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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att ta fram nya konceptuella lösningar för de formkroppar som 

finns mellan fena och bakkropp på den nya versionen av flygplan JAS 39 Gripen, kallad 

Gripen E/F. Lösningarna som presenteras skall visa på en vinst i form av lägre vikt. För att 

åstadkomma en viktminskning har möjligheten att använda andra konstruktionsmaterial än 

de som finns tillgängliga på Saab idag studerats. Därför har en materialundersökning 

genomförts där marknaden för moderna konstruktionsmaterial undersökts för att få en 

uppfattning om vilken nivå tekniken befinner sig på idag. Dessutom har en 

konceptgenerering utförts för att producera nya lösningar som i sin tur kan användas för att 

skapa nya koncept. De nya koncepten har sedan utvärderats med metoder för systematisk 

konceptutveckling. Det resulterade i sammanlagt fyra koncept för vänster sidas formkropp 

och två för den högra. Dessa utvärderades sedan noggrannare och till sist gjordes en 

uppskattning av de olika konceptens vikt för att se hur den förhöll sig till det ursprungliga 

konceptets. Vid analys av de fyra koncepten visade det sig att temperaturskillnader i 

konstruktionen utgör en större problemfaktor än materialens längdutvidgningskoefficient. 

Detta resulterade i att ett koncept valdes bort. Högersidan behandlades något mer kortfattat 

då det snabbt framkom att det enda som hindrade från att tillverka högersidans formkropp 

enligt de metoder som redan utnyttjas idag på Gripen C/D var kostnad, vilket ansågs ligga 

utanför denna rapport. Till sist sammanställdes vänstersidans tre koncept och det blev tydligt 

att det fanns stora vinster i form av minskad vikt att göra på att undersöka möjligheten att 

godkänna nya konstruktionsmaterial för användning på Saab. 
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Abstract 

The aim of this work is to develop new conceptual designs for the fairings that are situated 

between the fin and the rear fuselage on the new version of the JAS 39 Gripen aircraft, called 

the Gripen E/F. The designs presented should show a profit in the form of lower weight. To 

achieve weight loss, the possibilities of using other construction materials other than those 

which are available at Saab today were studied. Therefore, a material survey was carried out 

in which the market for modern construction materials was studied to get an idea of today’s 

level of technology. Furthermore, a procedure was performed to produce new designs, which 

in turn can be used to create new concepts. The new concepts are then evaluated by means of 

systematic concept development. This resulted in a total of four concepts for the left side 

fairing and two for the right. These were then evaluated carefully, and finally, an estimation 

of the weight was made for the different concepts to see how it related to the original 

concept. In analysis of the four concepts, it was found that the temperature differences in the 

structure constitute a much larger problem factor than the materials coefficient of thermal 

expansion. This resulted in the exclusion of one of the concepts. The right side was treated 

somewhat more briefly as it quickly became clear that the only thing that prevented from 

making the right side fairing according to the methods already used today for the Gripen C/D 

was cost, which was considered to be outside the scope of this report. Finally the three 

concepts for the left side fairing were compiled and it became clear that there were 

significant benefits to be made, in terms of reduced weight, if one were to investigate the 

possibility of approving new construction materials for use at Saab. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

I skarven mellan olika strukturer på ett flygplan finns ofta en detalj som kallas formkropp 

(eng. fairing). Det kan till exempel vara för att få en mjuk övergång mellan bärytor och 

flygplanskropp eller för att innesluta mekanik för rodermanövrering. På flygplan JAS 39 

Gripen finns en sådan struktur mellan den vertikala stabilisatorn (fenan) och 

flygplanskroppen (skrovet), där dessa innesluter de fästen som förbinder fenan med 

flygplanskroppen [Figur 2]. De innesluter även en del övrig utrustning så som 

hydraulikdetaljer och elektrisk apparatur, varför utrymmet innanför panelerna är mycket 

begränsat. 

På den nya versionen av JAS 39 Gripen, kallad Gripen E/F, har en ny värmeväxlare 

installerats under fenan vilket minskar utrymmet än mer. Dess uppgift är att kyla elektronisk 

utrustning som finns ombord. Systemet tar in luft längst fram i nederkant av fenan. Luften 

leds sedan via en luftkanal in i värmeväxlaren, där den värms upp till ca 350°C. 

Utloppskanalen och formkroppar som finns intill utloppet måste därför klara av temperaturer 

upp till 300°C. Alla formkroppar i anslutning till fenan är klassade som sekundärstruktur och 

får inte ta upp någon last förutom sina egna luftlaster och tidigare nämnda temperaturlaster. 

I dagsläget används titan där luften är som varmast och längre bak på konstruktionen, där 

luften har kylts ned en aning, används rostfritt stål. Resterande plåtar är tillverkade av 

aluminium.  

  

Figur 1 - Formkroppens placerings i fullskala. Saab, Wikimedia Commons 
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 Syfte 1.2

Syftet är att ta fram minst två konceptlösningar för nya formkroppar, som ska användas vid 

serietillverkning av Gripen E/F, enligt de krav