15, Resulterande funktionsträd över huvudfunktion och underfunktioner ................................ 29 

Figur 16, Resulterande funktionsträd över underfunktioner och delfunktioner .................................. 29 

Figur 17, Resulterande funktionsträd över energisystemets delfunktioner och lösningsprinciper ...... 30 

Figur 18, Kurva för sambandet mellan projektilens diameter och accelerationssträckans längd ........ 31 

Figur 19, Spänning-töjningsdiagram från materialtester av valda elastiska linor ................................. 33 

Figur 20, Teoretisk kraftöverföring av linor vid acceleration av flygfarkost ......................................... 33 

Figur 21, Teoretisk massa beroende på fallhöjd för möjlig acceleration av flygfarkost ....................... 35 

Figur 22, Teroretiskt varvtal beroende på svänghjulets radie .............................................................. 36 

Figur 23, Resulterande funktionsträd över strukturens delfunktioner och lösningsprinciper .............. 37 

Figur 24, Resulterande funktionsträd över slädens delfunktioner och lösningsprinciper .................... 37 

Figur 25, Illustration av det genererade konceptet "Stege" ................................................................. 39 

Figur 26, Illustration av det genererade konceptet "Fjäder" ................................................................ 40 

Figur 27, Illustration av det genererade konceptet "Fackverk" ............................................................ 40 

Figur 28, Illustration av det genererade konceptet "Kolv".................................................................... 41 

Figur 29, Illustration av det genererade konceptet "Dämpad" ............................................................. 41 

Figur 30, Illustration av det genererade konceptet "Kanon" ................................................................ 42 

Figur 31, Illustration av det genererade konceptet "Elastisk kolv" ....................................................... 42 

Figur 32, Illustration av vidareutveckling "Vingsäte" ............................................................................ 43 

Figur 33, Illustration av vidareutveckling "Spinnertryck" ...................................................................... 44 

Figur 34, Luftens fyra steg i startkatapultens energisystem ................................................................. 45 

Figur 35, Schematisk bild över startkatapultenssystem med energisystemet markerat ...................... 45 

Figur 36, 12 volts OB2 kompressor från Air-Zenith ............................................................................... 46 

Figur 37, 20 liters dykflaska ................................................................................................................... 47 

Figur 38, 20 liters ackumulatortank i aluminium från SMA Serbatoi Spa med tillhörande tankband .. 47 

Figur 39, Kopplingar som ska anslutas till ackumulatortanken ............................................................. 48 

Figur 40, 12 volts magnetventil från GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG. ............................................ 49 

Figur 41, Valda komponenter för transportlösning .............................................................................. 50 

Figur 42, Komplett energisystem med kompressor för startkatapult ................................................... 51 

Figur 43, Teoretisk utgångshastighet för framtaget pneumatiskt energisystem .................................. 51 

file:///E:/Rapport/Konstruktion%20av%20startkatapult%20för%20UAV_Slutrapport.docx%23_Toc388612984
file:///E:/Rapport/Konstruktion%20av%20startkatapult%20för%20UAV_Slutrapport.docx%23_Toc388612985
file:///E:/Rapport/Konstruktion%20av%20startkatapult%20för%20UAV_Slutrapport.docx%23_Toc388612989


xiii 
 

Figur 44, Schematisk bild över startkatapultenssystem med energiöverföringen markerat................ 52 

Figur 45, Tre överförings steg för startkatapultens energiöverföring................................................... 52 

Figur 46, Projektilens råmaterial och prototypexempel ....................................................................... 53 

Figur 47, Leros D-Pro 4 mm lina ............................................................................................................ 53 

Figur 48, Strukturens preliminära tvärsnitt ........................................................................................... 54 

Figur 49, Integrerade komponenter i startkatapultens struktur ........................................................... 54 

Figur 50, Skarvanslutningens layout, det röda symboliserar positionen .............................................. 55 

Figur 51, Öppen, låst och översikt på kamlockanslutningen ................................................................. 55 

Figur 52, Visualisering av prototypanslutning ....................................................................................... 56 

Figur 53, Inspirationsbilder på lösningen av ett cykelstöd .................................................................... 56 

Figur 54, Resultatet av jämförelse med trappstege .............................................................................. 57 

Figur 55, Visualisering av stativet i infällt läge, låst läge och med utfällda stödben ............................. 57 

Figur 56, Samverkande komponenter för respektive ändstycke .......................................................... 58 

Figur 57, Främre ändstyckets layout, det röda området symboliserar positionen av ändstycket ........ 58 

Figur 58, Lintrissans konstruktion och position i förhållande till främre ändstycke ............................. 59 

Figur 59, Flänsanslutningens konstruktion och position i förhållande till främre ändstycke ............... 59 

Figur 60, Visualisering av monering av främre ändstycke och installerade komponenter ................... 59 

Figur 61, Bakre ändstyckets layout, det röda området symboliserar positionen av ändstycket .......... 60 

Figur 62, Visualisering av montering av bakre ändstycke och installerade komponenter ................... 60 

Figur 63, Analysresultat av spänningskoncentrationen av slädens plattor ........................................... 61 

Figur 64, Visualisering av startkatapultens konstruerade släde ........................................................... 61 

Figur 65, Slädens integrerade komponenter ......................................................................................... 62 

Figur 66, Visualisering av slädens lösgöringsmekanism med krok ........................................................ 62 

Figur 67, Inspirationsprodukt, blocknyckel med spärr .......................................................................... 63 

Figur 68, Visualisering av mekanism för vikbara gafflar ........................................................................ 63 

Figur 69, Produktalternativ med gummidämpare och gummiprofil ..................................................... 64 

Figur 70, Visualisering och position av bromsanordning ...................................................................... 64 

Figur 71, Rendering av starktatapulten i naturmiljö ............................................................................. 65 

Figur 72, Startkatapultens övergripande dimensioner ......................................................................... 66 

Figur 73, Renderade detaljbilder av startkatapulten och komponenter .............................................. 66 

Figur 74, Startkatapultens energisystem............................................................................................... 67 

Figur 75, Renderade detaljbilder av startkatapultens släde ................................................................. 67 

Figur 76, Excel-baserade beräkningsprogrammets inmatning  och utdata .......................................... 68 

Figur 77, Excel-baserade beräkningsprogrammets  användargränssnitt .............................................. 68 

Figur 78, Beräkningsprogrammets inmating och utdata för konfigurationssteget............................... 69 

 

  

file:///E:/Rapport/Konstruktion%20av%20startkatapult%20för%20UAV_Slutrapport.docx%23_Toc388612999
file:///E:/Rapport/Konstruktion%20av%20startkatapult%20för%20UAV_Slutrapport.docx%23_Toc388613000
file:///E:/Rapport/Konstruktion%20av%20startkatapult%20för%20UAV_Slutrapport.docx%23_Toc388613006
file:///E:/Rapport/Konstruktion%20av%20startkatapult%20för%20UAV_Slutrapport.docx%23_Toc388613028


 

xiv 
 

TABELLFÖRTECKINING 
Tabell 1, Tekniska specifikationer och prestandavärden för Discoverer fritt reproducerad från [14] . 10 

Tabell 2, Kant- och centrumavstånd för skruvförband, fritt reproducerad från [16] ........................... 17 

Tabell 3, Sammanfattning av resultatet från State of the art-sammanställningen .............................. 25 

Tabell 4, Prestandajämförelse av startkatapulter ................................................................................. 26 

Tabell 5, Resulterande konstruktionskriterielista ................................................................................. 27 

Tabell 6, Scenarioparametrar från APPENDIX B2 .................................................................................. 30 

Tabell 7, Specifikationer för exempelraketer hämtade från AeroTech [23] ......................................... 32 

Tabell 8, Fjäderdimensioner .................................................................................................................. 34 

Tabell 9, Morfologisk matris .................................................................................................................. 38 

Tabell 10, Sammanfattning av lösningsprinciper för det valda konceptet "Kolv" ................................ 44 

  



xv 
 

• SLUTRESULTAT 

KAPITEL 6 

• DISKUSSION 

KAPITEL 7 

• FRAMTIDA STUDIER 

KAPITEL 8 

• INLEDNING 

KAPITEL 1 

• METOD 

KAPITEL 2 

• TEORETISK REFERENSRAM 

KAPITEL 3 

• GENOMFÖRANDE 

KAPITEL 4 

• RESULTAT 

KAPITEL 5 

DISPOSITION 
Examensarbetet är stegvis indelat i en kronologisk ordning där varje kapitel i rapporten beskriver ett 

av stegen, se Figur 1.  

Figur 1, Rapportens disposition 

I kapitlet 1, INLEDNING, får läsaren inblick i examensarbetets bakgrund och syfte.  

Kapitel 2, METOD, bekantar läsaren med de metoder som använts för att genomföra examensarbetet 

och ger en förståelse för de senare resultaten.  

I kapitel 3, TEORETISK REFERENSRAM, förklaras grundläggande teori och experiment för utveckling av 

relevanta lösningar till examensarbetet. Kapitlet är av intresse för de läsare som vill få djupare 

förståelse för examensarbetets konceptutveckling men kapitlet ger även en detaljerad beskrivning av 

relevanta produkter. 

Kapitel 4, GENOMFÖRANDE, ger en berättande beskrivning av examensarbetets utvecklingsfaser och 

hur de har genomförts för att kunna besvara arbetets syfte.  

Kapitel 5, RESULTAT, innehåller de resultat och lösningar som arbetats fram från presenterade 

teorier och metoder under examensarbetet. Läsaren får en komplett bild av examensarbetets del- 

och slutresultat som verifierar syfte och mål. 

I kapitel 6, SLUTRESULTAT, sammanfattas och beskrivs det slutgiltiga resultatet av examensarbetet.  

I kapitlen 7, DISKUSSION, analyseras och diskuteras metodval och resultat för att reflektera hur 

relevant och motiverat varje steg har varit för examensarbetet. 

Under kapitel 8, FRAMTIDA STUDIER, finns förslag på framtida studier som kan vara av relevans för 

vidareutveckling av examensarbetets resultat. 

Examensarbetets rapport kompletteras med tre appendix, A, B och C. Appendix A innehåller material 

till examensarbetets metoder som inte anses vara relevant att inkludera i rapporten. I Appendix B 

finns material som under utvecklingsarbetet tagits fram för att ge de resultat som redovisas i 

rapporten. Appendix C innehåller kompletterande bilder och dokument till det slutgiltiga resultatet. 
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ORDLISTA 

Nedan förklaras betydelsen av ord och begrepp för att ge en tydligare förståelse av examensarbetet. 

Startkatapult: 

En mekanism som kan starta luftfarkoster genom att på kort sträcka accelerera luftfarkosten till en 

acceptabel hastighet, vid vilken den kan få tillräckligt med lyftkraft för att själv vara luftburen. 

UAV: 

Förkortning av Unmanned Aerial Vehicle som betyder obemannad luftfarkost, vilket är ett förarlöst 

flygplan utan pilot ombord och kan flyga autonomt eller fjärrstyras 

RPAS: 

Förkortning av Remotely Piloted Aircraft System som betyder fjärrstyrt flygplanssystemet, vilket är en 

benämning använd för att beskriva funktionen hos en UAV med ett förarlöst system. 

Fixed-wing: 

Benämning för flygfarkoster som använder en vinge för att genom sin hastighet och form skapa en 

lyftkraft. 

Nyttolast: 

Benämning för skillnaden mellan flygfarkostens egenvikt och dess totalvikt. 

Stall: 

Benämning för när luftens strömning släpper från en flygplansvinge, vilket resulterar i att lyftkraften 

försvinner. 

V-Tail: 

Ett okonventionellt arrangemang av en flygfarkosts stjärtparti, där den traditionella stabilisatorn och 

fenan istället är ersatt av en V-formad konfiguration som ersätter både sido- och höjdroder. 

Pneumatik: 

Ett samlingsnamn för användning av gaser för att lagra, överföra eller styra energi. 

Svänghjul: 

En mekanisk anordning som kan lagra rörelseenergi vid rotation. 

Kolv: 

En maskindel som utför en längsgående rörelse inuti en cylinder. 

CAD: 

Förkortning av Computer-Aided Design som betyder digitalt baserad design, vilket används inom 

konstruktion för att digitalt skapa och dimensionera tekniska detaljer och produkter. 

Iterativ process: 

En process som upprepas. 

Splits: 

Ett sätt att sammanfoga två rep där repets flätor vrids upp och flätorna sticks in under varandra.
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1. INLEDNING 

Detta kapitel beskriver examensarbetets bakgrund, syfte och mål. 

1.1 PROJEKTORGANISATION 
Följande rapport är resultatet och redovisning av ett examensarbete i maskinkonstruktion på 

Linköpings universitet (LiU) vid institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) under 

hösten 2013 och våren 2014. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utfördes av en 

student som läst civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik. Studenten anlitades av Unmanned 

Systems Group (UMS) och utförde examensarbetet på företaget i samråd med handledare från IEI. 

1.1.1 UNMANNED SYSTEMS GROUP 

Unmanned Systems Group (UMS) grundades 2012 och är ett företag med 45 anställda som har 

verksamhet i både Schweiz och Sverige. Företaget förser den globala marknaden med innovativa 

produkter och tekniska lösningar inom området för Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). UMS 

erbjuder helhetslösningar av avancerade luftfarkoster, kontrollsystem, underhåll och support i fält till 

operativ nivå. [13] Det svenska verksamhetskontoret ligger i Linköping och ansvarar för konstruktion 

och utveckling av befintliga och nya fixed-wing plattformar. Personalen på UMS har bakgrund inom 

flygindustrin från både ett konstruktions- och underhållsperspektiv, vilket ger en grupp med stor 

erfarenhet och insikt i de produkter som tillverkas och utvecklas. UMS förfogar över en kontorslokal 

med tillhörande verkstad där ett utbud av maskiner och verktyg för tillverkning och bearbetning finns 

tillgängligt. 

1.2 BAKGRUND 

Obemannade sytem blir allt vanligare både på den militära och kommersiella marknaden. Unmanned 

Aerial Vehicle (UAV), i vardagsspråk benämnt som drönare, är ett flygplan som ombord saknar en 

mänsklig pilot. Istället styrs flygplanet genom fjärrstyrning av en pilot eller dator på marken, 

alternativt helt självständigt från det egna kontrollsystemet. [1] 

UMS i Linköping utvecklar helhetslösningar av avancerade flygfarkoster, vilket innebär att farkosten 

ska ha möjlighet att operera helt autonomt. Detta betyder att den ska kunna operera oberoende på 

vilken plats och miljö den befinner sig i. En grundläggande förutsättning för en autonom flygfarkost 

är att start även ska kunna ske när tillfredställande startbana saknas. För detta används vanligen en 

startkatapult eller liknande startmekanism [1]. UMS har i dagsläget en portabel pneumatisk 

startkatapult från UAV Factory i sitt produktsortiment, för att kunna erbjuda ett komplett system. 

Den pneumatiska startkatapulten är en av marknadsledarna inom sin klass vad gäller prestanda och 

modulanpassning [14]. 

Dock anses den befintliga startkatapulten ha för låg kapacitet med avseende på startvikt och 

starthastighet mot framtida flygplattformar. Därför önskar UMS utveckla och tillverka en egen 

portabel startkatapult som passar deras krav och önskemål för både nya och befintliga flygfarkoster. 

En startkatapult är ämnad för att underlätta vid start av UAV i olika miljöer och ge en mer autonom 

flygplatform för både civilt- och militärtbruk. UMS har policy att aldrig leverera en flygplattform som 

kan bära vapen utan endast utrustning för övervakning och datainsamling, men det går inte 
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garantera att flygplatformen utrustas av kunden för att kunna beväpnas. Därför ses en startkatapult 

som ett komplement för civila användningsområden och i fredsbevarande militära applikationer. 

1.3 UPPGIFT 

UMS önskar få hjälp med utveckling och konstruktion av en startkatapult som är ämnad för 

flygplattformen Discoverer, men även för kommande flygplattformar. Startkatapulten ska utvecklas 

från en grundidé till koncept som vidareutvecklas och konstrueras i en CAD-modell tillsammans med 

ett Excel-baserat beräkningsverktyg. I mån av tid ska modellen resultera i en prototyp som kan 

utvärdera och verifiera dess teoretiska dokumentation. Redovisning av uppgiften sker via ett 

beräkningsverktyg, en CAD-modell och, om tid finns, även en prototyp. 

1.4 SYFTE 

Kreativa lösningar, teoretisk analys och praktiska prov ska resultera i en konstruktionslösning och, i 

mån av tid, en prototyp av en startkatapult för flygplattformen Discoverer. Prototypen ska visa 

konstruktionens fysiska egenskaper och funktion. Utifrån uppgiften har tre frågeställningar 

definierats som relevanta och ska besvaras i examensarbetet: 

FS 1: På vilka sätt kan en startkatapult accelerera en flygfarkost? 

FS 2: Vilken teoretisk potential har framtagna koncept att accelerera en flygfarkost? 

FS 3: Kan det valda konceptet i praktiken accelerera en flygfarkost? 

Frågeställningarna ger grundläggande vägledning för vidare konceptutveckling och säkerställer att 

tillräcklig teori ligger till grund för utvecklingen av det valda konceptet. Frågeställningarna ska 

besvaras med hjälp av examensarbetets metodik och resultat för att sedan redovisas under kapitel 6, 

SLUTRESULTAT. 

1.5 MÅL 

Examensarbetet resulterar i ett Excel-baserat beräkningsverktyg, en CAD-modell och i mån av tid en 

prototyp vid avslutat examensarbete våren 2014. 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet har ett antal avgränsningar som berör omfattning och fördjupning av utvecklingsarbetet 

samt vilka aspekter som beaktas ytligare eller mer ingående. Avgränsningarna är framtagna i 

sammarbete mellan studenten och företaget där målet är att utföra arbetet i tillräcklig omfattning 

för att uppnå företagets förväntningar inom den givna tidsramen. Nedan presenteras de 

avgränsningarna som är gällande i denna rapport. 

Marknadsundersökning 

Vad gäller marknadsundersökning kommer ingen kund- eller behovsanalys att göras. Startkatapulten 

utgör inte en separat produkt utan är snarare ett komplement till befintliga och kommande 

flygplattformar och där med anser inte företaget det är relevant för uppgiften. 
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Elektronik 

Alla delar som inkluderar elektronisk styrning av startkatapultens komponenter innefattas inte av 

denna rapport. Utforming av startkatpultens elektronik sker senare i produktutvecklingen. 

Teoretiska beräkningar 

Beräkningar kommer att ske i den mån de kan användas som motivering vid val av metod, koncept- 

och konstruktionslösning. Ytterligare beräkningsfördjupningar görs endast vid behov och på 

företagets begäran.  

I de fall teoretiska beräkningar anses av företaget vara opålitliga kommer, med företagets tillåtelse, 

praktiska prov och experiment utföras för att kunna ge en så verklig bild av problemet så möjligt.  
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2. METOD 
Detta kapitel beskriver processer och rapportens upplägg genom förklaring av de metoder som följts 

för att besvara examensarbetets frågeställningar. 

2.1 PLANERING 

För att planera och följa upp examensarbetet används ett Gantt-schema, vilket listar arbetets 

uppgifter som ska genomföras och ger en grafisk bild av hur arbetet planeras och utförs. Varje 

uppgift markeras på en tidsaxel, med startpunkter och varaktighet, som visar hur olika uppgifter 

relaterar till varandra. Det ger en överblick av projektets kritiska uppgifter, vilket illustrerar 

ordningsföljden på ingående uppgifter för att minimera fördröjning av projektet. [10] 

Gantt-schemat används som ett dynamiskt dokument under examensarbetet och uppdateras med 

jämna mellanrum för att följa upp hur arbetet fortskrider. 

2.2 PRODUKTUTVECKLING 

Denna rapport omfattar en utvecklingsprocess av en startkatapult från idé till konstruktion. För att 

förenkla konceptutveckling och konstruktion kan metodik för produktutveckling nyttjas, vilket 

medför att processen delas upp i olika faser, enligt Figur 2. Varje fas genomförs metodiskt och 

strukturerat för att uppfylla fasens mål. När målen är uppfyllda i aktuell fas kan nästa fas inledas och 

bygga vidare på de resultat som uppnås i den aktuella fasen. 

De första faserna, problembeskrivning, funktionsanalys och konceptgenerering, baseras på 

kompendiet ”Systematisk konceptutveckling” från 1999 skriven av Ulf Liedholm [4]. I sista fasen, 

konceptutveckling, utvecklas en konstruktion med vägledning av ”The mechanical design process” 

från 2002 skriven av David G Ullman [3]. Faserna som illustreras i Figur 2 beskrivs mer ingående i 

kapitel 2.3 – 2.6 nedan. 

Figur 2, Förenklad utvecklingsprocess fritt reproducerad från [4] 

2.3 PROBLEMBESKRIVNING 

I första produktutvecklingsfasen granskas och studeras problemet från en objektiv synvinkel. 

Startkatapultens syfte och mål formuleras varefter en konstruktionskriterielista fastställs. 

Konstruktionskriterielistan används sedan som grund för funktionsanalys och vid utvärdering av 

framtagna koncept. [4] Nedan beskrivs metoderna för att genomföra problembeskrivningen .  

  

Problembeskrivning Funktionsanalys Konceptgenerering Konceptutveckling 
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2.3.1 PROBLEMGRANSKNING 

Som ett första steg granskas problemet kritiskt för att beskriva problemets uppgift. Detta steg 

behöver inte förklara hur en lösning ska uppnås, endast vad lösningen innebär. För att få med alla 

aspekter på problemet ska följande frågor besvaras under granskningen av startkatapulten. [4] 

 Vad är problemet? 

 Vem är produkten ämnad för? 

 Vad är målet? 

 Vilka bieffekter ska undvikas? 

 Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

2.3.2 DATAINSAMLING 

Det är viktigt att redan i planerings- och konceptfasen känna till marknadens befintliga lösningar för 

att kunna lösa den givna uppgiften effektivt. Genom att göra en datainsamling kan en bred 

lösningsbakgrund etableras och säkerställas. Huvudproblemet kan med fördel delas in i flera 

delproblem vilka kan utifrån relevans eller funktion relateras till andra produkter med liknande 

lösning. Lösningar kan erhållas genom intern- och extern sökning. [2] 

INTERN SÖKNING 

Intern sökning sker inom företaget och nyttjar den kunskap personerna på UMS 

konstruktionsavdelning redan har. Med hjälp av individernas tidigare bakgrund och erfarenhet kan 

kreativa lösningar och idéer skapas utifrån det givna problemet. Genom att vara öppen och ta 

motiverade beslut samt att ta vara på alla de idéer och lösningar som arbetas fram. Detta samlade 

material ge bättre förutsättningar att utveckla fler idéer och på så vis kan ett större problemområde 

utforskas. [2] 

EXTERN SÖKNING 

Extern sökning används för att identifiera funktioner och lösningar som tidigare utvecklats för att lösa 

liknande problem. Genom att ta vara på och samla information om befintliga lösningar kan mer 

utveckling och förståelse istället läggas på de delproblem som saknar lösning. Fördelen med att 

använda befintliga lösningar är att det ger en effektivare och mer ekonomisk utvecklingsfas. [2] En 

extern sökning kan göras i litteratur och på befintliga patent, vidare kan state of the art utföras samt 

prestandajämförelse mellan liknande och relaterande produkter på den befintliga marknaden. [4] 

Litteraturstudie 

Internet är ett enkelt verktyg för att söka efter publicerad litteratur, vilket kan ge bra resultat på kort 

tid. Dock är det svårt att bedöma kvaliteten och sannolikhetsgraden i den information och data som 

presenteras på internet, vilket medför att källorna bör granskas kritiskt. Artiklar, tekniska rapporter 

och tidskrifter är exempel på litteratur som kan vara av intresse. [2] 
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Befintliga patent 

Genom att undersöka befintliga patent genom sökning på patentdatabaser kan en förståelse fås för 

hur liknande och relaterade produkter fungerar. En fördel är att lösningar och funktioner beskrivs 

grundligt och utförligt i både text och figurer. Nackdelen med ett patent är att de beskrivna 

lösningarna kan vara skyddade och kräver därför licensiering om dessa vill implementeras i den egna 

uppgiften. Befintliga patent bör därför användas för att identifiera och bilda en god idégrund för att 

utefter det egna problemet utveckla lösningar. [4] 

State of the art 

Liknande problem eller produkter hos konkurrenter analyseras och utvärderas kontinuerligt. Genom 

att använda denna informationskälla fås ett bredare synsätt på olika lösningar och möjligheter som 

redan finns. På så sätt kan det undvikas att ”uppfinna hjulet på nytt” samtidigt som 

kostnadsuppskattningar för olika lösningar kan uppges beroende på komplexitet. [3] 

Prestandajämförelse 

Att studera produkter med samma eller liknande funktion, även inom andra områden och 

marknader, kan vara givande. Målet är att identifiera styrkor och svagheter i befintliga produkter 

samt identifiera lösningar som kan appliceras på den aktuella produkten. [2] 

2.3.3 KONSTRUKTIONSKRITERIELISTA 

En konstruktionskriterielista redovisar de egenskaper produkten bör ha för att uppfylla de mål och 

krav som ställs på produkten. Produktens egenskaper är formulerade antingen som krav eller 

önskemål, där kraven måste uppfyllas medan önskemålen är önskvärda men inte nödvändiga. [4] 

Konstruktionskriterielistan har två funktioner: 

 Att definiera riktlinjer för produktutvecklingsprocessen. 

 Att ge nödvändig information som används vid konceptutvärdering. 

 

Vid upprättning av konstruktionskriterielistan följs en checklista, se APPENDIX A1, för att inte någon 

viktig produktegenskap ska glömmas. [4] Konstruktionskriterielistan följer med produkten genom 

hela utvecklingsprocessen och uppdateras allt eftersom problemet blir mer konkret och detaljerat. 
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2.4 FUNKTIONSANALYS 

I andra utvecklingsfasen studeras produkten med en funktionsanalys, där bestäms vilka funktioner 

produkten ska ha samt definiera olika lösningsprinciper för att utföra dessa funktioner. Genom att 

bryta ner problemet i mindre delproblem utformas ett funktionsträd, vilket beskriver produktens 

funktioner, delfunktioner och lösningar i en grafisk trädstruktur. [4] Nedan beskrivs metoderna för 

att genomföra funktionsanalysen. 

2.4.1 BLACK-BOX 

Syftet med en black-box är att fastställa och visualisera produktens huvudfunktion, som beskriver vad 

produkten ska utföra. Black-box modellen utformas abstrakt och skall vara en lösningsoberoende 

beskrivning av problemet, så inga möjliga lösningar utesluts. Modellen visualiserar huvudfunktionen 

och in- och ut-tillstånd till funktionen, så kallade operander. Målet är att transformera in-tillståndet 

med hjälp av huvudfunktionen så att ut-tillståndet får de önskade egenskaperna, enligt Figur 3. [4] 

 

Figur 3, Black-box modell fritt reproducerad från [4] 

Det som händer inom huvudfunktionen kan brytas ner till delfunktioner och beskrivas som en teknisk 

process. Delfunktionerna rangordnas efter förberedelse-, utförande- och avslutningsfas, enligt Figur 

4, för att visualisera operandomvandlingen. [4] 

 

Figur 4, Teknisk process fritt reproducerad från [4] 

  

In-tillstånd Ut-tillstånd 
Black-Box 

Huvudfunktion Operand Operand 

Ut-tillstånd In-tillstånd 
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Förberedelsefas Utförandefas Avslutningsfas 

Operand Operand 



 

8 
 

2.4.2 FUNKTIONSTRÄD 

Ett funktionsträd är en detaljerad översikt på vad problemet är och hur detta problem ska lösas. 

Trädet utgörs av huvudfunktionen som delas upp i under- och delfunktioner för att fungera som 

mindre funktion med separata lösningsprinciper. Dessa mindre funktioner beskriver sedan 

tillsammans hur produkten ska utföra sin huvudfunktion, se Figur 5. [4] 

Figur 5, Funktionsträd fritt reproducerad från [4] 

2.4.3 MORFOLOGISK MATRIS 

Då ett funktionsträd tenderar till att bli svåröverskådligt används ofta en morfologisk matris. I 

matrisen listas funktionsträdets delfunktioner med tillhörande lösningsprinciper vilket resulterar i en 

översikt på huvudfunktionens alternativa lösningar. Varje lösningsprincip utvärderas med avseende 

på dess tekniska och ekonomiska egenskaper, de som anses lämpliga definieras som relevanta och de 

som anses mindre lämpliga definieras som mindre relevanta eller icke relevanta, se Figur 6. Denna 

matris används sedan vid konceptgenerering för att generera relevanta koncept. [4] 

 

Figur 6, Exempel på en morfologisk matris fritt reproducerad från [4] 
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Delfunktion 1 Lösning 1.1 Lösning 1.2 Lösning 1.3 

Delfunktion 2 Lösning 2.1 Lösning 2.2 Lösning 2.3 
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UF 

DF 
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DF 
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DF 
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LP 
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2.5 KONCEPTGENERERING 

I den tredje utvecklingsfasen genereras konceptuella lösningar genom att olika lösningsförslag till 

produktens funktion kombineras utifrån den morfologiska matrisen. Koncepten granskas och 

utvärderas mot varandra för att hitta en eller flera koncept som är lämpliga för vidareutveckling. [4] 

Nedan beskrivs metoderna för att genomföra konceptgenereringen. 

2.5.1 VÄLJ LÖSNING / SKAPA KONCEPT 

Genom att välja olika kombinationer av de lösningsförslag som finns i den morfologiska matrisen kan 

olika koncept genereras. De genererade koncepten löser det givna problemet med hjälp av de valda 

lösningsprinciperna. [4] 

2.5.2 KONCEPTGRANSKNING 

Koncepten granskas och en beskrivning upprättas över hur bra respektive koncept löser produktens 

funktion samt vilka fördelar respektive nackdelar konceptet har. Målet med beskrivningen är att 

konceptet blir grundligt genomtänkt och ett tydligt beslutsunderlag etableras, vilket förenklar 

konceptelimineringen. [4]  

2.5.3 KONCEPTELIMINERING 

Under elimineringen kontrolleras koncepten mot de krav produkten ska uppfylla. Därefter görs en 

jämförelse mot samtliga koncept för att slutligen ge en värdering som beskriver konceptets potential 

att vidareutvecklas. De koncept som inte visar tillräckligt hög potential elimineras. Denna process 

itereras tills det att ett slutlgiltigt koncept är valt och fastställt. [4] 

2.6 KONCEPTUTVECKLING 

Det slutgiltiga konceptet utvecklas under fjärde fasen till en fungerande produkt. Tidigare 

utvecklingsfaser har fokuserat på konceptets funktion medan konceptutvecklingsfasen fokuserar på 

att fastställa de faktiska parametrar som möjliggör konceptets funktion. Faktiska parametrar 

innefattar form, material och produktionsmetod som bland annat fastställs av detaljdimensionering 

och komponentval. [2] 

Komponentval genomförs med en undersökning av de lösningar marknaden kan erbjuda jämfört med 

vilka detaljer som ska dimensioneras. Utifrån tillverkningsmöjligheter och kostnadsuppskattning 

motiveras ett beslut om att använda marknadens befintliga lösningar eller utarbeta en egen detalj 

för komponentlösningen. Detaljdimensioneringen inkluderar utformning av egna lösningar och 

detaljer som tillgodoser konceptets funktion samt definierar vilka dimensioner, material och 

tillverkningsprocesser som bör användas. Dessa parametrar är nära sammanlänkade på det sättet att 

de påverkas av varandra genom vilka val av olika komponenter och egna detaljer som beslutas i 

utvecklingsfasen. Detta kan leda till svårigheter att planera konceptutvecklingsprocessen vilket i sin 

tur leder till att arbetet blir en iterativ process med stegvis utveckling av delfunktioner. Först när alla 

delfunktioner är utvecklade för att tillsammans utföra huvudfunktionen kan konceptets utformning 

fastslås. [2] 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel innehåller information om flygplatformen Discoverer RPAS samt teori om 

energiberäkningar och beräkningsmodeller. Kapitlet ger en grundläggande förståelse för 

examensarbetets omfattning och lösningsprinciper presenterade i kapitel 5, RESULTAT. 

3.1 UAV – DISCOVERER RPAS 

Discoverer RPAS är designad som en högpresterande obemannad flygplattform. Flygplansskrovet är 

modulbaserat med kompositmaterial, med innovativ design genom snabba monteringar och goda 

åtkomstluckor. Plattformen är optimerad för uthållighet och har möjlighet att hantera upp till 11,5 kg 

av kombinerad bränsle- och nyttolastvikt, vilket ger plattformen bäst prestanda i sin klass med 20+ 

timmars flygtid. Med ett optimerat höglyftssystem kan en stallhastighet på 13 m/s uppnås, samtidigt 

som goda manöveregenskaper fås genom en V-tail struktur. [14], [15] 

Figur 7, Discoverer plattformen [14] 

Alla komponenter i Discoverer plattformen är utbytbara och lätta att avlägsna. Vingen delas i tre 

sektioner á 1,1 m, V-tailen delas i två delar och stjärtbommarna avlägsnas. De demonterade delarna 

kan paketeras och transporteras i lådor och ge en portabel lösning för en autonom flygplattform. 

[14], [15] 

Tekniska Specifikationer 

 

Prestanda 

Startvikt 21.5 kg 

 

Flygtid 20+ tim. 

Spännvidd 3.3 m 

 

Marschhastighet 22 m/s 

Längd 2.27 m 

 

Stallhastighet 13 m/s 

Vingarea 0.79 m2 

 

Maxhastighet 36 m/s 

Max nyttolast 10 kg 

 

Startsträcka 30 m 

Motoreffekt 2.5 hp 

    
Tabell 1, Tekniska specifikationer och prestandavärden för Discoverer fritt reproducerad från [14] 
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3.2 VAD ÄR EN KATAPULT? 
Katapultens historia går långt tillbaka till antiken och har används som en typ av belägringsvapen vid 

krigsföring. En katapult är huvudsakligen en kastmaskin för att slunga iväg en projektil mot ett mål. 

Den klassiska katapulten bestod av en hävarm och ställning. Hävarmen tvingades in i ihopsnodda rep 

och spändes ner mot ställningen, varefter en projektil lades på hävarmen. Hävarmen frigjordes och 

slungade iväg projektilen med stor kraft från de spända repen. [18], [19] 

3.2.1 VAD ÄR EN STARTKATAPULT? 

En startkatapult för flygplan bygger på liknande princip som de historiska katapulterna, då flygplanet 

utgör projektilen som slungas iväg från stillastående till en utgångshastighet. Denna typ av 

startkatapult används främst på fartyg, så kallade hangarfartyg, där startbanan inte är tillräcklig för 

att ett flygplan ska kunna starta med egen motor. [1] 

Den strukturella skillnaden är att en kolv, inbyggd i en startramp, används istället för hävarm. Kolven 

är ansluten till flygplanets nosställ och överför sin rörelse till flygplanet genom denna infästning. 

Kolven accelereras vanligtvis med ångtryck, då ånga är en resurs som är enkel att tillgå på ett 

hangarfartyg. [1] 

En startkatapult för obemannade flygplattformar använder samma principer som en startkatapult för 

flygplan, då skillnaden är flygplanets vikt. [1] 

3.2.2 METODER FÖR STARTKATAPULTER 

Det finns olika metoder för att starta en UAV utöver att använda en startbana. Då detta arbete skulle 

utvärdera en startkatapult är det detta koncept som rapporten utforskat vidare. De vanligast 

förekommande metoderna för att starta en UAV med en startkatapult är följande: 

RÄLSSTART 

Rälsstart utnyttjar en stabiliserande skena som guide, vilken överför energi till flygfakosten som från 

vila accelereras till en utgångshastighet. Vid slutet på skenan ska flygfarkosten ha uppnått 

tillfredställande hastighet varefter den separeras från skenan och försätts i flygande tillstånd. 

Metoder för att uppnå den accelererande kraften är vanligtvis pneumatisk kolv, elastiska linor, 

raketer, svänghjul eller fallande vikter. [1] 

RAKETSTART 

Startraketer kan monteras för att uppnå en minimal startsträcka för en flygfarkost. Raketer har ett 

högt dragkraft-vikt förhållande och kan överföra stora energimängder. Generellt kombineras raketer, 

som efter start separeras från flygfarkosten med fallskärm, vilket används för att genomföra 

landningen. Metoden kan kombineras med en enklare räls eller fristående ramp för att under 

accelerationen guida flygfarkosten. [1] 
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HANDSTART 

Små och lätta flygfarkoster kan startas med kastteknik. Detta eliminerar behovet av startutrustning 

då accelerationen och kastet genomförs av en människa. Det kräver dock att flygfarkosten har en låg 

vingbelastning, låg startvikt och ett högt statiskt dragkraft-vikt förhållande. Generellt appliceras 

handstart på flygfarkoster upp till 9 kg med en spännvidd maximalt 3 meter. [1] 

FORDONSSTART 

Flygfarkoster kan startas från åkande markfordon, vilket eliminerar behovet av katapultteknik och i 

vissa fall behovet av landningsställ. Markfordonet överför den nödvändiga accelerationen till 

flygfarkosten genom sin rörelse och separerar när rätt hastighet har uppnåtts. Exempel på 

markfordon är en bil med en takmonterad ställning för flygfarkosten. [1] 

3.3 ENERGIPRINCIPEN 

Energiprincipen är termodynamikens första huvudsats som postulerar att energi inte kan skapas eller 

förstöras, utan bara omvandlas från en form till en annan. [7], [8] 

Med hänsyn till accelerationsenergin ger det insyn i hur flygdynamiken verkar under startförfarandet. 

Ändringen av flygfarkostens kinetiska energi kan relateras från initial vila till den slutliga hastighet 

som uppnås vid avslutad acceleration. [1] 

mUAV = Flygfarkostens massa 

Δv = Flygfarkostens hastighetsändring 

g = Gravitationskonstant 

Kinetisk energi:           
|  | 

 
      (Ekv.1) 

Vidare kan den potentiella energin relateras från initial vilohöjd till den slutlgiltiga höjden av 

startkatapulten där flygfarkosten frigörs. [1] 

Δh = Flygfarkostens höjdändring 

Potentiell energi:                    (Ekv.2) 

Flygfarkosten har lagrad energi i form av kemisk energi, det kan till exempel vara drivmedel eller 

batterier, som under accelerationen bidrar med en konstant dragkraft från motorn. Vid 

sammansättning av kinetiska, potentiella och lagrade energin kan flygfarkostens sammansatta 

energiförändring fastställas. [1] 

Energiförändring:                             (Ekv.3) 

För att uppnå energiförändringen av kinetisk och potentiell energi ska arbetet utföras av en 

startkatapult. För att beräkna den startenergi som krävs måste hänsyn tas till ett antal faktorer, 

förluster i form av aerodynamiskt motstånd, friktion och ineffektiv omvandling av lagrad energi som 

verkar negativt mot energiförändringen. [1] 

Startenergi:                                    (Ekv.4) 
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Relationen mellan flygfarkostens energiförändring och tillförd startenergi under startförfarandet kan 

visas genom att likställa startenergin, (4), med energiförändringen, (3). [1] 

( ) ( ) ( ) ( ) →                               (
|  | 

   
   )           (Ekv.5) 

Den sammansatta ekvationen, (5), visar grunden till flygfarkostens energiomvandling. Ekvation (5) 

visar att den verkande startenergin är proportionell mot flygfarkostens massa samt att den kinetiska 

energin är proportionell mot flygfarkostens hastighetsändring i kvadrat, om den lagrade energin ses 

som konstant. [1] 

3.4 BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR RÄLSSTART 

Vid utforming av en rälsstart ska teoretiska grunderna dimensioneras utifrån den energi som krävs 

för att få flygfarkosten till flygande tillstånd. Eftersom ekvation (5) är starkt beroende av 

flygfarkostens höjd- och hastighetsändring kan förluster och lagrad energi försummas, då dessa kan 

antas vara lika stora och ta ut varandra. Ekvation (6) kan där med användas att ge en vägledning till 

vilket arbete som krävs för att accelerera flygfarkosten från vila till given hastighet v på höjden h. [1] 

Arbete:                     (
|  | 

   
   )    (Ekv.6) 

Relationen mellan acceleration, hastighet och startsträcka har alltså en avgörande innebörd på 

startkatapultens design. Med hjälp av kinematikanalys kan en approximation av den teoretiska 

startsträckan med avseende på flygfarkostens linjära acceleration, alternativt linjära g-krafter. I 

praktiken är accelerationen initialt större och icke linjär men det linjära fallet ger en tillräckligt bra 

teoretisk dimension för vidareutveckling. [1] 

a = Linjär acceleration 

G = Linjära G-Krafter 

Accelerationslängd:               
   

   
 

   

     
     (Ekv.7) 

Den linjära kraften som accelererar flygfarkosten tillsammans med startkatapultens släde kan 

teoretiskt beräknas genom att som ovan nämnt försumma förluster och lagrad energi samt anta en 

lämplig vinkel för startkatapultens räls. Vinkeln definieras mot det horisontella planet och bör 

ansättas mot flygfarkostens önskade flygväg efter frigöring, då den följer en approximerad 

projektilbana. [1] 

mSläde = Slädens massa 

θRäls = Rälsens vinkel mot horisontella planet 

Accelerationskraft:               (           )    [      (     )] (Ekv.8) 

Ekvationen för accelerationskraften ger en teoretisk vägledning av den kraft som krävs för att linjärt 

accelerera flygfarkost tillsammans med startkatapultens släde. [1] 
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3.4.1 TRYCKKOLV 

Vid användning av en tryckkolv för att accelerera flygfarkosten kan en teoretisk kolvdiameter 

approximeras med accelerationskraftsekvation (8) samtidigt som kolvmassan och systemets friktion 

antas vara en försumbar parameter. [1] 

FKolv = Kolv kraft 

AKolv = Kolvarea 

DKolv = Kolvdiameter 

LKolv = Kolvens rörelselängd 

ΔP = Tryckskillnad över kolvens area 

                    
     

             
    (Ekv.9) 

                  
 

 
      

     (Ekv.10) 

Relationen mellan accelerationskraften och kolvkraften är proportionell mot dess respektive längder, 

enligt ekvation (9). Sammansättning av ekvation (9) och (10) ger en funktion för kolvdiametern 

beroende av kolvens rörelselängd och tryckskillnad över kolvarean. [1] 

Kolvdiameter:        √
                             

          
    (Ekv.11) 

Funktionen för kolvens diameter visar vilken diameter som minst krävs för att överföra ett tryck till 

accelererande kraft där förluster och egenvikt uteslutits. [1] 

3.4.2 FJÄDER 

Vid nyttjande av fjäder eller elastiska linor beräknas en fjäderkonstant. Den ackumulerade 

fjäderenergin ges genom att med kraftpåverkan öka eller minska den fria fjäderlängden för att få en 

tryckande eller dragande fjäderkraft. Den lagrade energin beror på fjäderns specifika fjäderkonstant 

och längdändring, enligt ekvation (12). [1] 

k = Fjäderkonstant 

ΔLFjäder = Fjäderns längdändring 

Fjäderenergi:           
 

 
           

      (Ekv.12) 

Vid användning av fjäderkraft för start av en flygfarkost kan fjäderenergin ses som det arbete som 

utförs vid start av en flygfarkost, ΔEKatapult. En teoretisk beräkning av fjäder kan approximeras med en 

sammansättning av fjäderenergi och ekvation (6) för startkatapultens arbete. [1] 

Fjäderkonstanten:   
            

        
  

 

        
          (

|  | 

   
   )  (Ekv.13) 

Ekvation (13) ger ett teoretisk värde av fjäderkonstanten som vidare kan analyseras så en passande 

fjäder eller elastiskt linor kan väljas och dimensioneras. [1] 
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3.5 BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR RAKETSTART 
Vid raketstart frigörs en stor energimängd och för att analysera energiöverföringen av raketens 

prestanda kan impulsmomentet studeras. För att approximera den totala impulsen försummas 

förluster, då dessa har liten inverkan för impulsen, varefter den tidsberoende integralen kan 

generaliseras. [1] 

Impulsmoment:       ∫ ( )     
    

 
        (Ekv.14) 

Ekvation (14) beskriver det teoretiska impulsmoment som krävs av en raket för att raketen ska klara 

av att accelerera en flygfarkost till den givna hastigheten. [1] 

3.6 BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR BALKTEORI 
En balk är en endimensionell kropp, vilket betyder att kroppens utsträckning i en riktning är större än 

dess utsträckning i de båda andra riktningarna. En balk belastas vinkelrätt mot sin längdriktning och 

de spänningar som uppkommer är dels normalspänningar, på grund av axialkraften och 

böjmomentet, och dels skjuvspänningar, på grund av tvärkraften. Samnbandet mellan dessa 

snittstrheter och spänningar studeras för att beräkna balkböjning. [6] 

3.6.1 NORMALSPÄNNING 

Vid belastning av en balk verkar normalspänningen i balkens normalriktning mot snittplanet. 

Spänningen varierar linjärt med avståndet, z, från balkens neutrala axel, men är likformig över 

snittets bredd. Den är positiv, sträckning, på ena sidan och negativ, kompression, på andra sidan av 

neutrala axeln. Normalspänningen normeras med snittplanets yta och har därför enheten tryck. [9] 

Mb = Böjmoment 

I = Böjtröghetsmoment 

z = Avstånd från neutralaxel 

Normalspänning:    
   

 
       (Ekv.15) 

Vid belastning av en balk sker maximal normalspänning i de yttersta fibrerna av tvärsnittet. [9] 

c = avstånd från neutralaxel till tvärsnittets yttersta fiber 

Böjspänning:       
   

 
 
  

  
      (Ekv.16) 

Böjmotstånd:     
 

 
        (Ekv.17) 

Genom studie av böjspänningen i en balk kan teoretisk hållfasthet säkerställas mot böjning. [6] 
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3.6.2 SKJUVSPÄNNING 

Skjuvspänning uppkommer även den vid belastning av balk men verkar istället längs snittplanet. 

Spänningen är likformig över snittets bredd men varierar på avståndet, z, från neutralaxeln. 

Skjuvspänningen normeras med snittplanets yta och har därför enheten tryck. [9] 

V = Tvärkraft 

b = tvärsnittets bredd 

I = Böjtröghetsmoment 

Skjuvspänning:      
  

  
       (Ekv.18) 

Skjuvspänningen varierar beroende på formen av balktvärsnittet. Vid ett rektangulärt tvärsnitt som 

exempel är spänningsfördelningen parabolisk med maximal skjuvspänning i neutralaxeln och noll 

värde i tvärsnittets ytterkanter. [9] 

A = Tvärarea 

A* = Delarea 

z = Avstånd från neutralaxel 

Statiskt ytmoment:   ∫       ̅  
  

      (Ekv.19) 

Böjskjuvspänning:      
 

  
   ̅       (Ekv.20) 

Genom studie av böjskjuvspänningen i en balk kan teoretisk hållfasthet säkerställas mot böjning. [6] 

3.7 DIMENSIONERINGSUNDERLAG FÖR SKRUVFÖRBAND 
Vid dimensionering av skruvförband måste både skruvens och materialets hållfasthet tas i beaktning. 

Det teoretiska dimensioneringsvärdet för skruvar och material är kapaciteten vid skjuvning, vilken är 

den vinkelräta kraften mot skruvens längdaxel.  Vid beräkning kontorlleras värdet för skjuvbrott i 

skruven och hålkantbrott i materialet. [16] 

αV = 0,6 för hållfasthetsklass 8.8 eller 0,5 för hållfasthetsklass 10.9 

fud = Skruvens brottgräns 

As = Skruvens nominella tvärsnittsarea 

Skjuvbrott:        
         

   
      (Ekv.21) 
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fu =Materialets brottgräns  

d = Skruvens nominella diameter 

d0 = Håldiameter 

t = Materialetstjocklek 

Hålkantbrott:        
            

   
      (Ekv.22) 

För kantskruv gäller:        
  

  
         

För innerskruv gäller:        
  

  
         

      (   
   
  
    ) 

För ändskruv gäller:    
  

   
 

För innerskruv gäller:    
  

   
      

Utformningen av ett skruvförband ska sträva efter att begränsa förbandets utsträckning. Ett 

skruvförband rekomenderas ha minst två skruvar per förband, förutsatt att avståndet för skruvar 

följer riktlinjerna från Tabell 2 respektive Figur 8 där d0 är materialets håldiameter. [16] 

Kant- och centrumavstånd för skruvar 

Minsta kantavstånd i kraftriktning e1 ≥ 1,2 d0 

Minsta kantavstånd tvärs kraftriktningen e2 ≥ 1,2 d0 

Minsta centrumavstånd i kraftriktningen p1 ≥ 2,2 d0 

Minsta centrumavstånd tvärs kraftriuktningen p2 ≥ 2,4 d0 

Största kantavstånd e1, e2 ≤ 4t + 40 mm 

Största centrumavstånd p1, p2 ≤ 14t 
 

Tabell 2, Kant- och centrumavstånd för skruvförband, fritt reproducerad från [16] 

Figur 8, Teckenförklaring vid dimensionering av skruvförband, fritt reproducerad från [16] 
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3.8 MATERIALTEST 

Materialtester genomförs i syftet att undersöka olika material och skapa ett spännings-

töjningsdiagram som vid materialval kan användas som utvärdering och beslutsgrund. Elastiska linor 

testas i en testrigg visad i Figur 9. Materialen som testas är latex, silikon och gummi, som alla har 

elastiska egenskaper. Testriggen förflyttas under testet för att belasta materialen med olika töjningar 

utifrån vilolängden medan materialets spänningskraft mäts av en lastcell, för test- och 

materialbeskrivning se APPENDIX A2. 

Figur 9, Bildbeskrivning av testrigg som använts vid materialtest 

Vid skapandet av spännings-töjningsdiagram används beräkningar för materialets inre spänning och 

veklig töjning. [7] 

Spänning:    
        

  (      
        

 )
      (Ekv.23) 

Töjning:      (
  

 
)       (Ekv.24) 

3.9 BERÄKNINGSMODELL AV UTGÅNGSHASTIGHETEN 
För en ge en pålitligare teoretisk beräkning användes en beräkningsmodell som baseras på den 

tekniska avhandligen ”The exit velocity of a compressed air cannon” av Z. J. Rohrbach, T. R. Buresh 

och M. J. Madsen vid Department of Physics, Wabash College, Crawfordsville. [17] 

Beräkningsmodellen byggde på en luftkanon som utnyttjar en membranventil att tillåta flöde av 

trycksatt gas. Modellen ger en teoretiskt verkligare utgångshastighet av en projektil vid användning 

av en tryckluftskanon med en membranventil, för modellbeskrivning se Figur 10. [17] 
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Figur 10, Beskrivning av modellens luftkanon, fritt reproducerad från [17] 

Då beskrivningen av tryckluftens inre dynamik är komplicerad, har avhandlingen presenterat en 

förenklad modell av dynamiken i en tryckluftskanon. Beskrivning av luftens expansion beskrivs 

inledningsvis som adiabatisk- och isotermisk process. [17] 

Adiabatisk process:      √
 

 
(
    

   
(  (

  

     
)
   
)           )  (Ekv.25) 

Isotermisk process:      √
 

 
(       (  

  

  
)           )  (Ekv.26) 

Då de adiabatiska- och isotermiska proccesserna inte stämmde med avhandlingens praktiska tester 

presenterades en beräkningsmodell som tar hänsyn till förlusterna i membranventilen. Detta beror 

på att antagandet i en adiabatisk- och isotermisk process resulterar i att lufttrycket i tanken är 

samma som i projektilröret. Den framtagna modelen har möjlighet att förutsäga 

projektilensutgångshastighet som funktion av trycket i projektilröret. [17] 

Beräkningsmodell:          √
 (  ( )     )

 
, där Pb är trycket i projektilröret (Ekv.27) 

Figur 11 visar modellens teoretiska och praktiska resultat av projektilhastighet. En skillnad mot 

adiabatisk- och isotermisk process kan ses, vilket visar att beräkningsmodellen ger en bättre 

förutsägelse av ett system med en membranventil. 

 

Figur 11, Beskrivning av beräkningsmodellens resultat, fritt reproducerad från [17]  
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4. GENOMFÖRANDE 
I följande kapitel presenteras hur examensarbetet genomfördes med beskrivning av 

produktutvecklingsprocessens olika faser. 

4.1 PLANERING 

I den inledande fasen Planering strukturerades examensarbetets grunder i samråd med handledare 

på UMS och IEI. Uppgiften granskades och arbetets syfte definierades med nödvändiga avgränsningar 

för att nå uppsatta mål. En grov tidsplanering genomfördes och en planeringsrapport 

sammanställdes för godkännande av handledare på IEI. Då planeringsrapporten var godkänd låg den 

till grund för det fortsatta arbetet. 

4.2 PROBLEMBESKRIVNING 

I första utvecklingsfasen granskades uppgiften ur en objektiv synvinkel och möjliga lösningar 

studerades. En bred grund skaffades genom insamling av information och kunskap om liknande 

produkter. Interna och externa sökningar användes för att kartlägga konkurrenters metoder och 

lösningar för startkatapulter. Patentdatabaser genomsöktes för att hämta information om 

patenterade lösningar men även för att sammanställa ett idéförråd av lösningsalternativ. Den 

insamlade informationen sammanställdes i en State of the art och Prestandajämförelse för att ge en 

bild av vad marknaden innehåller samt ge riktlinjer för kommande beräkningsstudier. Vidare 

genomfördes en litteraturstudie med syfte att samla in teoretisk information och få en ökad 

förståelse för de kommande beräkningsstudierna av startkatapulten. 

För att avsluta fasen fastställdes en konstruktionskriterielista genom att sammanställa relevant 

information från tidigare sökningar parallellt med de krav som UMS har på startkatapulten. Genom 

itterativ diskussion fylldes listan med önskade krav, där varje krav resulterade i ett mättal. Mättalet 

gav i sin tur ett riktvärde för respektive faktor. Konstruktionskriterielistan användes sedan som grund 

för nästa fas, Funktionsanalys. 

4.3 FUNKTIONSANALYS  
I andra utvecklingsfasen studerades uppgiften med en funktionsanalys, då funktioner för 

startkatapulten fastställdes. Därefter definierades de olika lösningsprinciper för startkatapultens 

funktioner. 

Fas 2 inleddes med att en black-boxstruktur fastställdes för att bestämma startkatapultens 

huvudfunktion. Huvudfunktionen bröts ner till under- och delfunktioner för att sedan bli tilldelade 

lösningsförslag. Delfunktionerna granskades och lösningsprinciper till respektive delfunktion 

utarbetades under diskussion med UMS. Funktionsuppdelningen med respektive lösningar 

resulterade i ett funktionsträd som beskrev huvudfunktionen med hjälp av mindre delfunktioner och 

dess lösningsprinciper. 

När alla lösningsprinciper sammanställts kontrolleras den teoretiska möjligheten genom beräkningar, 

enklare experiment och praktisk genomförbarhet. Lösningarna rangordnades med färgkoder efter 

deras förmåga att lösa uppgiften på ett effektivt sätt. Färgen grönt angav om lösningen var relevant, 

medan orange angav om lösningen var mindre relevant och rött angav om lösningen var icke-

relevant. 
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Fasen avslutades genom att bilda en morfologisk matris med funktionsträdet som grund, där 

lösningsprinciperna från funktionsträdet rangordnades utifrån sin relevans att lösa delfunktionen. 

Denna matris används sedan som underlag i nästa fas, Konceptgenerering. 

4.4 KONCEPTGENERERING  
I tredje utvecklingsfasen genererades ett flertal koncept genom att, utifrån den morfologiska 

matrisen, kombinera olika lösningsprinciper som löser delfunktionerna och tillsammans utför 

huvudfunktionen. Vid val av lösningsprinciper riktades intresset främst mot de relevanta och mindre 

relevanta, då de icke-relevanta principerna i tidigare undersökningar visat att de inte kan lösa 

delfunktionerna på ett efektivt och bra sätt. 

De sju olika koncepten som genererades utifrån den morfologiska matrisen skilde sig åt på minst en 

lösningsprincip, i vissa fall flera lösningsprinciper. De framtagna koncepten granskades enskilt och 

utvärderades sedan mot varandra, varefter de koncept som inte ansågs lämpliga att lösa 

huvudfunktionen eliminerades. Denna eliminering gjordes i samarbete med UMS, som efter denna 

första eliminering kvarstod tre. 

De tre kvarvarande koncepten granskades på en djupare nivå genom att ett utökat 

beräkningsunderlag togs fram och lösningsprinciperna utvecklades vidare. Den djupare analysen 

resulterade i en uppdaterad utvärdering av respektive koncept, varefter en ny eliminering kunde 

genomföras. Elimineringen utfördes även denna gång i samarbete med UMS och resulterade i att ett 

slutgiltigt koncept med en pneumatisk startkatapults lösning fastställdes. 

4.5 KONCEPTUTVECKLING  
Det slutgiltiga konceptet som fastställdes i föregående fas, Konceptgenerering, bearbetades sedan i 

konceptutvecklingsfasen för att skapa en modell. Ytterligare en extern sökning genomfördes över 

leverantörer och komponenter för att kunna etablera en leverantörs- och inköpslista. 

Standardkomponenter valdes i första hand för att lösa de lösningsprinciper som var angivna för det 

valda konceptet, dessa komponenter samlades sedan i ett komponentbibliotek. Utifrån 

komponentbiblioteket utformades och detaljdimensionerades varje lösningsprincip för att säkerställa 

huvudfunktionen. Utformningen bestämdes genom att jämföra liknande produkter med samma 

funktion som delfunktionen parallellt med att skissa de förslag som diskuterades tillsammans med 

UMS. Dimensioneringen skedde genom CAD-modellering i SolidWorks och för att säkerställa 

dimensioneringen av primära detaljer genomfördes FEM-analyser av SolidWorks analysverktyg. CAD-

modellerna sattes därefter samman till en slutgiltig CAD-modell som visar det slutgiltiga resultatet av 

examensarbetet. 

4.5.1 BERÄKNINGSMODELL 

Under andra och tredje fasen utfördes grundläggande beräkningar för det allmänna fallet för en 

startkatapult och utvecklades med beräkningar på de olika lösningsprinciperna. Genom att samla 

ihop och strukturera upp de genomförda beräkningarna kunde en komplett beräkningsmodell 

sammanställas för det slutgiltiga konceptet.  Beräkningsmodellen utarbetades till ett Excel-baserat 

beräkningsverktyg vilket beräknade de grundläggande dimensionerna för en pneumatisk 

startkatapult utifrån den givna utgångshastigheten. I samma modell implementerades de preliminära 
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grunderna till ett justeringsprogram för en befintlig statkatapult beroende på UAV vikt och önskad 

utgångshastighet. 

4.6 AVSLUTNING 

Resultatet från tidigare utvecklingsfaser sammanställdes och presenterades som ett slutgiltigt 

resultat för en startkatapult och dess komponenter. 

Vid avslutning av arbetet slutfördes rapporten och framläggning förbereddes. Då examensarbetet 

godkänts och avslutats levereras dokument och filer till UMS för vidareutveckling av en framtida 

produkt.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av utvecklingen från idé till ett slutgiltigt koncept inklusive 

konceptutveckling. 

5.1 PROBLEMBESKRIVNING 

 Vad är problemet? 

Problemet är att accelerera en UAV från stillastående till en angiven hastighet. Accelerationen ska 

utföras genom en energiöverföring från en energikälla till UAV’n under en begränsad sträcka. 

Fysikaliskt handlar det om att överföra rörelseenergi till flygplanet så att dess utgångshastighet 

överskrider stallhastigheten, de vill säga den hastigheten när vingen tappar sin lyftförmåga. 

Figur 12 visar händelseförloppet av en katapultstart från startögonblicket, T=0, tills det att 

utgångshastigheten uppnåtts vid tiden T=t. Vid tiden T=t har den pålagda kraften F överförts via 

acceleration till flygplanets hastighet V, som i sin tur ger vingen sin lyftkraft L.  

Figur 12, Exempel på de krafter som uppkommer vid start av ett flygplan 

 Vem är produkten ämnad för? 

Produkten är i första hand ämnad för kunder som köper företagets flygplattform Discoverer, då 

denna produkt erbjuds som ett autonomt komplement till plattformen. Allternativt kan produkten 

komma att erbjudas som en separat produkt. Produkten ska vara lämpad både för militärt och civilt 

bruk vilket definierar en hög robusthet och god driftsäkerhet. 

 Vad är målet? 

Målet är att konstruera en startkatapult för Discoverer RPAS, men den ska även vara kompatibel med 

andra flygplattformar upp till 35 kg. Startkatapulten ska vara portabel och ha en driftspänning på 12V 

då möjlighet att operera i fält är ett krav. 
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 Vilka bieffekter ska undvikas? 

Bieffekter som ska undvikas är driftstopp eller driftfel, speciellt under operation. Produkten hanterar 

dyra flygplattformar och ett driftfel under accelerationen kan leda till stora skador och kostsamma 

reparationer på flygplattformen. För att undvika dessa bieffekter bör katapulten ha en robust 

konstruktion och vara enkel att underhålla. 

 Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

Möjligheten att lösa problemet begränsas av flera olika faktorer som indirekt verkar mot varandra. 

Dessa faktorer är av ekonomisk, fysisk och teknisk karaktär. Begränsningarna berör i första hand vilka 

olika material och komponenter som finns tillgängliga samt vilka möjligheter som 

produktionstekniskt finns för att tillverka egna komponenter. 

5.1.1 STATE OF THE ART 

Den interna och externa sökningen på konkurrerande produkter resulterade i en State of the art- 

sammanställning. I sammanställningen beskrivs de olika produkterna med en kort informativ text där 

produkters egenskaper, lösningens potential och författarens egen tolkning av produktens helhet 

sammanfattas. I Tabell 3 listas sammanställningen, där de utvalda produkterna anses relevanta för 

examensarbetets resultat. För en komplett sammanställning av State of the art se APPENDIX B1. 

State of the art visar på att de vanligaste lösningarna för startkatapulter på marknaden är olika 

varianter av pneumatisk mekanik eller elastiska linor. 
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ARCTURUS, PORTABLE LAUNCHING SYSTEM [22] 

Beskrivning: 
En pneumatisk portabel startkatapult som klarar en startvikt upp 
till 40 kg. Produkten har en genomtänkt och simpel konstruktion 
och startar genom att ”skjuta iväg” en projektil som är infäst i 
flygfarkosten. Projektilen släpps när accelerationsförfarandet är 
slutfört. 

 Enkel och standardiserad design 

 Låga förluster med direktkopplad tank 

 Kräver ett speciellt skrov för bra infästning 

 Fara för operatörer pga. ”flygande föremål” 

EMT, LUNA BUNGEE CATAPULT [27] 

Beskrivning: 
En portabel startkatapult med gummiband som energikälla, vilken 
klarar en startvikt upp till 40 kg. Startkatapulten är konstruerad 
som en stege, med en genomtänkt demonteringsfunktion och 
stabil konstruktion. Gummibandet spänns upp med hjälp av en 
elvinsch. 

 Enkel konstruktion och billig energikälla 

 Mindre portabel på grund av sin egenvikt 

 Fara för operatörer om ett gummiband skulle brista 

ELI MILITARY SIMULATIONS, UAV PNEUMATIC CATAPULT [24] 

Beskrivning: 
En pneumatisk portabel startkatapult som klarar en startvikt upp 
till 20 kg. Startkatapulten har en bra startfunktion med 
välutvecklad portabel lösning och lätt konstruktion. Produkten ger 
dock inte ett stabilt intryck. 

 Genomtänkt portabel lösning med enkla och standardiserade 
sammanfogningar 

 Bra och lätt slädkonstruktion 

 Låg egenvikt men ger ett ostabilt intryck 

 Trycktanken är skyddad, men den långa slanganslutningen kan 
ge tryckförluster 

UAV FACTORY, PORTABLE CATAPULT [15] 

Beskrivning: 
En pneumatisk portabel startkatapult som klarar en startvikt upp 
till 27 kg. Produkten har en genomtänkt startfunktion och ger 
intryck av en stabil konstruktion, med en tung egenvikt som 
nackdel. Risk för tryckförluster med lång slanganslutning. 

 Genomtänkt portabel lösning med stabila sammanfogningar, 
men många till antalet 

 Utvecklad slädkonstruktion och funktion 

 Bra trycksystem, en helhetslösning 
 

Tabell 3, Sammanfattning av resultatet från State of the art-sammanställningen 
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5.1.2 PRESTANDAJÄMFÖRELSE 

Parallellt med sökningen för State of the art genomfördes en prestandajämförelse av de produkter 

som hade specificerade data och egenskaper. Jämförelsen i Tabell 4 blev resultatet av sökningen. 

MODELL / 
TILLVERKARE 

START-
STRÄCKA 

KATAPULT-
VIKT 

MAX. 
STARTVIKT 

MAX.UTGÅNGS- 
HASTIGHET 

HASTIGHET 
@ MAX. 

STARTVIKT 

ACCELERATION 
@ MAX. 

STARTVIKT 
MAX G-
FORCE 

KRAFT 

[m] [kg] [kg] [m/s] [m/s] [m/s
2
] [N] 

Pro S3 / 
Wavesight 

UAV 
2,6 14 10 10 10 19,23  1,   192,31 

C-Astral / 
Pneumatic 
Catapult 

3 ? 20 30 20 66,67   ,   1333,33 

Robonic / 
MC0315L 

3,5 255 40 20 14 28  2,   1120 

Eli / UAV 
Catapult 

4 25 20 26,3 15,6 30,42   ,10 608,4 

UAV Factory 
/ Portable 
Catapult 

4 85 22 23 20 50   ,0  1100 

UAV Factory 
/ Portable 
Catapult 

5 90 27 23 20 40  4,0  1080 

 
Tabell 4, Prestandajämförelse av startkatapulter 

Prestandajämförelsen av de olika katapulterna ger tidiga riktlinjer för accelerationslängd, 

accelererandekraft och G-krafter. Vid en linjär beräkning av givna värden är den genomsnittliga 

accelerationslängden ≈4 meter med en konstant accelererandekraft på ≈1000 Newton samt en G-

påkänning av ≈5 G.  
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5.1.3 KONSTRUKTIONSKRITERIELISTA 

Med underlag från problemgranskning, konkurrerande lösningar och diskussioner tillsammans med 

företaget har följande konstruktionskriterielista skapats för att säkerställa produktens formulering, se 

Tabell 5. Mätetalet anger ett fysiskt eller binärt målintervall, det binära talet representerar ett 

sanningsvärde för sant eller falskt. 

1 FUNKTION Mättal Typ 

·    Att accelerera en flygplattform från stillastående till        
angiven utgångshastighet 

Binärt KRAV 

2 FUNKTIONSBESTÄMMANDE EGENSKAPER Mättal Typ 

·    Vikt på flygplattorm ≤    kg KRAV 

·    Utgångshastighet ≤ 2  m/s KRAV 

·    Demonteringsbar längd för transport ≤ 1,  m KRAV 

·    Generell säkerhetsfaktor 2 KRAV 

·    G-krafter ≤ 10 G ÖNSKEMÅL 

·    Produktvikt ≤  0 kg ÖNSKEMÅL 

·    Modulbaserad Binärt ÖNSKEMÅL 

·    Kompatibel med framtida lösningar Binärt ÖNSKEMÅL 

3 BRUKSTIDSEGENSKAPER Mättal Typ 

·    Tåla vatten Binärt KRAV 

·    Tåla värme +50°C KRAV 

·    Tåla kyla -20°C KRAV 

·    Driftspänning ≤ 12 V KRAV 

·    Montering ska utföras med standardverktyg Binärt KRAV 

·    Enkel att underhålla Binärt ÖNSKEMÅL 

·    Ha ett backup system Binärt ÖNSKEMÅL 

4 TILLVERKNINGSEGENSKAPER Mättal Typ 

·    Produktcertifiering, funktionstest Binärt KRAV 

·    Serieanpassad tillverkning Binärt KRAV 

·    Användning av standardkomponenter Binärt ÖNSKEMÅL 

5 DISTRIBUTIONSEGENSKAPER Mättal Typ 

·    Transportemballage, längd ≤ 1,  m KRAV 

·    Transportemballage, bredd ≤ 1 m ÖNSKEMÅL 

7 SÄKERHET/ERGONOMISKA EGENSKAPER Mättal Typ 

·    "Fail-safe"anordning för avfyrning Binärt KRAV 

·    Säkra och låsbara infästningar Binärt KRAV 

8 EKONOMISKA EGENSKAPER Mättal Typ 

·    Tillverkningskostnader ≤ 100 tkr KRAV 

 

Tabell 5, Resulterande konstruktionskriterielista 
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5.2 FUNKTIONSANALYS 
Funktionen som skulle genomföras på en stillastående UAV så att den accelereras till angiven 

hastighet gav modellens huvudfunktion, Accelerera UAV. Det som skulle transformeras anges som 

inoperand, Stillastående UAV, och det som transformerats med huvudfunktionen anges som 

utoperand, Accelererad UAV. Black-box modellen symboliserar funktionen av en startkatapult, för att 

möjliggöra en accelerationsändring anges Energi som inoperand som en nödvändig komponent för 

funktionen, se Figur 13. 

 
Figur 13, Resulterande black-box modell för att accelerera UAV 

Black-box modellens huvudfunktion utvecklades till en teknisk process, vilken visualiserade vilka tre 

faser som krävs för att transformera en Stillastående UAV till Accelererad UAV med hjälp av de 

angivna inoperanderna. Faserna för huvudfunktionen illusteras i Figur 14. I första förberedelsefasen 

lagras den inkommande energin. Den lagrade energin ger möjlighet att frigöra energi vilket sker i den 

andra fasen, utförandefasen. I avslutningsfasen omvandlas energin till en acceleration, vilket överförs 

till stillastående UAV. 

 
Figur 14, Resulterande teknisk process för att accelerera UAV 
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5.2.1 FUNKTIONSTRÄD 

Black-box modellen och den tekniska processen användes som vägledning för att fastställa de 

grundläggande funktionerna i ett funktionsträd. Huvudfunktionen utvecklades till underfunktioner 

genom granskning av datamaterialet som hämtades i State of the art och Prestandajämförelsen. 

Resultatet blev att huvudfunktionen kunde delas upp och sammanfattas i tre underfunktioner, 

Energisystem, Struktur och Släde, se Figur 15. 

 

Figur 15, Resulterande funktionsträd över huvudfunktion och underfunktioner 

Energisystem sammanfattar vilken typ av energilagringsteknik samt vilken omvandlingsmetod som 

används för att genomföra en acceleration. Släde beskriver slädens konstruktion och Struktur 

beskriver startkatapultens olika detaljer samt hur den länkar samman Släde med Energisystemet. 

Vidareutveckling av respektive underfunktion resulterade i delfunktioner, som i sin tur beskriver en 

lösningsprincip på en specifik konstruktion eller detalj. Energisystem, Struktur och Släde utvecklades 

till delfunktioner som arbetats fram under diskussion och utvärdering med UMS 

konstruktionsavdelning. Resultatet för funktionsträdets underfunktioner fastställdes, enligt Figur 16, 

där respektive underfunktion beskriver en specifik detalj eller konstruktion. Nedan beskrivs 

utvärderingen av några av de framtagna lösningsprinciperna från respektive delfunktion. 

 

Figur 16, Resulterande funktionsträd över underfunktioner och delfunktioner 
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ENERGISYSTEM 

Ett energisystem, för att accelerera en UAV, kan bygga på delfunktinerna Fluidteknik, Pyroteknik eller 

Mekaniskt arbete beroende på vilken teknik som är motiverad att använda. Utveckling av respektive 

delfuktion gav ett antal olika lösningsprinciper, se Figur 17. 

 

Figur 17, Resulterande funktionsträd över energisystemets delfunktioner och lösningsprinciper 

Med vägledning av ett beslut från UMS konstruktionsavdelning valdes att pneumatik, raket och 

samtliga lösningsprinciper för mekaniskt arbete skulle teoretiskt utvärderas, då resterande 

lösningsprinciper ansågs icke relevanta. Nedan beskrivs och motiveras de utvärderade 

lösningsprinciperna mot sin relevans. Teoretiska scenarioparametrar används för allmänna 

beräkningar, se Tabell 6, som bygger på förlustfria förhållanden. För kompletta beräkningar se 

APPENDIX B2. 

Energiförbrukning 12 kJ 

Linjär G-kraft 6 G 8 G 

Accelerationssträcka 6 m 4 m 

Rälsvinkel 10° 10° 

Starthöjd 0.9 m 0.7 m 

Accelererande kraft 2200 N 2900 N 
 

Tabell 6, Scenarioparametrar från APPENDIX B2  

Fluidteknik 

Pneumatik 

Hydraulik 

Ångmaskin 

Pyroteknik 

Raket 

Gasgenerator 

Mekaniskt arbete 

Elastiska linor 

Fjäderpaket 

Fallande vikt 

Svänghjul 
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Pneumatik 

Syftet med ett pneumatiskt energisystem var att med komprimerad luft accelerera en projektil som i 

sin tur accelererar flygfarkosten. För att tidigt se vilka teoretiska begränsningar systemet har 

genomfördes beräkningar utifrån scenarioparametrarna. Granskning av de pneumatiska system som 

användes vid prestandajämförelsen gjordes och det konstaterades att ett normalt systemtryck var 

runt 10 Bar. Projektilen antogs ha ett cirkulärt tvärsnitt och beräkningar genomfördes, utifrån Ekv.11, 

på vilken diameter som var lämplig beroende på accelerationssträckan vid ett tryck på 10 Bar, se 

Figur 18. 

 

 
Figur 18, Kurva för sambandet mellan projektilens diameter och accelerationssträckans längd 

Resultatet av beräkningen för projektilens diameter visade att en diameter runt 60 mm var lämplig 

för en accelerationssträcka på 5 m. Vilket visar att ett pneumatiskt system är teoretiskt genomförbart 

med avseende på dimensioner och ansågs därför som en relevant lösningsprincip. 

Nedan listas kortfattade beskrivningar av ett pneumatiskt energisystem, vilket ligger till grund för 

valet av en relevant lösningsprincip. 

 Enkelt sätt för att justera inställningar för flygfarkostens massa och utgångshastighet. 

 Snabb återhämtning och möjliggör flera starter i följd.  

 Har låg akustisk signatur och ingen rök eller eld signatur.  
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Raket 

Syftet med ett raketsystem var att accelerera flygfarklosten med en eller flera raketer. Raketerna 

skulle vara monterade undertill för att enkelt kunna släppas när de är förbrukade. Genom teoretisk 

beräkning av erfoderligt impulsmoment, Itot, för att accelerera en flygfarkost kunde exempel på 

möjliga raketer tas fram, vilket gav en bra bild av passande komponenter. Beräkningar genomfördes 

enligt Ekv.14, vilket gav ett erfoderligt impulsmoment Itot = 875 Ns, och resultatet jämfördes mot 

produktsortimentet av raketer hos företaget AeroTech [23]. Nedan presenteras specifikationer, se  

Tabell 7, för två exempelraketer, vilka har ett högre impulsmoment än beräknat erfoderligt 

impulsmoment. 

Typbeteckning RMS-38/1080 RMS-54/1280 

Total impuls 970 Ns 1094 Ns 

Vikt 878 g 1267 g 

Diameter 38 mm 54 mm 

Längd 479 mm 317 mm 

Approximerad dragkraft 100 kg i 1 sekund 70 kg i 2 sekunder 
 

Tabell 7, Specifikationer för exempelraketer hämtade från AeroTech [23] 

Resultatet visar att en raket är en effektiv energikälla som kan användas och möjlighet för 

omladdning finns. Men systemet har vissa praktiska begränsningar i hantering och förvaring av 

raketer då de klassas som sprängämnen, vilket kan ge besvärligt för kunden. Därför ansågs systemet 

vara en mindre relevant lösningsprincip. 

Nedan listas kortfattade beskrivningar av ett raketsystem, vilket ligger till grund för valet av mindre 

relevant lösningsprincip. 

 Flygfarkostens struktur måste anpassas för raketinfästning och tåla värmeutvecklingen. 

 En raketstart kan kosta upp till 480 sek, baserat på de framtagna exempelraketerna. 

 Begränsat antal starter kan genomföras beroende på antalet raketer och omladdningstid. 

 Raketer har relaterade lagrings- och hanteringsproblem då de klassas som sprängämnen. 

 Medför extra operatörsutbildning för hantering av sprängämnen. 

 Finns risk för asymmetriska eller oregelbundna förbränningshastigheter. 

Elastiska linor 

Syftet med en energikälla av elastiska linor var att använda kraften i materialets elasticitet, som 

uppkommer vid töjning, av en eller flera elastiska linor. Genom teoretisk beräkning av 

fjäderkonstant, enligt Ekv.13, för elastiska linor gavs ett riktvärde för materialets spännings- och 

töjningsegenskaper. En materialundersökning gjordes och resulterade i tre olika typer av elastiska 

linor, vilka var latex-, silikon- och gummilina. Vid insamling av materialdata för respektive band 

framkom att det inte fanns tillförlitliga data för alla band. Alternativet blev att genomföra egna 

materialtester, med UMS godkännande, för att skapa ett spänning-töjningsdiagram för de valda 

materialen och underlätta vid utvärdering av respektive band.  Figur 19 visar resultatet från 

materialtesterna. 
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 Figur 19, Spänning-töjningsdiagram från materialtester av valda elastiska linor 

Resultatet av materialtestet gav vägledning i valet av vilken elastisk lina som hade bäst 

förutsättningar beroende på töjningens storlek och materialets möjlighet att lagra energi. 

Utformingen av en startkatapult medför att en töjning på dubbla längden av bandet är fördelaktig, då 

relationen av töjningen och accelerationssträcka är samma. Genom att anta en töjning på dubbla 

längden gavs ett riktvärde på ε=0,69 vilket visade att gummilinan ger de mest önskvärda 

egenskaperna för en elastisk lina, varefter latexlinan gav acceptabla egnskaper och slutligen gav 

silikonlinan sämre egenskaper med brott som resultat. 

Med utgångsväde av linornas tvärsnittsarea jämfördes gummi och latex egenskaper och en 

tvärsnittsarea beräknades som var nödvändig för att accelerera flygfarkosten till angiven hastighet. 

Med linornas tvärsnittarea kunde den överförda kraften i av linornas material beräknas, se Figur 20. 

Figur 20, Teoretisk kraftöverföring av linor vid acceleration av flygfarkost 
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Resultatet visade att elastiska linor av gummi och latex har teoretisk möjlighet att accelerera en 

flygfarkost till given hastighet. Därför ansågs elastiska linor som en relevant lösningsprincip. 

Nedan listas kortfattade beskrivningar av en elastiktenergisystem, vilket ligger till grund för valet av 

en relevant lösningsprincip. 

 Låg vikt och enkel installation som kräver lite underhåll. 

 Väderzoner kan ändra fysikaliska egenskaper. 

 Behöver en mekanism som kan spänna upp linorna. 

 Kan utföra flera starter i följd utan någon återhämtning. 

 Utmattningsegenskaper är okända. 

Fjäderpaket 

Syftet med ett fjäderpaket som energikälla var att använda fjäderkraften i materialets elasticitet, som 

uppkommer vid komprimering, av en eller flera fjädrar. Genom teoretisk beräkning av 

fjäderkonstant, enligt Ekv.13, gavs ett riktvärde för fjädermaterialets dimensionering. Då både 

fjäderkonstant och komprimeringslängd är stor kontaktades Mattias Hartvigsson [11], teknikansvarig 

på Lesjöfors Industrifjädrar AB, för råd vid dimensionering av ett passande fjäderpaket. Diskussionen 

med Mattias resulterande i följande vägledning. 

 En lång fjäder har tendens till att buckla vid komprimering, därför bör förhållandet mellan 

längd och ytterdiameter vara mindre än fyra enligt L/D≤4. 

 Fjäderkonstanten är hög för en önskvärd komprimering på 1,5- 2m, men möjlig att använda 

om kraften kan delas upp mellan två eller flera fjädrar. 

 Det finns inga standardfjädrar av liknande karaktär vad gäller längd och fjäderkonstant. 

Alternativet är beställa specialanpassade fjädrar. 

 Mattias råd var att dela upp komprimeringslängden I fyra och multiplicera fjäderkonstanten 

med fyra för att få effektivare fjäderegenskaper. Problemet är då hur man kan hantera 

accelerationssträckan med en kort fjäder? 

Med Mattias vägledning genomfördes beräkningar för enfjäders- och fyrfjäderssytem. Tabell 8 visar 

resultatet av beräkningarna för respektive fjädersystem. Utförlig beräkning av fjädersystemen finns i 

APPENDIX B3. 

Typ av fjädersystem Enfjäderssystem Fyrfjäderssystem 

Frilängd, Lfree 5 m 1,25 m 

Längdändring, Δx 2,5 m 0,625 m 

Fjäderkonstant, k 3840 N/m 15360 N/m 

Ytterdiameter, D 100 mm 100 mm 

Innerdiameter, d 15 mm 15 mm 

Fjädervarv, na 133 turns 34 turns 

Solidlängd, Lsolid 2,025 m 0,54 m 

Fjädermassa, mwire 59 kg 4 x 12,5 kg 

 
Tabell 8, Fjäderdimensioner 
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Resultatet av beräkningarna visade att använding av fjädrar är möjlig för att bygga upp kraften som 

krävs för acceleration av en flygfarkost, men har svårt att uppnå tillräcklig längdändring utan någon 

typ av utväxling. Därför ansågs fjädersystem som en icke-relevant lösningsprincip. 

Nedan listas kortfattade beskrivningar av ett fjädersystem, vilket ligger till grund för valet av en icke-

relevant lösningsprincip. 

 Ett fjädersystem påverkar startkatapulten genom ett tungt energisystem. 

 Fjädrar kan behöva specialbeställas då det inte finns standardfjädrar i dimensioner för ett 

fjädersystem för startkatapult. 

 Då fjädersystemet har mindre längdändring än startkatapultens accelerationssträcka måste 

en utväxling integreras i systemet, vilket kan tillföra mer vikt och förluster till energisystemet. 

Fallande vikt 

Syftet med ett energisystem bestående av en fallande vikt var att överföra potentiell energi till 

kinetisk energi för att accelerera flygfarkosten. Genom teoretiska beräkningar av potentiell energi, 

enligt Ekv.2, kunde massan för en vikt approximeras beroende på fallhöjden, se Figur 21. 

 

Figur 21, Teoretisk massa beroende på fallhöjd för möjlig acceleration av flygfarkost 

Resultatet visade att en relativt tung viktmassa behövs för att accaelerera en flygfarkost, även om 

fallhöjden ökas. Därför ansågs ett fallande viktsystem som en icke-relevant lösningsprincip. 

Nedan listas kortfattade beskrivningar av ett fallande viktsystem, vilket ligger till grund för valet av en 

icke-relevant lösningsprincip. 

 För att uppnå tillräcklig potentiellenergi, för att accelerera flygfarkosten, behövs massan 

1100 kg från 1 meters fallhöjd eller massan 210 kg från 5 meters fallhöjd. 

 En tung och opraktisk lösningsprincip för en portabel produkt. 
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Svänghjul 

Syftet med ett energisystem bestående av ett roterande svänghjul var att överföra kinetisk 

rotationsenergi till rörelseenergi för att accelerera flygfarkosten. Genom teoretiska beräkningar av 

kinetisk rotationsenergi för en solid cylinder, enligt Ekv.2, kunde svänghjulets massa approximeras till 

76,8 kg. Genom att variera svänghjulets radie gavs ett teoretiskt varvtal, se Figur 22. 

 

Figur 22, Teroretiskt varvtal beroende på svänghjulets radie 

Beräkningarna visade att använding av ett svänghjul är möjlig för att bygga upp energin som krävs för 

acceleration av en flygfarkost, men har en oönskad viktmassa för ett portabelt system. Därför ansågs 

ett svänghjulsystem som en icke-relevant lösningsprincip. 

Nedan listas kortfattade beskrivningar av ett svänghjulssystem, vilket ligger till grund för valet av en 

icke-relevant lösningsprincip. 

 Ett svänghjul måste ha massan 76.8 kg för att uppnå tillräcklig kinetisk energi, beroende på 

radie måste svänghjulet ha ett specifikt varvtal, för att accelerera flygfarkosten. 

 Opraktisk lösningsprincip för en portabel produkt ur ett viktperspektiv. 

STRUKTUR 

Startkatapultens struktur, för att sätta samman en startkatapult och accelerera en UAV, består av 

delfunktionerna Räls, Stativ, Broms för släde samt Lösgöringssystem för släde. Varje delfunktion i 

strukturen är nödvändig för startkatapulten och dess funktion. Utveckling av respektive delfuktion 

gav ett antal olika lösningsprinciper, se Figur 23. 

Med vägledande beslut från UMS konstruktionsavdelning valdes Kvadratisk profil, A-Ben, 

Gummidämpare samt Mekaniskt lösgöringssystem som relevanta lösningsprinciper, resterande 

lösningsprinciper ansågs mindre eller icke relevanta. Detta på grund av dess möjlighet och potential 

att på ett effektivt sätt sätta samman startkatapultens struktur på ett sätt som UMS ansåg vara 

acceptabelt för en av deras kommande produkter. 
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Figur 23, Resulterande funktionsträd över strukturens delfunktioner och lösningsprinciper 

SLÄDE 

Startkatapultens släde, för att under accelerationen hålla flygfarkosten, består av delfunktionerna 

Rörelsesystem och Lösgöringssystem för UAV. Alla delfunktioner är nödvändiga för startkatapultens 

släde och dess funktion. Utveckling av respektive delfuktion gav ett antal olika lösningsprinciper, se 

Figur 24.  

 

Figur 24, Resulterande funktionsträd över slädens delfunktioner och lösningsprinciper 

Med vägledande beslut från UMS konstruktionsavdelning valdes Lagerföredda hjul, Vikbara gafflar 

samt Vinghållare som relevanta lösningsprinciper, resterande lösningsprinciper ansågs mindre eller 

icke relevanta. Detta på grund av dess möjlighet och potential att på ett effektivt sätt sätta lösa 

startkatapultens rörelse- och lösgöringssystem på ett sätt som UMS ansåg vara acceptabelt för en av 

deras kommande produkter. 
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5.2.2 MORFOLOGISK MATRIS 

Då funktionsträdet blivit svåröverskådligt och länkarna mellan funktionerna som tillsammans 

bildar huvudfunktionen var svårtolkade, då överfördes de tidigare resultaten till en morfologisk 

matris. Genom att infoga alla funktioner med tillhörande lösningsprinciper och ordnade efter sin 

relevans, bildades en enkel grafisk matris. Matrisen gav en bra och överskådlig bild av uppgiftens 

funktioner, se Tabell 9. 

 

Tabell 9, Morfologisk matris  



39 
 

5.3 KONCEPTGENERERING 

Genereringen av koncept genomfördes med utgångspunkt från den morfologiska matrisen avseende 

på val och kombination av lösningsprinciper. I första hand användes de mest relevanta 

lösningsprinciperna för att generera koncept, men även vissa mindre relevanta lösningsprinciper har 

använts för att få en större omfattning av de genererade koncepten. Även om de mindre relevanta 

lösningsprinciperna kan ge sämre helhetskoncept kan ändå de lösningar och idéer som används 

utvecklas för att passa en relevent lösningsprincip. De genererade koncepten som inte uppfyller 

kraven i konstruktionskriterielistan eliminerades direkt och gick inte vidare till urvalsprocessen. 

5.3.1 GENERERADE KONCEPT 

Slutresultatet från konceptgenereringen var sju koncept med olika lösningskonfigurationer. De 

genererade koncepten var grunden för konceptvalet och visade minst en lösningskonfiguration som 

skiljde sig från de andra koncepten. Gemensamt för alla koncept var att de byggde på 

rälsstartmetoden, vilket var den metod UMS önskade, och uppfyllde alla krav i 

konstruktionskriterielistan. Nedan presenteras de sju genererade koncepten kort med en beskrivning 

och enkel illustration av konceptsammansättningen. 

1. Stege 

Konceptet har ett mekaniskt energisystem av elastiska linor. Strukturen är en 

fackverkskonstruktion med sidostycken och tvärstag, liknande en stege. Släden åker på 

sidostyckena medan tvärstagen stabiliserar strukturen och guidar de elastiska linorna längs 

katapulten. När släden når änden av stegen stoppas den av gummidämpare och skickar iväg 

flygfarkosten från sina vinghållare. Figur 25 visar en illustration av koncept 1. Stege. 

Figur 25, Illustration av det genererade konceptet "Stege" 
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2. Fjäder 

Denna lösningssammansättning bygger på två mekaniska energisystem; fjäder och elastiska 

linor. Strukturen är ett fyrkantigt profilrör, vilket används som glidbana samtidigt som det har 

en skyddande uppgift då den även kapslar in rörliga delar av energisystemet. Släden har 

vikbara gafflar som vid islaget av de bromsande gummidämparna faller framåt, vilket medför 

att flygfarkosten frigörs. Figur 26 visar en illustration av koncept 2. Fjäder. 

Figur 26, Illustration av det genererade konceptet "Fjäder" 

3. Fackverk 

Detta koncept har en fackverkskonstruktion och ett mekaniskt system med elastiska linor. 

Fackverket består av tre längsgående rör som är sammanfogade med flera vinklade och 

vinkelräta tvärstag. De två övre rören fungerar som rullbana, på vilka slädens hjul är 

placerade. Släden accelereras med de elastiska linorna till den punkt den passerar guiden för 

de elastiska linorna. När infästningen passerats agerar de elastiska linorna som broms och 

stoppar släden varefter flygfarkosten kan separera från vinghållarna. Figur 27 visar en 

illustration av koncept 3. Fackverk. 

Figur 27, Illustration av det genererade konceptet "Fackverk" 
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4. Kolv 

I denna lösning bygger konceptet på fluidtekniskt energisystem, pneumatik, där trycket 

verkar mot en projektil. Projektilen är belägen i ett cirkulärt rör inne i strukturens kvadratiska 

profilrör, denna accelereras med komprimerad luft och överför sin energi till släden genom 

en lina. Släden stannar mot en gummidämpare och släpper iväg flygfarkosten genom att fälla 

sina vikbara gafflar. Figur 28 visar en illustration av koncept 4. Kolv. 

Figur 28, Illustration av det genererade konceptet "Kolv" 

5. Dämpad 

Även detta koncept har ett fluidtekniskt energisystem, pneumatik, liknande koncept 4. Kolv. 

Projektilen, som är belägen i ett cirkulärt rör i strukturens kvadratiska profilrör, accelereras 

med komprimerad luft. Projektilens acceleration överförs till flygfarkosten genom en lina. 

Skillnaden med detta koncept jämfört med Kolv är att släden stannar mot en fjädrad 

gasdämpare och separerar flygfarkosten genom att fälla sina vikbara gafflar. Figur 29 visar en 

illustration av koncept 5. Dämpad. 

Figur 29, Illustration av det genererade konceptet "Dämpad" 
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6. Kanon 

Detta koncept har en rörstruktur med ett yttre rör som fungerar som tryckkammare och ett 

inre rör som agerar projektil, flygfarkosten är monterad på det inre röret. Katapulten har en 

fluidteknisk energikälla med komprimerad gas som lagringsmedium. Genom att trycksätta 

det yttre röret med ett övertryck accelereras och skjuts flygfarkosten tillsammans med det 

inre röret iväg. När accelerationen är slutförd och flygfarkosten nått en tillfredställande 

hastighet så släpper det inre röret och faller till marken. Figur 30 visar en illustration av 

koncept 6. Kanon. 

Figur 30, Illustration av det genererade konceptet "Kanon" 

7. Elastisk kolv 

Detta koncept bygger på en sammansättning av två energisystem, fluidteknisk pneumatik 

och mekaniskt arbete av elastiska linor.  Strukturen är ett kvadratiskt profilrör där ett inre 

cirkulärt rör finns för den pneumatiska projektilen. De elastiska linorna är utanpåliggande 

och utgör det primära energisystemet för konceptet. I de fall elastiska linorna inte räcker till 

används det pneumatiska systemet som ett hjälpsystem och tillför den energi som är 

nödvändig för att accelerera flygfarkosten. Släden har vikbara gafflar och bromsas in med 

hjälp av de elastiska linorna. Figur 31 visar en illustration av koncept 7. Elastisk kolv. 

Figur 31, Illustration av det genererade konceptet "Elastisk kolv" 
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5.3.2 KONCEPTELIMINERING 

Genom ett elimineringsmöte tillsammans med UMS konstruktionsavdelning minskades antalet 

koncept från sju till tre. Varje koncept presenterades med figurer, teoretiskt underlag och 

beskrivning så personerna på avdelningen kunde skapa sig en uppfattning av de framtagna 

koncepten. Därefter följde en elimineringsdiskussion där varje koncept granskades mot hur väl 

det löste huvudproblemet och hur lösningen framstod ur ett kundperspektiv. Resultatet från 

mötet ledde till att tre koncept med tillräcklig potential för att genomföra huvudfunktionen 

lyftes fram, varav ett krävde vidareutveckling innan slutgiltigt koncept kunde fastslås. De 

kvarvarande koncepten var 4. Kolv, 7. Elastisk kolv samt vidareutveckling av koncept 5. Kanon. 

5.3.3 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT 5. KANON 

Från elimineringsmötet togs beslutet att koncept 5. Kanon skulle vidareutvecklas med avseende 

på hur projektilrör ska interagera tillsammans med flygfarkosten. Vilket berör hur projektilröret 

accelererar flygfarkosten utan risk för struktur skador. Med integration menas hur projektilröret 

är infäst i flygfarkosten utan att skapa ett vridande moment och ha en säker frigång till 

flygfarkostens propeller under accelerationen. För att minimera det vridande momentet på 

flygfarkosten under accelerationen ska den tryckande kraften centreras mot flygfarkostens 

longitudinella axel, som t.ex. utmärks av motoraxeln. En vidareutveckling av två infästningstyper 

genomfördes och nedan presenteras dessa med en kort beskrivning och enkel illustration. 

VINGSÄTE 

Första infästningstypen har en gaffelutformning 

som är bredare än flygfarkostens 

propellerdiameter, då propellern ska få plats 

mellan gafflarna. Längre ut på respektive gaffel 

finns ett vingsäte där flygfarkosten vilar under 

accelerationen. Denna infästning trycker enbart 

på vingens bakkant, vilket medför i att vingen 

måste förstärkas markant för att tåla 

tryckkraften i startögonblicket. Figur 32 visar en 

illustration av vidareutvecklingen Vingsäte för 

koncept 5. Kanon. 

 

  

Figur 32, Illustration av vidareutveckling "Vingsäte" 
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SPINNERTRYCK 

Den andra infästningstypen är en 

vidareutveckling av föregående vingsäte. Istället 

för att använda vingsätena som infästning 

används dessa enbart som styrning. Under 

accelerationen vilar flygfarkosten istället mot en 

lagerförsedd spinnerpuck. Spinnerpucken gör så 

att kraften överförs genom vevaxel, 

motorinfäste, brandvägg och vidare till 

farkostens struktur. Denna lösning kan ge höga 

påfrestningar för spinner och motorlager men 

strukturmässigt är motorinfästningen och 

brandväggen några av de starkaste 

komponenterna på flygfarkoststrukturen. Figur 

33 visar en illustration av vidareutvecklingen 

Spinnertryck för koncept 5. Kanon. 

5.3.4 VAL AV KONCEPT 

Vid uppföljnings- och beslutsmötet tillsammans med UMS konstruktionsavdelning presenterades 

återigen de tre kvarvarande koncepten med de nya vidareutvecklade komponenterna. Efter att de 

tre koncepten diskuterats mot varandra beslutades ett slutgiltigt koncept. Koncept 4. Kolv valdes 

som slutligt koncept då konceptet utmärker sig med en hög innovationsgrad samt har förmåga och 

flexibilitet för att nå de satta kraven. 

Det valda konceptet Kolv är sammansatt av följande uppsättning lösningsprinciper enligt Tabell 10. 

ENERGISYSTEM 

Fluidteknik Pneumatik (med projektil) 

  

STRUKTUR 

Räls Kvadratisk profil 

Stativ A-Ben 

Broms – Släde Gummidämpare 

Lösgöringssystem – Släde Mekaniskt 

  

SLÄDE 

Rörelsesystem Lagerförsedda hjul 

Lösgöringssystem – UAV Vikbara gafflar 
 

Tabell 10, Sammanfattning av lösningsprinciper för det valda konceptet "Kolv" 

  

 
Figur 33, Illustration av vidareutveckling "Spinnertryck" 
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5.4 KONCEPTUTVECKLING 

Vid konceptutvecklingen skapas en faktisk konstruktion av det framtagna konceptet. Det innefattar 

framtagning av konceptspecifika komponenter  

5.4.1 ENERGISYSTEM 

Konceptets energisystem, pneumatik, har granskats genom att undersöka luftens färdväg i systemet. 

Energisystemet omfattas av luftens komprimering, ackumulering och transport till startkatapultens 

projektilrör. Figur 34 beskriver luftens färdväg i det pneumatiska systemet, där 

komprimeringsprocessen sker via antingen en kompressor eller tryckbehållare. Utvecklingen av 

energisystemet skedde med kravet på ett 12 V system från konstruktionskriterielistan samt ett 

önskvärt 20 liters system med ett initialtryck på 10 Bar från de teoretiska beräkningarna. Ett 12 V 

bilbatteri med 72 Ah valdes som referens. 

Figur 34, Luftens fyra steg i startkatapultens energisystem  

Nedan presenteras en schematisk bild över startkatapultens system där energisystemet är markerat, 

se Figur 35. Vidare beskrivs och illustreras valda produktlösningar för respektive steg i 

startkatapultens energisystem. 

 
Figur 35, Schematisk bild över startkatapultenssystem med energisystemet markerat 
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KOMPRIMERING 

Det första steget är att komprimera luften, vilket betyder att luften samlas in och pressas ihop för att 

skapa ett övertryck. Komprimeringen har valts att antingen utföras på plats, som primär lösning, eller 

utföras med en tryckbehållare, som sekundär lösning. Den primära lösningen omfattar en 

kompressor som utför komprimeringen av luften medan den sekundära lösningen omfattar en 

förladdad tryckbehållare som innehåller den mängd komprimerad luft som krävs för ett önskat antal 

starter. 

Primär lösning: Kompressor 

Genom en undersökning av marknaden kunde utbudet av 12 volts kompressorer preciseras till 

specifika biltillbehör, med ändamål inom området för luftfjädringssystem. Egenskaper som vid 

urvalet beaktades var energiförbrukning, arbetscykel, maximalt tryck och tiden för att bygga upp 

maximalt tryck i en ackumulatortank. Urvalet resulterade i ett val och inköp av kompressorn OB2 från 

Air-Zenith. 

Figur 36 visar den valda 12 volts kompressor, OB2 Kompressor, från Air-Zenith som kan leverera upp 

till 200PSI, motsvarande 13,7 Bar. Kompressorn har en 100 % arbetscykel vid 200PSI vilket betyder 

att den kan arbeta med maximalt tryck utan vila. Genom en uppskattning av tillverkarens angivna 

strömförbrukning, 35 ampere, mot referensbatteriet kan kompressorn arbeta konstant under två 

timmar i ideella förhållanden. Enligt tillverkaren kan kompressorn nå ett maximalt tryck i en 20 liters 

behållare på under sex minuter, vilket ger repeterbarhet för 20 fyllningar av en 20 liters 

ackumulatortank möjlig under en battericykel. 

 

Figur 36, 12 volts OB2 kompressor från Air-Zenith 
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Figur 37, 20 liters dykflaska 

Sekundär lösning: Tryckbehållare 

Som ett komplement till den primära lösningen, då en kompressor anses 

vara tidskrävande eller olämpligt, togs en sekundär lösning fram för att 

trycksätta ackumulatortanken. Resultatet bygger på att en tryckbehållare 

ska ha kapaciteten att fylla ackumulatortanken till önskat tryck flertalet 

gånger innan återfyllning av behållare måste ske. Behållarens kapacitet 

bestäms utifrån startkatapultens behov av repeterbarhet. Lösningen 

resulterade i ett förslag till ett framtida komplement för startkatapulten, 

vilket ökar mobiliteten då arbetet vid trycksättning av ackumulatortanken 

inte behöver göras på plats. 

Figur 37 visar den typ av tryckbehållare som kan användas som 

komplement för trycksättning av ackumulatortanken. Det är en 20 L 

dykflaska som klarar ett inre tryck på 230 Bar vilket ger 4640 liter luft. Vid 

jämförelse med den primära lösningen klarar dykflaskan en repeterbarhet 

på 8 fyllningar av en ackumulatortank på 20 liter till 13,7 Bar innan flaskan 

måste fyllas på igen.  

ACKUMULATORTANK 

Luften har i andra fasen komprimerats i ackumulatortanken och lagras i väntan på att startkatapulten 

ska accelerera flygfarkosten. Även för denna produkt undersöktes utbudet på marknaden och 

preciserades till fordonstillbehör, där ackumulatortankar främst används inom lastbilsindustrin samt 

för luftfjädringssystem. Egenskaper som vid urvalet speciellt beaktades var ackumulatorns vikt, 

maximalt tillåtna tryck och antalet anslutningar för de kopplingar som ska anslutas till tanken. 

Figur 38 visar den utvalda 20 liters ackumulatortanken från SMA Serbatoi Spa som kan ackumulera 

ett maximalt tryck på 14 Bar. Tanken är tillverkad i aluminium vilket resulterar i en vikt på endast 3,7 

kg. Antalet anslutningar är fyra stycken med en inre gänga M22x1,5 och ger acceptabel möjlighet till 

att ansluta kompressor, sensorer och magnetventil.   

 

Figur 38, 20 liters ackumulatortank i aluminium från SMA Serbatoi Spa med tillhörande tankband 
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Figur 39 visar de kopplingar som ska kunna anslutas till ackumulatortanken. Utifrån den valda 

ackumulatortanken kunde anslutningar för energisystemets sensorer och kopplingar fastställas. De 

sensorer som krävs för säkerhet och kontroll är: 

 Tryckvakt för kompressorn. 

 Säkerhetsventil mot maximalt tillåtet tryck  

 Manometer för att manuellt kontrollera ackumulatorns tryck. 

 

Figur 39, Kopplingar som ska anslutas till ackumulatortanken 

1: Dräneringsventil 4: Säkerhetsventil 
2: Manometerklocka 5: Tryckvakt 
3: Backventil  

  

2 1 

4 
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VENTIL 

För att kunna hålla trycket i tanken och samtidigt snabbt tillåta ett flöde vid start behövs en ventil. 

Marknadens utbud genomsöktes återigen med fokus på fluid- och ventilteknik. Både manuella och 

elektroniska ventiltyper jämfördes med avseende på deras egenskaper. De egenskaper som särskilt 

beaktades i urvalet var ventilens driftspänning, tryckbegränsning och genomströmningsflöde. Den 

mest lämpade ventilen blev en servostyrd magnetventil som möjliggör snabb öppning genom 

strömsättning av ventilen. Strömsättningen tillåter att öppning av ventilen kan genomföras på 

behörigt avstånd till startkatapulten, vilket ökar säkerheten vid användning. 

Figur 40 visar den valda magnetventilen från GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG. Den har en 

effektförbrukning vid 12 volt på 1,7 ampere, vilket kan ses som försumbart för systemets helhet då 

ventilen endast är öppen under accelerationstiden. Vid spänningslöst tillstånd är ventilen stängd och 

endast vid spänningssatt tillstånd är ventilen öppen för ett minimalt differenstryck på 0,3 Bar. 

Ventilen klarar ett maximalt tryck på 16 Bar och kan leverera över 100 liter luft per sekund i 

genomströmning, enligt Magnus Jensen på AVS AB [12], som möjliggör systemets teoretiska 

genomströmning på 37 liter luft per sekund. 

 

Figur 40, 12 volts magnetventil från GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG. 

  



 

50 
 

TRANSPORT 

Då magnetventilen går till spänningssatt tillstånd öppnas ventilen och tillåter den komprimerade 

luften inne i ackumulatortanken att fritt flöda till startkatapulten. För att få luften till startkatapulten 

måste en transport av den trycksatta luften utföras från magnetventilen till anslutningen på 

startkatapulten. Då transportlösningen sammankopplar energisystemet med startkatapulten krävs 

en demonterbar anslutning. Dessutom krävs flexibilitet då vinkel- och höjdskillnader vid montering 

inte kan garanteras eller säkerställas. Den lokala slanggrossisten, Hydroscand AB, besöktes för att 

samla information och råd om befintliga produkter som klarade systemets maximala tryck, 14 Bar, 

samt hade en snabb men samtidigt enkel anslutningsmetod. 

Den utvalda anslutningsmetoden och transport lösningen togs fram i samråd med Hydroscand AB. 

Anslutningarna är av typen Kamlock, vilka främst förekommer i industriella sammanhang där det är 

höga krav på säkra och hållbara anslutningar för transport av fluidmedium. Anslutningarna är 

tillverkade i aluminium, som ger en liten viktpåverkan för systemet, och klarar ett maximalt tryck på 

17 Bar, vilket ger en god marginal mot systemets maximala tryck. Kamlock klassas som 

snabbkoppling av kamarmstyp och utformas som han- och honanslutningar med ut- och invändig 

gänga, slangsockel, m.fl. 

I Figur 41 visas den valda transportlösningen för den komprimerade luften vilken kopplas ihop enligt 

följande; i magnetventilen monteras en gängad hananslutning och på startkatapulten ansluts en 

motsvarande gängad hananslutning med hjälp av en standardiserad fläns med invändig gänga. Dessa 

handelar kopplas sedan ihop med en flexibel transportsträcka som består av ett slangpaket med 

anslutande hondelar. Slangpaketets längd fastställs då respektive system är slutdesignade och ska då 

även inkludera viss längdmarginal för att ge en accepterande flexibilitet.   

 

Figur 41, Valda komponenter för transportlösning 

1: Kamlockkoppling med gänganslutning mot magnetventilen 3: Tryckslang för kamlockkopplingarna 
2: Kamlockkoppling med flänsanslutning mot startkatapulten 
 

  

2 
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SAMMANSATT ENHET 

Genom att sätta samman energisystemets komponenter som beskrivits ovan skapas en enhet som 

kan komprimera, lagra, frigöra och transportera luft för att accelerera en flygfarkost, se Figur 42. 

Enheten har en teoretisk repeterbarhet för 18 fyllningar upp till 13,7 Bar för ett 12 V bilbatteri med 

en kapacitet på 72 Ah under förutsättning att både kompressor och magnetventil arbetar konstant 

på maximal belastning. 

 

Figur 42, Komplett energisystem med kompressor för startkatapult 

TEORETISKPRESTANDA 

Då det pneumatiska energiystemet var framtaget kunde beräkningar enligt Ekv.25, 26 och 27 

genomföras för att ge en teoretisk uppskattning av systemets prestanda gällande flygfarkostens 

utgångshastighet. Resultatet redovisas i Figur 43. 

 

Figur 43, Teoretisk utgångshastighet för framtaget pneumatiskt energisystem  
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5.4.2 ENERGIÖVERFÖRING 

För att nyttja den lagrade energin i ackumulatortanken har nästa steg i kedjan till uppgift att överföra 

den lagrade energin från ackumulatortanken till släden, vilken i sin tur accelererar flygfarkosten. I 

konceptvalet definierades att energiöverföringen skulle ske med en projektil som leder till att en 

cylinder ska integreras i startkatapulten för att agera projektilbana och kammare för det 

accelererande trycket. Figur 44 visar en schematisk bild över startkatapultens system där 

energiöverförningssystemet är markerat.  

Figur 44, Schematisk bild över startkatapultenssystem med energiöverföringen markerat 

Energiöverföringen består av en cylinder, där lufttrycket omvandlas till en accelererande rörelse. 

Cylinders innesluter en projektil som överför sin acceleration till släden via en lina, se Figur 45.  

 

Figur 45, Tre överförings steg för startkatapultens energiöverföring 

Nedan presenteras energiöverföringens komponenter med beskrivning och illustrationer av valda 

produktlösningar. 

CYLINDER 

Startkatapultens cylinder har till uppgift att innesluta projektilen i en projektilbana och fungera som 

kammare för den komprimerade luften under den accelererande sträckan. Tidigare beräkningar, se 

ENERGISYSTEM, har resulterat i en given projektildiameter på Ø60 mm vilket cylindern utgår efter. 

Material och dimensionsundersökningar genomfördes mot standardsortimentet hos Tibnor AB, vilka 

är en av Sveriges ledande leverantörer av stål och metallmaterial. Resultatet gav ett rör med 

innerdiameter Ø60 mm och en godstjocklek på 2,5 mm. Materialet valdes till aluminium på grund av 

dess lätta vikt och förmåga att klara det inre trycket från den komprimerade luften utan att nå 

materialets sträckgräns. 
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PROJEKTIL 

I cylindern ska en projektil placeras, projektilen har till uppgift att omvandla lufttryckets energi till en 

accelererande kraft och överföra den till en lina som är kopplad till flygfarkostens släde. Vid val av 

projektilmaterial beaktades bearbetningsegenskaper, densitet, nötningsbeständighet och möjlighet 

att minska friktion. Genom en undersökning av marknaden framkom att ett plastmaterial bör kunna 

användas som projektilmaterial då det har möjlighet att bearbetas, har låg densitet, men framför allt 

för att det är impregnerat med olja för att minska friktionen. I samarbete med Pontus Nordberg [13] 

på Nordberg Tekniska AB valdes ett plastmaterial av polyamid (PA-6 G GSM) som är smort med 

molybdendisulfid (MoS2) för bättre nötbeständighet och lägre friktion. Det valda råmaterialet 

levereras i en solid Ø70 mm rundstång för att sedan bearbetas till önskad projektilform. Utformingen 

gjordes så att projektilen skulle kunna glida friktionsfritt och för att minska dess vikt. Figur 46 visar 

det valda råmaterialet vid leverans samt ett prototypexempel för en projektil, där prototypens 

slutgiltiga vikt blev 143 gram. 

 
Figur 46, Projektilens råmaterial och prototypexempel 

LINA 

För att överföra projektilens energi till flygfarkosten sammankopplas projektilen och släden av en 

lina. Denna lina bör ha en hög brottgräns, då den repeterat kommer belastas av chocklaster varje 

gång flygfarkosten startas med startkatapulten. Vidare krävs en minimal töjbarhet för att säkerställa 

en liten längdskillnad och minimal energiförlust vid varje start av startkatapulten. Desutom behövs 

en bra flexibilitet för att linan ska kunna styras av lintrissan. Genom en undersökning av marknaden 

kunde linor preciseras som båttillbehör och det lokala företaget Marinmotor i Linköping besöktes för 

att få en uppfattning av passande produkter. Vid besöket diskuterades olika linor, varefter Liros D-

Pro 4 mm valdes för dess höga brottsyrka i 

förhållande till dimension. Figur 47 visar 

den valda linan, Liros D-Pro 4 mm, och hur 

dess konstruktion förenklar splitsning av 

linan vid montering. Linan har en 

arbetstöjning på mindre än 1 %, en 

brottstyrka på 1300 kg och hög slitstyrka 

då den är framtagen för att ersätta 

stålvajer i olika tekniska applikationer. 

  

Figur 47, Leros D-Pro 4 mm lina 
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5.4.3 STRUKTUR 

Startkatapultens struktur definierades som fyrkantig i det 

framtagna och valda konceptet, det för att fungera som 

skyddande hölje för de interna komponenterna men också som 

underlag och guide för flygfarkostens släde under 

accelerationssträckan. Tidigare beräkningar, se ENERGISYSTEM, 

har resulterat i en given accelerationssträcka på fem meter. För 

att klara kravet på 1,5 meter i demonterbar längd måste 

strukturen vara delbar i minst fyra sektioner. Projektil och 

cylinderrör har tidigare definierats med ett cirkulärt tvärsnitt 

och resulterar i en möjlighet att innesluta det i strukturen. 

Strukturens preliminära tvärsnitt illustreras av Figur 48, med en 

yttre kvadratisk profil och den inre cirkulära cylindern. Material 

och dimensionsundersökning genomfördes även här mot 

standardsortimentet hos Tibnor AB. Då cylinderröret dimensionerats med en ytterdiameter på Ø65 

mm ger det en inre riktlinje för den kvadratiska profilen. Dimensionerna granskades med avseende 

på behovet av utrymme mellan den kvadratiska profilen och cylinderröret. För att det ska vara 

möjligt att i utrymmet installera skarvanslutningar för sammanfogning mellan strukturens sektioner 

vid montering av startkatapulten. 

Resultatet gav en kvadratiskprofil med yttermåttet 90 mm och en godstjocklek på 4 mm. Materialet 

valdes till aluminium på grund av dess lätta vikt och förmåga att klara de yttre belastningarna av 

släde och flygfarkost utan att nå materialets sträckgräns. Godstjockleken, 4 mm, valdes med hänsyn 

till försänkta skruvar upp till och med dimensionen M6, för möjlighet att installera komponenter på 

insidan av profilen utan att hindra slädens rörelse då den accelererar utanpå profilen med utbyggnad 

av skruv- och bultskallar. 

Då formen för startkatapultens struktur fastställts till en kvadratisk ytterprofil och ett inre cirkulärt 

cylinderrör kunde de komponenter som ska fästas eller integreras i strukturen konstrueras. Detta 

omfattar tre skarvanslutningar för att sammanfoga de fyra sektionerna, ett stativ för att få en 

startvinkel och två ändstycken för ändarna på startkatapulten. Figur 49 presenterar de komponenter 

som ska integreras med strukturen. 

 
Figur 49, Integrerade komponenter i startkatapultens struktur 

Nedan presenteras strukturens komponenter med beskrivning och illustrationer av valda lösningar. 

Struktur 

Skarvanslutning Stativ Ändstycke 

Figur 48, Strukturens preliminära tvärsnitt 
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SKARVANSLUTNING 

Med den fastställda utformningen av strukturen kan de skarvanslutningar som ska sammanfoga 

strukturens fyra sektioner konstrueras. Skarvanslutningarna har till uppgift att centrera den 

kvadratiska profilens sektioner och centrera cylinderrörets sektioner mot varandra för att utesluta 

skarpa kanter vid skarvarna som kan skada eller hindra släden och projektilen under accelerationen 

längs strukturen. Skarvanslutningens layout illustreras av Figur 50, där det röda området 

symboliserar skarvanslutningens position.  

Figur 50, Skarvanslutningens layout, det röda symboliserar positionen 

Skarvanslutningen utvecklades till en primär och en sekundär lösning, där den primära är utvecklad 

för den slutliga produkten som går ut till kund medan den sekundära är utvecklad för att vid 

prototyputprovning vara en simplifierad komponent för att testa startkatapultens funktion. 

Primär lösning: Kamlockanslutning 

Den primära lösningen är utvecklad med kamlockkoppling som förebild, Figur 41 visar beskrivna 

kamlockkopplingar, med kamarmar för att styra, fixera och låsa fast anslutningen. Den utvecklade 

lösningen omfattar en skarvanslutning som ligger utanpå cylinderröret och innanför den yttre 

profilen. Anslutningen har en utanpåliggande låsmekanism med handtag och låsning för att säkra 

anslutningen i låst tillstånd. Skarvanslutningen som är permanent infäst i sektionen med ett 

skruvförband och är konstruerad som honanslutning. Vid montering förs sektionen med 

skarvanslutningen in i motsvarande sektion, var efter låsmekanismhandtagen förs till låst läge och 

fixerar på så sätt sektionerna mot varandra, se Figur 51.  

 
Figur 51, Öppen, låst och översikt på kamlockanslutningen 

Då denna lösning kräver en flexibel zon för att skapa en inre spänning över skarvanslutningen vid 

låsning görs handtagens axel gummiupphängd med resultat att den kan röra på sig. Vid låsning av 

handtagen komprimeras gummit och resulterar i en inre spänning som pressar samman sektionerna 

vid låst läge. 

  

A 

A 
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Sekundär lösning: Prototypanslutning 

Den sekundära lösningen är endast utvecklad för att förenkla en prototyputvärdering av 

startkatapulten. Då den bygger på liknande inre skarvanslutning som den primära lösningen men 

saknar integreringen av kamlocklösning och låsmekanism, se Figur 52. Denna lösning sammanfogar 

strukturens sektioner enbart med skruvförband vilket gör den enkel att tillverka men sämre att 

montera och demontera, då 16 skruvar måste skruvas i eller ur. Men gör det möjligt att med 

förenklade medel prova och utvärdera startkatapultens funktion under prototypstadiet. 

 

Figur 52, Visualisering av prototypanslutning 

STATIV 

Startkatapultens stativ har till uppgift att säkerställa att strukturen har en acceptabel vinkel, för att 

ge flygfarkosten en säker markfrigång vid start, samt stabilisera och ge en stadga vid både laddning 

och start av flygfarkost. För inspiration genomsöktes marknaden med avseende på olika 

tvåbensstativ och resulterade i en undersökning av lösningen hos cykelstöd, se Figur 53. Fördelen 

med dessa stöd är att dom hela tiden är monterade och är inte i vägen för cykelns funktion i infält 

läge. Vid användning förs stödet till sitt främre och utfällda läge och när det inte används kan det 

föras till sitt bakre och infällda läge, det blir då mer kompakt och följer cykelramens form. Detta 

resulterar i att inga lösa eller externa delar måste tillföras eller tas bort för att växla mellan in- och 

utfällt läge, vilket ger en enkel och pålitlig konstruktion. 

 

Figur 53, Inspirationsbilder på lösningen av ett cykelstöd 

För att avgöra om ett stativ är stadigt i sidled genomfördes jämförelser med en trappstege för att se 

vilken vinkel som är motiverad att ha mellan stödbenen. En stor vinkel medför bättre stabilitet och 

längre stödben jämfört mot en liten vinkel medför sämre stabilitet och kortare stödben, se Figur 54. 

Jämförelsen resulterade i att en stadig trappstegskonstruktion har stödbenen vinklade 30° ut från 

centrumpunkten, vilket är en fördel då stödbenen får en kortare längd. 
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Med den insamlade informationen och inspirationen om befintliga 

konstruktioner kunde ett stativ utvecklas för att passa startkatapulten 

och strukturen. Resultatet blev ett inbyggt stativ som hela tiden är 

monterat på startkatapulten. Vid infällt läge befinner sig stödbenen längs 

med startkatapultens struktur och vid utfällt läge är stödbenen vinkelräta 

mot startkatapultens struktur, se Figur 55. Vid montering av startkatapult 

fälls stativet framåt från sitt infällda läge och låses i sitt utfällda läge av en 

fjäderbelastad sprint, som är förmonterad i stativet. När stativet är i låst 

läge fälls stödbenen ut, ett åt var sitt håll, tills ett fysiskt stopp tar emot 

och visar att stödbenen har rätt vinkel. Stativet valdes att tillverkas i 

aluminium då det ger en lätt konstruktionsvikt samt klarar den belastning 

som startkatapultens stativ utsätts för. 

 

 

 

 

 

Figur 55, Visualisering av stativet i infällt läge, låst läge och med utfällda stödben 

β = 30° 

Figur 54, Resultatet av 
jämförelse med trappstege 
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•Lintrissa och genomföring av lina 

•Flänsanslutning från energisystem 

Främre ändstycke 

ÄNDSTYCKE 

Startkatapultens struktur har två ändstycken med specifika uppgifter för respektive ändstycke. Dels 

för att insluta startkatapultens projektil cylinder och ge en tät tryckkammare men även för att 

möjliggöra montering av yttre komponenter. I Figur 56 nedan sammanfattas de komponenter som 

ska samverka med respektive ändstycke. 

 
Figur 56, Samverkande komponenter för respektive ändstycke 

Nedan presenteras konstruktionen av startkatapultens ändstycken med beskrivning och illustrationer 

av valda lösningar. 

Främre ändstycke 

Det främre ändstycket ska sammanfoga den främre struktursektionen genom att kapsla in projektilen 

i en tät cylinderkammare samtidigt som det används vid montering av yttre komponenter och ger på 

så sätt en kompakt konstruktionslösning. De yttre komponenter som ska monteras mot det främre 

ändstycket är bromsbeslag för inbromsning av släden, energiöverföringens lintrissa samt infästning 

av energisystemets flänsanslutning. Ändstyckets position illustreras av Figur 57 med en 

genomskärning av strukturen, det röda området symboliserar ändstyckets positionering på 

startkatapultens ändstruktur.  

 

Figur 57, Främre ändstyckets layout, det röda området symboliserar positionen av ändstycket 

Det främre ändstycket valdes att konstrueras i två speglade halvor, vänster och höger, för att 

underlätta tillverkning. Varje halva av ändstycket i sig är indelad i två sektioner där den inre 

sektionen har samma dimensioner som skarvanslutningen, då den ska passa inne i den yttre 

profilstrukturen. Den yttre sektionen har samma dimensioner som profilstrukturen, då den anpassas 

mot lintrissan och flänsanslutning som är belägen framför strukturens främre sektion. 

Lintrissans uppgift är att guida linan med en 180° böj från infästningen i projektilen till anslutningen i 

släden. För att centrera lintrissan placeras denna i ett uttag mellan de två speglade halvorna av 

ändstycket. Fördelen med denna placering är att lintrissan blir centrerad mot startkatapulten och 

projektilens centrum. En inneslutning av lintrissan medför bättre säkerhet mot urspårning av lina vid 

start, därför görs en innesluning av lintrissan vid konstruktionen av det främre ändstycket. För att 

ytterligare motverka urspårning av linan monteras en lagerförsedd styrning som guidar och håller ner 

linan mot startkatapultens struktur, se Figur 58.  

A 

A 

A - A 

•Genomslagsgummi för projektil 

•Montering av stödben 

Bakre ändstycke 
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Figur 58, Lintrissans konstruktion och position i förhållande till främre ändstycke 

Energisystemets flänsanslutning placeras mot undersidan av ändstycket eftersom det ger minsta 

avståndet till marken och medför en kortare transport för den komprimerade luften. 

Flänsanslutningen har ett hålmönster för att med bultar monteras mot en plan yta, se Figur 41, vilket 

används vid montering mot ändstycket. Då den komprimerade luften vid start når flänsanslutningen 

ska den styras för att flöda in i startkatapultens cylinder, detta möjliggörs av ett fräst spår som leder 

luften in i cylindern för att inte ge för stora förluster, se Figur 59. 

 

Figur 59, Flänsanslutningens konstruktion och position i förhållande till främre ändstycke 

Genom kombination av dessa två konstruktioner kunde ett främre ändstycke konstrueras för att 

passa strukturen och integrera de givna komponenterna i en och samma detalj, se Figur 60. Vid 

montering av främre ändstycke måste ett tätningsmaterial appliceras mellan de två halvorna för att 

säker ställa att inget luftläckage sker i skarven.  

 
Figur 60, Visualisering av monering av främre ändstycke och installerade komponenter 
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Bakre ändstycke 

Det bakre ändstycket kompletterar strukturens ändsektion med att uppfylla samma uppgift som 

skarvanslutningen. Då denna sida av cylindern inte är trycksatt under accelerationen säkerställer 

ändstycket att projektilen inte kan lämna cylindern vid till exempel ett linbrott. För att förebygga 

eventuella skador på startkatapulten vid ett linbott installerades en gummidämpare i det bakre 

ändstycket. På detta sätt kan projektilen föra över sin rörelseenergi till gummidämparen istället för 

att skada startkatapulten. Ändstyckets preliminära genomskärning illustreras av Figur 61, det röda 

området symboliserar det bakre ändstyckets positioneringpå startkataultens ändstruktur. 

Figur 61, Bakre ändstyckets layout, det röda området symboliserar positionen av ändstycket 

Det bakre ändstycket konstruerades för att passa i startkatapultens struktur och utanpå cylinderröret 

samt för att möjliggöra montage av en genomslagsdämpare i gummi för projektilen, se Figur 62. 

Fästen för ett stödben integrerades i ändstycket, vilket används för att ge startkatapulten en 

markfrigång vid operation i terräng. 

 

Figur 62, Visualisering av montering av bakre ändstycke och installerade komponenter 

5.4.4 SLÄDE 

Startktapultens släde definierades med lagerföresdda hjul och vikbara gafflar i det slutgiltiga 

konceptet, men inte hur slädens utformning skulle konstrueras. Valet av startkatapultens struktur 

fick vägleda i hur utformingen av släden, då strukturen valdes att vara kvadratisk kunde idéer kring 

slädens utformining bearbetas. Inspiration hämtades från produkter med liknande funktion som 

studerades för att se om de var möjliga att applisera på slädens utformning. Den produkt som visade 

sig ge bra inspiration var en kameravagn för räls och används vid inspelning av svepande 

filmsekvenser. 

Med kameravagnen som inspirationsprodukt formades och konstruerades släden med två sidplattor 

sammanlänkade i fyra punkter, vilka även används som axel för de lagerföredda hjulen. Slädens 

plattor placerades på var sin sida av startkatapultens struktur för att få bästa möjligheten att ta upp 

A 

A 

A - A 
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krafter under slädens inbromsning. Genom att fördela de fyra sammanlänkningspunkterna i ett 

rektangulärt mönster kunde en vridstyv konstruktion utformas, vilket kan liknas vid en förenklad 

torsionsbox. Vid utformningen av slädens plattor användes analysverktyget SolidWorks Simulation 

för att konstruera en hållbar detalj som tål belastningen från flygfarkosten och håller för stötkraften 

vid inbromsning. Figur 63 visar analysen av spänningskoncentrationen för slädens ena platta, för 

komplett beskrivning av analysen se APPENDIX B3. 

 

Figur 63, Analysresultat av spänningskoncentrationen av slädens plattor 

Analysen resulterade i en sidplatta som klarar den stötkraft som uppkommer då släden bromsas in 

till stillastående. De två sidplattorna sammanfogades med fyra axlar, vilka spänner ihop plattorna och 

används som hjulaxlar för slädens lagerförsedda hjul. De lagerförsedda hjulen är i sin tur 

sammansatta av kullager och tillverkade flänshjul i polyamidplast. 

Genom sammanstättningen av sidplattor och axlar skapades en god grund för startkatapultens släde 

som vidareutvecklas med interaktion av ytterligare komponenter, se Figur 64, vilket resulterat i en 

enkel design som uppfyller slädens funktionskrav. 

  

Figur 64, Visualisering av startkatapultens konstruerade släde  
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Då grundutformningen av startkatapultens släde fastställts kunde de komponenter som skulle 

integreras i släden konstrueras. Detta omfattade en lösgöringsmekanism för frigöring av släden vid 

start, vikbara gafflar för att släppa flygfarkosten och en bromsanordning för att bromsa släden efter 

accelerationen. I Figur 65 presenteras de komponenter som ska integreras i slädens struktur. 

 

Figur 65, Slädens integrerade komponenter 

Nedan presenteras slädens komponenter med beskrivning och illustrationer av valda lösningar. 

LÖSGÖRINGSMEKANISM – SLÄDE 

Slädens lösgöringsmekanism skulle vara mekanisk för att fysiskt säkra och hindra släden från att flytta 

sig från utgångsläget på startkatapulten innan start. Hög säkerhet måste hållas under 

startkatapultens startförberedelser för att inte skada operatörer och flygfarkost genom oförberedd 

avfyrning. Under startförfarandet måste släden hållas kvar i sitt utgångsläge tills det att 

startkatapultens cylinder trycksätts och projektilen accelereras, även om flygfarkostens motor 

konstant producerar en dragkraft som hela tiden vill accelerera framåt. 

Genom att konstruera en krok som fysiskt håller kvar släden i sitt utgångsläge och enkelt släpper när 

projektilen accelererar. Under startförberedelserna säkras kroken med en sprint som hindrar den 

från att släppa och som i sin tur hindrar släden att flytta sig ur läge. För att hålla emot och samtidigt 

använda dragkraften skapad av flygfarkostens motor är krokens hake utformad med en radie, vilken 

blir självlåsande vid kraftpåkänning och kan enkelt släppa för att den lösgörande rotationen har en 

större radie. Vilket resulterar i att släden är självsäkrad då den säkrande sprinten är avlägsnad och 

flygfarkostens motor ger en dragkraft på kroken. Då startkatapultens cylinder trycksätts och 

accelererar projektilen spänns linan till släden.  På släden är linan direkt infäst i kroken vilkelrätt mot 

krokens rotationscentrum, vilket vid linspänning resulterar i att kroken lösgör släden och möjligjör en 

acceleration längs startkatapultens struktur, se Figur 66. 

 

Figur 66, Visualisering av slädens lösgöringsmekanism med krok 

Släde 

Lösgöringsmekanism Vikbara gafflar Bromsanordning 



63 
 

VIKBARA GAFFLAR 

Slädens gafflar skulle vara vikbara för att vid inbromsning släppa iväg flygfarkosten utan att påverka 

dess flygbana. Gafflarna skulle vika sig efter att flygfarkosten släppts för att inte vara ur vägen för 

landställ och propeller, vilket skulle kunna orsaka skador och som följd ett haveri av flygfarkost. 

Därför skulle slädens gafflar lätt kunna falla framåt i accelerationsriktningen men hindras från att 

falla bakåt, på grund av att accelerationen vill få gafflarna att falla bakåt under start. Inspiration 

hämtades från produkter med liknande funktion samt lösningar och studerades för att se om de var 

möjliga att applisera på slädens vikbara gafflar. Den produkt som gav insperation för konstruktionen 

av vikbara gafflar var en blocknyckel med spärr, se Figur 67. 

 

Figur 67, Inspirationsprodukt, blocknyckel med spärr 

En blocknyckel med spärr kan rotera ett tandat hjul fritt i ena riktningen (framåt) men vid rotation i 

motsatt riktning (bakåt) spärras rörelsen av en spärrhake. Denna funktion låg till grund för 

konstruktionen av de vikbara gafflarna. Resultatet var en gaffelmekanism som ger gafflarna 

möjligheten att fritt rotera framåt men hindras från att rotera bakåt, oavsett vilket läge gaffeln 

befinner sig i. Det betydde att gafflarna hindras att rotera bakåt under accelerationen och säkras mot 

att rotera upp igen efter att flygfarkosten släppts. Vid återställning och justering av gafflarnas 

position frigörs spärrhaken genom en trykkraft på haken som är fjäderbelastad, vilket ger gafflarna 

frihet att rotera både framåt och bakåt, se Figur 68. När släden är i sin utgångsposition på 

startkatapulten vilar gafflarna mot styrklackar som ger rätt vinkel och stabileserar konstruktionen 

under startförberedelserna. 

 

Figur 68, Visualisering av mekanism för vikbara gafflar 
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BROMSANORDNING 

Då släden tillsammans med flygfarkosten har nått utgångshastighet och befinner sig i slutet av 

startkatapulten ska en inbromsning ske, vilken betyder att släden ska bromsas till stillastående under 

tiden flygfarkosten släpps iväg i sin flygbana. Genom att bromsa släden till stillastående med en stöt 

kan de vikbara gafflarna utföra sin funktion och ges en roterande rörelse. En bromsande stöt leder till 

att släden går från 25 m/s till stillastående på en obefintlig sträcka, vilket kommer resultera i skador 

och materialbrott vid repeterade bromsningar på grund av en hög stötbelastning. Alternativet är att 

konstruera en broms som elastiskt påverkar inbromsningen och på så sätt fördelar anslagsenergin 

över en bromssträcka. Dock ska bromsanordningen ge en så liten återfjädring som möjligt för att 

hindra släden från att få oscilerande stötar, då startkatapultens cylinder fortfarande kan vara 

trycksatt och ge en dragande kraft. 

 

Figur 69, Produktalternativ med gummidämpare och gummiprofil 

Marknaden genomsöktes med avseende på dämpare, vilket gav produkter inom området för 

gummidämpare och gummiprofiler, se Figur 69. De två produkttyperna jämfördes utifrån sin förmåga 

att absorbera energi samt med vilken deformationssträcka materialet tillät. Då gummidämparen är 

en solid ansågs den inte ha tillräckliga deformationsegenskaper jämfört med den ihåliga 

gummiprofilen. Gummiprofilen är av typen D-profil och används som skrapskydd i hamnar och 

lastkajer. D-profilen valdes att integreras som startkatapultens bromsanordning, vilket gav en elastisk 

inbromsning med liten tendens till fjädrande effekt. Vinklade konsoler konstruerades för att 

möjligjöra montering och kraftupptagning av bromsanordning, vilket resulterade i två typer av 

konsoler där den ena är monterade på startkatapulten och den andra är monterad på släden. D-

profilen är monterad på startkatapultens konsol för att den har möjlighet att ge en tillräckligt stark 

infästning och för att inte öka vikten på släden monterades enbart en konsol som kunde möta D-

profilen vid inbromsning, se Figur 70. 

 

Figur 70, Visualisering och position av bromsanordning 
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6. SLUTRESULTAT 

Nedan presenteras och sammanfattas examensarbetets slutgiltiga resultat. 

6.1 CAD-MODELL 

 

 

Figur 71, Rendering av starktatapulten i naturmiljö 

I Figur 71 ovan visas komponentsammansättningen av den slutgiltiga startkatapulten tillsammans 

med flygfarkosten Discoverer. CAD-modellen av startkatapulten utgör presentation och förebild för 

en prototyp som ska verifiera konceptets teoretiska grund och funktion. Då enheten är monterad har 

den en egenvikt av 42 kg och ger fem meter accelerationssträcka, med startvinkel tio grader och 

möjlighet att nå en utgångshastighet på 25 meter per sekund för en UAV med startvikt 35 kilo. 

Till framtida produkter ska CAD-modellen användas som referensmodell, då den har de slutgiltiga 

dimensionerna för en produkt. Vid modellering av framtida produkter ska endast komponenter bytas 

ut, vilket resulterar i en utvecklad modell av CAD-modellen. 
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6.1.1 DETALJDESIGN 

 

 

 
Figur 72, Startkatapultens övergripande dimensioner 

Figur 72 visar och beskriver den slutgiltiga startkatapultens övergripande. Startkatapultens främre 

region består av det främre ändstycket med lintrissa, linstyrning och slanganslutning, samt 

tillsammans med det fällbara stativet och bromskonsoler. I startkatapultens bakre region finns det 

bakre ändstycket tillsammans med projektilbroms och stödben. Detaljbilder visas i Figur 73 och 

APPENDIX C1. 

  

Figur 73, Renderade detaljbilder av startkatapulten och komponenter 

Modellens detaljer är sammanställda i en Bill Of Material (BOM) lista, vilket beskriver detaljens 
nummer, namn och material. Även en inköpslista har skapats för startkatapulten som under 
examensarbetet kompletterats med de inköp som genomförts. För BOM- och inköpslista se 
APPENDIX C2.  

5760 mm 

5710 mm 

1170 mm 

1275 mm 
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ENERGISYSTEM 

 

Figur 74, Startkatapultens energisystem 

I Figur 74 visas det slutgiltiga energisystemet för den pneumatiska startkatapulten, vilket är ett 12 V 

kompressorenhet. Enheten består av en kompressor, en 20 liters ackumulatortank, en magnetventil 

samt sensorer för automatisk och manuell systemkontroll. Systemet kan uppnå ett maximalt tryck på 

13,7 Bar, eller 200 PSI, och har en teoretisk fyllningstid på 6 minuter. 

SLÄDE 

 

Figur 75, Renderade detaljbilder av startkatapultens släde 

Startkatapultens släde visas ovan i Figur 75 med visualisering av den slutgiltiga designen. Den UAV 

som ska startas vilar på slädens vertikala och fällbara gafflar som tillsammans överför accelerationen 

från projektilen vid start. De fällbara gafflarna är spärrade mot att rotera bakåt, beroende på den 

accelererande kraften i startögonblicket, men kan roteras framåt när släden bromsas mot de 

gummibelaggda bromsarna och UAV’n ska släppas. Släden är konstruerad som en torsionsbox och 

använder startatapultens struktur som giude när den accelereras utmed startkatapultenen. 

Kontakten mot startkatapultens struktur utgörs av lagerförsedda plasthjul med fläns, vilken styr och 

centrerar släden mot struktuuren. Innan start sker låses släden i sitt utgångsläge med en mekanisk 

krok, vilken säkras med en sprint under startförberedelser och montering av UAV. Vid start avlägsnas 

sprinten och kroken kan vid trycksättning av startkatapultens projektil släppa iväg släden.  
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6.2 BERÄKNINGSPROGRAM 
I Figur 77 nedan visas användargränssnittet i det Excel-baserade beräkningsprogram som genomför 

teoretiska beräkningarna för en pneumatisk startkatapult. Beräkningsprogrammet baserades på de 

teoretiska beräkningar som genomförts under examensarbetet, vilket lett till ett produktspecifikt 

excel-program. Beräkningsprogrammet är uppbyggt av tre steg och ett konfigurationssteg. Varje steg 

består av en parameterinmatning, vilket krävs för att utföra stegets beräkningar och få ett resultat i 

form av utdata. Steg 1 till 3 utför beräkningar av relevans för teoretisk dimensionering av en 

pneumatisk startkatapult och konfigurationsteget genomför beräkningar för att reglera 

startkatapultens startparameter, vilket är trycket i ackumulatortanken. 

         

Figur 77, Excel-baserade beräkningsprogrammets  
användargränssnitt      

Figur 76 visar beräkningsprogramets tre dimensioneringssteg samt inmating och utdata för 

respektive steg. Dessa steg är teoretiskt utformade och har ingen återkoppling till praktiken. Genom 

att implementera en justeringsfaktor för varje beräkning ger det möjlighet för UMS att justera 

beräkningarna utefter resultaten som kan fås vid prototyputvärdering.  

•INMATNING 

•ÖNSKAD UTGÅNGSHASTIGHET 

•MAXIMAL G-KRAFT 

 

•UTDATA 

•ACCELERATIONSSTRÄCKA 

STEG 1 - ACCELERATIONSSTRÄCKA 

•INMATNING 

•ACCELERATIONSSTRÄCKA 

•STARTVINKEL 

•UAV VIKT 

 

•UTDATA 

•PROJEKTILDIAMETER 

STEG 2 - DIMENSIONSANALYS 

•INMATNING 

•PROJEKTILDIAMETER 

•VOLYM I ACKUMULATORTANK 

•INITIALTRYCK I ACKUMULATORTANK 

 

•UTDATA 

•TEORETISK UTGÅNGSHASTIGHET 

•TEORETISK ACCELERATION 

STEG 3 - TEORETISK PRESTANDA 

Figur 76, Excel-baserade beräkningsprogrammets inmatning  
och utdata 
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Figur 78, Beräkningsprogrammets inmating och utdata för konfigurationssteget 

Figur 78 visar preliminär inmatning och utdata för beräkningsprogrammets konfigurationssteg. 

Steget är början på ett konfigurationsprogram som ska användas tillsammans med produkten för att 

kunna reglera startkatapultens ackumulatortryck beroende på önskad utgångshastighet och UAV 

vikten. 

6.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Nedan besvaras examensarbetets frågeställningar som ställdes i kapitel 1.4 SYFTE.  

FS 1: På vilka sätt kan en startkatapult accelerera en flygfarkost? 

En flygfarkost kan accelereras på flera olika sätt. Några av de vanligaste metoderna har studerats 

under examensarbetet och ett har valts att vara energisystem på den framtagna startkatapulten. 

Med resultatet av examensarbetet är slutsatsen att de flesta typer av energisystem kan accelerera en 

flygfarkost, men beroende på hur effektivt avgör om det är ett bra eller dålig energisystem. Ett 

pneumatiskt energisystem valdes att användas i examensarbetet för dess förmåga att effektivt kunna 

lagra och överföra sin energi till flygfarkosten med hjälp av startkatapulten. 

FS 2: Vilken teoretisk potential har framtagna koncept att accelerera en flygfarkost? 

Det slutgiltiga konceptet har en god teoretisk potential att accelerera en flygfarkost som är ämnad 

för startkatapulten. Vad som kan hindra energisystemets möjlighet att accelerera flygfarkosten är 

förluster, vilka endast kan hittas vid en prototyptillverkning av modellen. 

FS 3: Kan det valda konceptet i praktiken accelerera en flygfarkost? 

Genom prototyputvärdering kan ett svar om det slutgiltiga konceptets praktiska möjlighet att 

accelerera en flygfarkost ges. Då examensarbetet inte hade tid att tillverka en prototyp läggs detta 

som framtida studier för UMS. 

  

•INMATNING 

•ÖNSKAD UTGÅNGSHASTIGHET 

•UAV VIKT 

 

•UTDATA 

•INITIALT TRYCK I ACKUMULATORTANK 

KONFIGURATIONSSTEG - PROTOTYP 
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7. DISKUSSION 
Kapitlet presenterar diskussioner och tankar omdet utförda examensarbetet. 

7.1 METODDISKUSSION 

Examensarbetets produktutvecklingsprocess, med metoder från systematisk konceptutveckling, har 

fungerat väl under arbetet. Då systematisk konceptutveckling är en generell metod vid mekanisk och 

elektronisk produktutveckling utarbeteades ett upplägg som passade examensarbetet, vilket 

innefattade problembeskrivning, funktionsanalys, konceptgenerering och konceptutveckling. Detta 

upplägg har kännts bra och har gett tillräcklig omfattning för problemet och möjighet att lösa 

examensarbetets uppgift. Processen har under arbetet använts som ett hjälpverktyg och har vart en 

utmärkt metod för nedbrytning av problemets funktioner och lett till god struktur av idéer. 

Tidsfördelningen för varje utvecklingsfas under examensarbetet kunde varierats något för att från 

början ge en bättre grund för det fortsatta arbetet. Framförallt kunde funktionsträdet utvecklats mot 

specifika lösningsförslag för att ge en bättre översikt av respektive problemlösning och 

konceptframtagning. Men ett medvetet val gjordes att arbeta fram ett generellt funktionsträd som 

sammanfattade alla problemlösningar i samma trädstruktur. Fördelen blev att arbetet inte stannade 

upp, vilket kunde riskera förseningar av arbetet, men resulterade i en omstruktur av funktionsträdet 

för att anpassas för enkelare förståelse. 

Att studera befintliga lösningar för examensarbetets problem genom extern sökning gav ett snabbt 

och effektivt resultat för att bilda en bättre försåelse för den framtida produkten och vilka lösningar 

som traditionellt löser det givna problemet. Arbetet hade underlättats och gett mer effektiv arbetstid 

med tillgång till en befintlig startkatapult, som då kunnat studeras genom demontering. Däremot 

anses den genomförda sökningen lyckad och ger troligtvis en djupare förståelse av komponenter och 

funktioner då bilder och filmer studerats och gett författaren en egen förståelse för 

lösningsprinciperna i startkatapulten.  

Den interna sökningen gav mer relevanta resultat än väntat, då personalen på UMS 

konstruktionsavdelning visade stort personligt intresse för examensarbetet. Mer fokus hade kunnat 

läggas på den interna sökningen för att få ett effektivare sammarbete med personalen, vilket kunde 

lett till att få fram bättre idéer och lösningar. Vad som saknades under examensarbetet var en bra 

återkoppling av arbetets framsteg mot UMS personal och interaktion under utvecklingsprocessen. 

Specifika utvärderingsmetoder har inte vidtagits i examensarbetet då det ansätts, av både företag 

och författare, ge felkällor eftersom bedömningarna blir generella och i vissa avseenden ospecifikt 

gjorda för uppgiftens koncept. Därför valdes tidigt att beslut gällande utvärdering samt eliminering 

av idéer och koncept skullle behandlas vid möten med UMS konstruktionsavdelning för att bättre 

reflektera företagets opinion för det slutgiltiga resultatet. 
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7.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en konstruktionslösning som accelererar en UAV 

från stillastående till given utgångshastighet, uppfyller alla krav som ställs på startkatapulten och har 

en inovativ design som ger produkten möjlighet att jämföras med de nuvarande lösningarna på 

marknaden. 

Under konceptgenereringen genomfördes många iterationer med olika kombinationer av 

lösningsprinciperna i den morfologiska matrisen. De framtagna koncepten skiljdes inte åt i designen 

som planeringen var från början, arbetet lades mer på att använda det mest relevanta och 

fördelaktiga energisystem för startkatapulten. Då respektive framtaget koncept har liknande 

strukturlösning skulle konceptframtagningen mer fokuserat på en konceptstudie för energisystemet 

istället för att bearbeta hela startkatapulten i en och samma konceptstudie. Vilket kunde gett en 

djupare förståelse för varje möjligt energisystem och startkatapulten kunde utvecklas utifrån ett 

givet system. 

Konceptutvecklingen skedde genom att studera liknande komponenter, mekanismer och produkter. 

Även snabba diskussioner genomfördes med personer på företaget för att få återkoppling av idéer 

och utveckling för fortsatt konstruktionsarbete. Utvecklingen av det slutgiltiga konceptet var väldigt 

dynamiskt, då många detaljer och komponenter är beroende av varandra, vilket gjorde det svårt att 

veta när en detalj var färdigkonstruerad. Detta krävde omfattande konstruktions iterationer av 

startkatapultens modell i CAD-verktyget SolidWorks.   

Startkatapulten är konstruerad med möjlighet för prototyptillverkning för att enkelt kontrollera 

konceptets funktion och prestanda mot arbetets teoretiska bakgrund. Därför valdes i första hand 

standardkomponenter och konstruktioner med enkel geometri för att minimera tillverkningstid och 

kostnader. 

I början av examensarbetet fanns det förhoppningar om att en fysisk prototyp skulle tillverkas innan 

slutfört arbete. En fysisk prototyp tillverkades inte under examensarbetet på grund av en lång 

beslutsfattningsprocess, vilket ledde till tidsbrist för att ha möjlighet att tillverka en prototyp. Detta 

ledde till att konceptutvecklingen blev mer omfattande och allternativa lösningar kunde utvecklas 

och konstrueras. Vid avslutat examensarbete ska arbetets resultat överlämnas till UMS och en fysisk 

prototyp ska tillverkas utifrån arbetets rekommendationer, då klartecken getts för att tillverka en 

fysisk prototyp.  Om den fysiska prototypen kan verifiera startkatapultens funktion och teoretiska 

prestanda kan det resultera i en kommande produkt.  
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8. FRAMTIDA STUDIER 
I följande kapitel presenteras framtida studier som vid examensarbetets slut anses vara relevanta för 

ett fortsatt utvecklingsarbete av produkten. 

Examensarbetet har resulterat i en framtagen modell på en startkatapult. Utifrån modellen ska en 

prototyp kunna tillverkas för att testa modellens funktion och prestanda. Genom en 

prototyptillverkning och testning kan resultaten verifiera eller tillbakavisa modellens teoretiska 

prestandaberäkningar. Ett icke verifierbart resultat kan även styrka de teoretiska beräkningarna, om 

det genom korrigering av beräkningarna kan ge ett verifierbart resultat. Att tillverka en prototyp 

anses vara ett krav, vilket ensdast kan visa den praktiska funktionen och prestandan av 

startkatapulten. 

Vid en framtida prototyputvärdering av funktion och prestanda bör energisystemet utvärderas med 

avseende mot de komponenter som luften kommer i kontakt med på sin väg genom systemet, vilket 

kan ge bättre förståelse för systemets förluster och var de uppstår. 

Då startkatapultens funktion och prestanda anses vara acceptabla bör vidareutveckling av modellens 

komponenter genomföras. Examensarbetets lösningar av startkatapulten bör utvecklas med mer 

kundvänlig utforming och funktion, då examensarbetet endast fokuserat på en prototypmodell som 

inte är användareffektiv ur ett kundperspektiv. 

Först och främst behöver produkten integreras med sitt energisystem så att förvaring och montering 

sedan kan ske med ett väl genomtänkt tillvägagångssätt. Målet bör vara att startkatapult och 

energisystem kan förvaras tillsammans och under montering vara integrerade så att endast 

startkatapultens delar behöver avlägsnas för att genomföra montering. 

Anslutningarna mellan startkatapultens sektioner bör vidareutvecklas enligt examensarbetets 

primära lösning av skarvanslutning, vilket är en typ av kamlockanslutning. Den framtagna 

kamlockanslutningen ger ett enkelt anslutningsförfarande då startkatapultens sektioner ska 

sammanfogas. Då kamlockanslutningens kamarmar förs mot låst läge centreras och förspänns 

startkatapultens sektioner mot varandra, vilket vid låst läge resulterar i en säker och kraftig 

skarvanslutning.  

Startkatapultens bromsanordning kan vid behov vidareutvecklas för att få en bättre dämpad 

inbromsning. Då examensarbetets framtagna modell använder en gummiprofil för att bromsa 

startkatapultens släde kan detta medföra att släden och material runt bromskonsolerna utmattas 

efter många användningar. Därför bör en effektivare dämpare konstrueras som ger släden en längre 

bromssträcka och ingen återfjädring. 

Till sist bör ett komplement till den framtagna startkatapulten studeras med avseende på det 

genererade konceptet 7. Elastisk kolv, vilket är en katapult med både pneumatik och elastiska linor 

som energisystem. Genom att använda de elastiska linorna som primärt energisystemet och använda 

det pneumatiska energisystemet som ett hjälpsystem eller komplement till det primära systemet.  

Sammspelet mellan elastiska linor och pneumatik kan ge mer naturlig acceleration samtidigt som 

startkatapulten inte är beroende av endast ett energisystem.  
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APPENDIX A 
I Appendix A presenteras checklistan för konstruktionskriterielistan och beskrivning av de 

materialtester som genomförts under examensarbetet. 

APPENDIX A1 – KONSTRUKTIONSKRITERIELISTA 

Genom att arbeta systematiskt och följa en checklista minskas risken för att glömma viktiga 

egenskaper. Nedanstående checklista från Systematisk konceptutveckling, av Ulf Leidholm, behandlar 

frågor som man bör fundera på när formulering av egenskaper sker. 

1. FUNKTION 
Vad är syftet med produkten, vilken är dess uppgift? 
Vilka extra funktioner skall finnas? 
 
2. FUNKTIONSBESTÄMMANDE EGENSKAPER 
Vilka prestanda skall produkten ha? 
Innebär tillverkning, montering, distribution eller användning att produktens storlek eller vikt måste 
begränsas? 
Vilka sekundära "outputs" kan komma i fråga? 
Vilka dimensioner skall produkten ha? 
 
3. BRUKSTIDSEGENSKAPER 
I vilken miljö skall produkten användas? 
Hur ofta skall produkten användas? 
Vilken är produktens livslängd? 
Är underhåll nödvändigt och möjligt? 
Vilka delar kan behöva bytas ut? 
Vilka delar behöver vara åtkomliga? 
Skall produkten kunna uppgraderas i framtiden? 
Finns det några begränsningar i t.ex. energiförbrukningen? 
 
4. TILLVERKNINGSEGENSKAPER 
Skall produkten tillverkas med nuvarande maskinpark? 
Är det ekonomiskt lönsamt att investera i nya maskiner? 
Skall tillverkningen ske hos något annat företag? 
Skall / behöver produkten provas och vad innebär detta? 
Behöver produkten testas efter tillverkning? 
När skall produktionen påbörjas? 
 
5. DISTRIBUTIONSEGENSKAPER 
Vilken transport krävs under och efter produktionen av produkten? 
Skall produkten lagras, i så fall vilka krav ställs då på produkten? 
Kräver produkten emballage och vad har emballaget för syfte? 
Skall produkten monteras/installeras efter leverans (i så fall av vem)? 
 
6. LEVERANS- OCH PLANERINGSEGENSKAPER 
Hur många skall tillverkas? 
Skall tillverkning ske kontinuerligt eller satsvis? 
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7. SÄKERHET/ERGONOMISKA EGENSKAPER 
Vilka egenskaper skall produkten ha för att vara ergonomisk? 
Vilka egenskaper krävs för att den skall vara användarsäker? 
Vilka sekundära outputs finns som kan påverka användaren? 
Krävs det speciella anordningar för att användaren (och andra) inte skall riskera att skadas? 
 
8. ESTETISKA EGENSKAPER 
Vilka krav ställer användarna/kunderna? 
Skall produkten utformas så att den följer stilen på företagets övriga produkter och vad innebär 
detta? 
Behöver man ta hänsyn till trender och mode för denna typ av produkt? 
 
9. LAGEGENSKAPER 
Vilka lagar skall produkten följa? 
För vilka typer av oförutsedda eller oavsiktliga olyckor kan företaget hållas ansvarigt? 
Vilka standarder måste produkten följa? 
Innebär produkten patentintrång och hur kan detta undvikas? 
 
10. EKONOMISKA EGENSKAPER 
Vilken tillverkningskostnad är tillåten? 
Vad får driftskostnaden vara? 
Försäljningspris? 
Skrotnings-/demonteringskostnad? 
 
11. SKROTNINGS- OCH ÅTERVINNINGS EGENSKAPER 
Skall delsystem/komponenter/material återanvändas? 
Skall produkten separeras i olika material och/eller delar vid skrotning? 
Skall produkten demonteras, vilka krav ställer detta på produkten? 
 
12. EKOLOGISKA EGENSKAPER 
Vilka material skall undvikas p.g.a. negativ miljöpåverkan under tillverkning, användning eller 
skrotning? 
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APPENDIX A2 – MATERIALTEST 

Nedan beskrivs hur materialtester genomförts för att undersöka elasticiteten på olika linor.  

9.3.1 UTRUSTNING 

 Verkstads vagn med två nivåer och tunga vikter 

 Lastcell samt vågindikator för mätning av dragspänning upp till 50 Newton 

 Mätverktyg för frilängd och längdändring 

 Vajerlås, kaus och karbinhake för materialanslutning 

 Specialbyggd testrigg samt elastiska linprover av olika material och storlekar  

9.3.2 GENOMFÖRANDE  

1. Verkstadsvagnen förbereds genom att placera och fixera den specialbyggda testriggen på 

vagnens nedre nivå och vågindikator på övre nivå, samt installera lastcellen på testriggen. 

2. De elastiska linproverna förbereds genom att montera en kaus samt vajerlås i linornas ändar 

för att ge infästningsögla, varefter linornas frilängd mäts och antecknas. 

3. Montering av linprover mot lastcellen sker med hjälp av en karbinhake och motsvarande 

ände fixerad i en fast punkt. 

4. Respektive lin prov belastas genom att flytta verkstadsvagnen i steg om 5 eller 10 cm, 

beroende på materialets töj egenskaper, tills det att 200 % töjning eller brott fåtts.  

5. För varje steg antecknas töj spänningen och respektive lina testas fem gånger för att ge ett 

bra medelvärde. 

6. Efter genomfört test sammanställs en spännings-töjningsdiagram av de uppmätta 

testvärdena. 

 

Figur 79, Linornas infästning i lastcell och fast punkt 

 

Figur 80, Verkstadsvagn samt testriggens position och töjningsmätning  
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ELASTIKSA LINOR 

SILIKONLINA 

 

Materialprov 1: 

 Innerdiameter: 6 mm 

 Ytterdiameter: 8 mm 
Materialprov 2: 

 Innerdiameter: 7 mm 

 Ytterdiameter: 10 mm 

LATEXLINA 

 

Materialprov 1: 

 Innerdiameter: 6 mm 

 Ytterdiameter: 8 mm 
Materialprov 2: 

 Innerdiameter: 6 mm 

 Ytterdiameter: 10 mm 

GUMMILINA 

 

Materialprov 1: 

 Ytterdiameter: 8 mm 

 Hölje: Flätad polyester 

 Kärna: Latex-gummi 
 
 

SKALAD GUMMILINA 

 

Materialprov 1: 

 Tråddiameter: 1 mm 

 Antal trådar: 32 stycken 
 
 
 

Tabell 11, De elastiska linorna som använts i materialtestet  
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APPENDIX B 
I Appendix B presenteras kompletta tabeller och beräkningar som skapats och genomförts i 

utvecklingsfaserna under examensarbetet.  

APPENDIX B1 – STATE OF THE ART 
Nedan presenteras det kompletta resultatet av State of the art undersökningen. 

ELI MILITARY SIMULATIONS, UAV PNEUMATIC CATAPULT 

Beskrivning: 
En pneumatisk och portabel startkatapult som klarar en startvikt 
upp till 20 kg. Startkatapulten har en bra startfunktion med 
välutvecklad portabel lösning och lätt konstruktion. Produkten ger 
dock inte ett stabilt intryck. 

 Genomtänkt portabel lösning med enkla och standardiserade 
sammanfogningar 

 Bra och lätt slädkonstruktion 

 Låg egenvikt men ger ett ostabilt intryck 

 Trycktanken är skyddad, men den långa slanganslutningen kan 
ge tryckförluster 

PRO S3 / WAVESIGHT 

Beskrivning: 
En pneumatisk och portabel startkatapult som klarar en startvikt 
upp till 10 kg. En enkel och kompakt startkatapult. En mindre 
pneumatisk startkatapult med enkel design och ett robust intryck. 

 Enkel och kompakt design 

 Har en god portabel förmåga genom sin kompakta design 

 Ger ett tryggt intryck av en välbyggd startkatapult 

ROBONIC / SMALL UAV LAUNCHER – MC0315L 

Beskrivning: 
En pneumatisk startkatapult som klarar en startvikt upp till 40 kg. 
Startkatapulten ger ett stabilt och hållbart intryck som tyvärr 
påverkar dess portabla möjlighet då den inte går att dela, utan 
transporteras monterad på hjul. 

 Bra trycksystem, en helhetslösning som är monterad på 
startkatapulten, använder utväxling. 

 Den portabla möjligheten är sämre då startkatapulten måste 
dras efter ett fordon vid förflyttning. 

UAV FACTORY / PORTABLE CATAPULT 

Beskrivning: 
En pneumatisk och portabel startkatapult som klarar en startvikt 
upp till 27 kg. Produkten har en genomtänkt startfunktion och ger 
intryck av en stabil konstruktion, med en tung egenvikt som 
nackdel. Risk för tryckförluster med lång slanganslutning. 

 Genomtänkt portabel lösning med stabila sammanfogningar, 
men många till antalet 

 Utvecklad slädkonstruktion och funktion 

 Bra trycksystem, en helhetslösning 

Tabell 12, Beskrivning och sammanfattning av State-of-the-art, Del 1  
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ARCTURUS, PORTABLE LAUNCHING SYSTEM 

Beskrivning: 
En pneumatisk och portabel startkatapult som klarar en startvikt 
upp till 40 kg. Produkten har en genomtänkt och simpel 
konstruktion och startar genom att ”skjuta iväg” en projektil som 
är infäst i flygfarkosten. Projektilen släpps när 
accelerationsförfarandet är slutfört. 

 Enkel och standardiserad design 

 Låga förluster med direktkopplad tank 

 Kräver ett speciellt skrov för bra infästning 

 Fara för operatörer pga. ”flygande föremål” 

C-ASTRAL, PORTABLE STANDARD CATAPULT 

Beskrivning: 
En portabel startkatapult med gummiband som klarar en startvikt 
upp till 10 kg. Har en genomtänkt konstruktion för att fällas ihop 
utan att avlägsna komponenter vid demontering. Ger ett gott 
intryck av stabilitet trotts sin tunna design. 

 Enkel och genomtänkt konstruktion 

 Goda portabla egenskaper i jämförelse med startkatapultens 
prestanda  

 Fördelaktig energikälla då den kan laddas med handkraft. 

EMT, LUNA BUNGEE CATAPULT 

Beskrivning: 
En portabel startkatapult med gummiband som energikälla, vilken 
klarar en startvikt upp till 40 kg. Startkatapulten är konstruerad 
som en stege, med en genomtänkt demonteringsfunktion och 
stabil konstruktion. Gummibandet spänns upp med hjälp av en 
elvinsch. 

 Enkel konstruktion och billig energikälla 

 Mindre portabel på grund av sin egenvikt 

 Fara för operatörer om ett gummiband skulle brista 

Tabell 13, Beskrivning och sammanfattning av State of the art, Del 2 
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APPENDIX B2 – SCENARIOPARAMETRAR 
Nedan presenteras metodiskt beräkningarna för examensarbetets scenarioparametrar. 

9.3.3 G-KRAFT UNDER ACCELERATION 

Frågeställning:  Vilket G-Kraft värde kan förväntas vid start av UAV, då accelerationen 

antags vara linjär? 

               
   

     
 

[        ⁄ ]          [       
 
  ⁄ ]          [      ] 

 

Figur 81, G-Krafter för olika accelerationssträckor 

 

Figur 82, G-Krafter för relevanta accelerationssträckor 

Resultat 

Då G-krafterna under acceleration antags linjär kan en accelerationssträcka på 4 till 6 meter vara 

önskvärd. Vilket visar att G-Kraften 5,5 till 8 kan vara att förvänta vid linjär start acceleration. 
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9.3.4 ACCELERATIONSKRAFT RELATIVT STARTVIKEL 

Frågeställning:  Vilken storlek på accelerationskraft kan förväntas vid start av UAV och 

hur påverkar startvinkeln accelerationskraftens storlek, då 

accelerationen antags vara linjär? 

              (           )  [     (     )] 

[            ]          [             ]          [            ]          [     ] 

 

Figur 83, Accelerationskraft för olika startvinklar 

 

Figur 84, Accelerationskraft för relevanta startvinklar 

Resultat 

Då startvinkeln är 8 till 12 grader ges en acceptabel markfrigång och påverkan av 

accelerationskraften är liten. Vid 10 graders startvinkel kan en accelerationskraft förväntas vara 

mellan 2200 till 2900 N vid antagande av linjäracceleration.  
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9.3.5 STARTHÖJD 

Frågeställning:  Till vilken höjd kommer UAV’n accelereras utifrån tidigare resultat av 

accelerationssträcka och startvinkel? 

                    (     ) 

[                 ]          [            ] 

 

Figur 85, Starthöjd beroende av accelerationssträcka och startvinkel 

Resultat 

En höjdändring under acceleration med en 10 graders startvinkel kan förväntas bli 0,7 till 0,9 meter, 

beroende på accelerationssträcka. 

9.3.6 SUMMERING 

Genom att summera resultaten från beräkningarna ovan kan teoretiska riktvärden i form av 

scenarioparametrar fastställas och användas i examensarbetets inledande utvecklingsprocess. 

Observera att beräkningarna inte har tagit med några förluster i resultaten! 

Energiförbrukning 12 kJ 

Linjär G-kraft 6 G 8 G 

Accelerationssträcka 6 m 4 m 

Rälsvinkel 10° 10° 

Starthöjd 0.9 m 0.7 m 

Accelererande kraft 2200 N 2900 N 

Tabell 14, Scenarioparametrar 
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APPENDIX B3 – FEM-ANALYS 
Nedan presenteras resultaten från analysen med SolidWorks Simulation på slädens sidplattor. 

9.3.7 MODELLINFORMATION 

Model name: K-01-510-01_Dolly_Plate 
Current Configuration: Default 

Solid Bodies 

Document Name and 
Reference 

Volumetric Properties 
Document Path/Date 

Modified 

K-01-510-01_Dolly_Plate 

 

Mass:0.576556 kg 
Volume:0.000213539 m^3 

Density:2700 kg/m^3 
Weight:5.65025 N 

 

C:\Cad\UAV Catapult\500 
Dolly\K-01-510-

01_Dolly_Plate.SLDPRT 
Feb 03 10:51:57 2014 

Tabell 15, FEM-Analysens modellinformation 

9.3.8 MATERIALDATA 

Model Reference Properties 

 

Name: 6061-T6 (SS) 
Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure criterion: Max von Mises Stress 
Yield strength: 2.75e+008 N/m^2 

Tensile strength: 3.1e+008 N/m^2 
Elastic modulus: 6.9e+010 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.33   
Mass density: 2700 kg/m^3 

Shear modulus: 2.6e+010 N/m^2 
Thermal expansion 

coefficient: 
2.4e-005 /Kelvin 

 

Tabell 16, FEM-Analysens materialdata 
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9.3.9 KRAFTER OCH FIXTURER 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Fixed 

Geometry 
 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -999.994 0.00497532 -86.491 1003.73 

Reaction Moment(N·m) 0 0 0 0 
  

Roller/Slider-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Roller/Slider 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -147.783 -0.290699 188.2 239.289 

Reaction Moment(N·m) 0 0 0 0 
  

Tabell 17, FEM-Analysens definierade fixturer 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Apply normal 

force 
Value: 1000 N 

 

Tabell 18, FEM-Analysens definierade kraft 

  



 

86 
 

9.3.10 MESHINFORMATION 

Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Include Mesh Auto Loops:  Off 

Jacobian points 4 Points 

Element Size 5.97881 mm 

Tolerance 0.298941 mm 

Mesh Quality High 

Tabell 19, FEM-Analysens meshinformation 

Total Nodes 17333 

Total Elements 8784 

Maximum Aspect Ratio 5.7702 

% of elements with Aspect Ratio < 3 99.3 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:01 

Computer name:  USM003DEV 

 

Tabell 20, FEM-Analysens detaljerade meshinformation 
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9.3.11 MATERIALSPÄNNING 

Name Type Min Max 

Stress VON: von Mises Stress 5383.04 N/m^2 
Node: 1252 

8.59726e+006 N/m^2 
Node: 15731 

 
K-01-510-01_Dolly_Plate - Stress 

Tabell 21, Resultatet av spänningsanalys av detaljen 

9.3.12 MATERIALFÖRSKJUTNING 

Name Type Min Max 

Displacement URES: Resultant 
Displacement 

0 mm 
Node: 353 

0.0289479 mm 
Node: 2249 

 
K-01-510-01_Dolly_Plate - Displacement 

Tabell 22, Resultatet av förskjutningsanalys av detaljen 
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9.3.13 MATERIALTÖJNING 

Name Type Min Max 

Strain ESTRN: Equivalent Strain 2.1031e-007  
Element: 1396 

8.73594e-005  
Element: 7384 

 
K-01-510-01_Dolly_Plate - Strain 

Tabell 23, Resultatet av töjningsanalys av detaljen 

9.3.14 MATERIALETS SÄKERHETSFAKTOR 

Name Type Min Max 

Factor of Safety Max von Mises Stress 31.9869  
Node: 15731 

51086.4  
Node: 1252 

 
K-01-510-01_Dolly_Plate - Factor of Safety 

Tabell 24, Resultatet av säkerhetsfaktoranalys av materialet  
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APPENDIX C 
I Appendix C sammanfattas det material från examensarbetets slutgiltiga resultat som valts att inte 

presenteras i rapporten, på grund av utrymmesskäl och relevans för det slutgiltiga resultatet. 

APPENDIX C1 – DETALJBILDER 
Nedan presenteras examensarbetets slutgiltiga resultat av startkatapulten i detaljerade bilder, både 

med detaljvyer och renderade detaljvyer. 

 

Figur 86, Översikts vy snett bakifrån på startkatapulten 

 

Figur 87, Översikts vy snett framifrån på startkatapulten 
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Figur 88, Detalj vy på startkatapultens främre ändstycke 

 

Figur 89, Renderad detalj vy på startkatapultens främre ändstycke 
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Figur 90, Renderad detalj vy på startkatapultens bakre ändstycke 

 

Figur 91, Renderad detalj vy på startkatapultens interaktion med släde 

 

Figur 92, Renderad detalj vy på startkatapultens interaktion med flygplattformen Discoverer 
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Figur 93, Detalj vy på startkatapultens släde 

 

Figur 94, Renderad detalj vy på startkatapultens släde  
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APPENDIX C2 – ARTIKELLISTA 
Nedan presenteras examensarbetets artikellista, vilken beskriver CAD-modellens artiklar och 

komponenter med specifikt artikelnummer och beskrivning. 

Artikel 
Nummer 

Beskrivning Antal Material Metoder 

          

K-01-001-01 Top Assy 1 - Montering 

K-01-002-01 Top Assy Discoverer 1 - Befintlig 

          

K-01-101-01 Frame Assy 1 - Montering 

K-01-102-01 Frame Assy Aft Section 1 - Montering 

K-01-103-01 Frame Assy Mid Section 2 - Montering 

K-01-104-01 Frame Assy Fwd Section 1 - Montering 

K-01-105-01 Frame Assy Fwd Section End 1 - Montering 

K-01-106-01 Frame Assy Aft Section End 1 - Montering 

          

K-01-110-01 Rail Fwd Section 1 Aluminium  Inköp/Bearbetning 

K-01-111-01 Rail Mid Section 2 Aluminium Inköp/Bearbetning 

K-01-112-01 Rail Aft Section 1 Aluminium Inköp/Bearbetning 

K-01-113-01 Rail Section Joint 3 Aluminium Tillverkning 

K-01-114-01 Rail Fwd Section End Right 1 Aluminium Tillverkning 

K-01-115-01 Rail Fwd Section End Left 1 Aluminium Tillverkning 

K-01-116-01 Rail Aft Section End 1 Aluminium Tillverkning 

K-01-117-01 Rail Aft Section Hook Guide 1 Stål Inköp/Bearbetning 

K-01-118-01 Line Wheel 1 Stål Inköp/Bearbetning 

K-01-119-01 Line Wheel Guide Bracket 2 Aluminium Inköp/Bearbetning 

K-01-120-01 Line Wheel Guide 1 Polyamid Inköp/Bearbetning 

K-01-121-01 Projectile Tube 3 Aluminium Inköp/Bearbetning 

K-01-122-01 Projectile Tube Ventilated 1 Aluminium Inköp/Bearbetning 

K-01-123-01 Projectile Tube Guide 6 Polyamid Inköp/Bearbetning 

K-01-124-01 Projectile End Stop 1 Gummi Inköp 

K-01-125-01 Dolly Stop Bracket 2 Aluminium Tillverkning 

K-01-126-01 Dolly Fork Guide 2 Aluminium Inköp/Bearbetning 

K-01-127-01 Dolly Fork Guide Distance 2 Stål Inköp/Bearbetning 

          

K-01-301-01 Support Assy 1 - Montering 

K-01-302-01 Support Assy Leg Aft 1 - Montering 

          

K-01-310-01 Support Bracket 1 Aluminium Inköp/Bearbetning 

K-01-311-01 Support Bracket Hinge 1 Aluminium  Inköp/Bearbetning 

K-01-312-01 Support Leg Attachment 2 Aluminium  Inköp/Bearbetning 

K-01-313-01 Support Leg Insert 2 Aluminium  Inköp/Bearbetning 

Tabell 25, Artikellista över CAD-modellens komponenter och artiklar, Del 1 
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Artikel 
Nummer 

Beskrivning Antal Material Metoder 

K-01-314-01 Support Leg Aft 1 Aluminium  Inköp/Bearbetning 

K-01-315-01 Support Leg Fwd 2 Aluminium  Inköp/Bearbetning 

K-01-316-01 Support Leg Foot 3 Aluminium  Inköp 

K-01-317-01 Support Leg Foot Nut 3 Aluminium  Inköp 

          

K-01-501-01 Dolly_Assy 1 - Montering 

K-01-502-01 Dolly Assy Wheel 8 - Montering 

K-01-503-01 Dolly Assy Pull Mechanism 1 - Montering 

K-01-504-01 Dolly Assy Wheel Shaft 2 - Montering 

K-01-505-01 Dolly Assy Side Plate 2 - Montering 

K-01-506-01 Dolly Assy Fork Left 2 - Montering 

K-01-507-01 Dolly Assy Fork Right 2 - Montering 

          

K-01-510-01 Dolly Side Plate 2 Aluminium Tillverkning 

K-01-511-01 Dolly Brake Plate 2 Aluminium  Tillverkning 

K-01-512-01 Dolly Center Plate 2 Aluminium  Tillverkning 

K-01-513-01 Dolly Side Plate Lower Distance 2 Aluminium  Tillverkning 

K-01-514-01 Dolly Side Plate Upper Distance 4 Aluminium Tillverkning 

K-01-515-01 Dolly Center Plate Aft Distance 2 Aluminium  Tillverkning 

K-01-516-01 Dolly Wheel 8 Polyamid Tillverkning 

K-01-517-01 Dolly Wheel Ballbearing 16 Stål  Inköp 

K-01-518-01 Dolly Hook Rubber 1 Gummi Tillverkning 

K-01-519-01 Dolly Hook 1 Stål Tillverkning 

K-01-520-01 Dolly Fork Base 4 Aluminium Tillverkning 

K-01-521-01 Dolly Fork Base Plate 4 Aluminium Tillverkning 

K-01-522-01 Dolly Fork Ratchet Hook 4 Stål Tillverkning 

K-01-523-01 Dolly Fork Ratchet Wheel 4 Stål Tillverkning 

K-01-524-01 Dolly Fork Ratchet Wheel Distance 8 Stål  Tillverkning 

K-01-525-01 Dolly_Fork_Base_Protection 4 Stål  Tillverkning 

Tabell 26, Artikellista över CAD-modellens komponenter och artiklar, Del 2  
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APPENDIX C3 – INKÖPSLISTA 

Nedan presenteras examensarbetets inköpslista över material och komponenter som integrerats i 

startkatapulten, vilka beskrivs utifrån leverantör och artikelnamn. 

LINKÖPINGS STÅL AB 

Beskrivning Antal Pris / enh Belopp 

AL Rör Kvadratiskt AW6060-T66 90x90x4 6 m 354,56 kr 2 127,38 kr 

AL Rör Runt AW6060-T66 65x2,5 6 m 129,76 kr 778,55 kr 

AL Rör Kvadratiskt AW6063-T6 40x40x2 3 m 51,61 kr 154,83 kr 

AL Fyrkantstång AW6082-T6 100 3 m 1 657,13 kr 4 971,38 kr 

AL Plåt AW1050A H14/H24 2000x1000x5 1 st 1 458,00 kr 1 458,00 kr 

Totalt: 9 490,13 kr 

    JEBS AB 

Beskrivning Antal Pris / enh Belopp 

Air Zenith OB2 Compressor 1 st 5 650,00 kr 5 650,00 kr 

Tryckvakt 145 psi 1/8" 1 st 250,00 kr 250,00 kr 

Tryckvakt 200 psi 1/8" 1 st 250,00 kr 250,00 kr 

Tryckvakt Tätad 175 psi 1/8" 1 st 370,00 kr 370,00 kr 

Säkerhetsventil 175 psi 1/4" 1 st 105,00 kr 105,00 kr 

Säkerhetsventil 205 psi 1/4" 1 st 105,00 kr 105,00 kr 

Säkerhetsventil 250 psi 1/4" 1 st 105,00 kr 105,00 kr 

Totalt: 6 835,00 kr 

    NORDBERGS TEKNISKA AB 

Beskrivning Antal Pris / enh Belopp 

PA-6 G GSM (MoS2) Ø 70 mm 0,5 m 1 582,50 kr 791,25 kr 

Totalt: 791,25 kr 

    AVS AB 

Beskrivning Antal Pris / enh Belopp 

2/2-Magnetventil 1", NBR, 12VDC 1 st 593,75 kr 593,75 kr 

Kontakt för kabel 6-8 mm 1 st 6,25 kr 6,25 kr 

Totalt: 600,00 kr 

    TRAILAX AB 

Beskrivning Antal Pris / enh Belopp 

Aluminiumtank 20 L, 246 x 510mm 1 st 1 206,25 kr 1 206,25 kr 

Tankband D=246mm 2 st 93,75 kr 187,50 kr 

Totalt: 1 393,75 kr 

Tabell 27, Inköpslista över komponenter till startkatapulten, Del 1  
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HYDROSCAND 

Beskrivning Antal Pris / enh Belopp 

Koppling CAM-AL-C 1" 2 st 166,25 kr 332,50 kr 

Koppling CAM-AL-F 1" 2 st 87,50 kr 175,00 kr 

Adapter R 1" UF/IR/UF T 1 st 210,00 kr 210,00 kr 

Adapter R 1" UF x M22x1,5 UF 1 st 156,00 kr 156,00 kr 

Adapter R 3/4" IF x R 1" IF 1 st 88,00 kr 88,00 kr 

Adapter R 3/4" UF x R 1/4" IF ED K 1 st 36,00 kr 36,00 kr 

Adapter R 1/2" UF x M22x1,5 UF 1 st 37,60 kr 37,60 kr 

Adapter R 3/8" IF x R 3/8" IF 1 st 22,40 kr 22,40 kr 

Adapter R 3/8" UF x M22 UF 2 st 37,60 kr 75,20 kr 

Adapter R 1/4" IF x R1/2" IF 1 st 28,40 kr 28,40 kr 

Adapter R 1/4" UF x R 3/8" IF 1 st 31,20 kr 31,20 kr 

Adapter R 1/4" UF x R 1/4" IF 1 st 28,40 kr 28,40 kr 

Adapter R 1/4" UF x R 1/8" IF 1 st 26,80 kr 26,80 kr 

Adapter R 1/4" UF x R 1/2" UF 1 st 18,00 kr 18,00 kr 

Adapter R 1/4" UF x R 1/8" IF 1 st 26,80 kr 26,80 kr 

Adapter J GE 12 R 3/8" ED 1 st 31,25 kr 31,25 kr 

Fläns AFS-102/G SAE3 R 1" 1 st 500,00 kr 500,00 kr 

O-Ring F SAE Fläns 1" NBR90 1 st 11,25 kr 11,25 kr 

Manometer 25 Bar G1/4" 1 st 187,50 kr 187,50 kr 

PTFE Gängtape 1/2"x12m 1 st 11,25 kr 11,25 kr 

Ind.klämma 30-35/20mm 2 st 32,03 kr 64,06 kr 

Tryckslang 15B 25x36mm 3 m 100,00 kr 300,00 kr 

Gummistålbricka R 3/8" 2 st 5,94 kr 11,88 kr 

Gummistålbricka R 1/2" 1 st 7,50 kr 7,50 kr 

Gummistålbricka M22 4 st 13,75 kr 55,00 kr 

Totalt: 2 471,99 kr 

Tabell 28, Inköpslista över komponenter till startkatapulten, Del 2 

 

 


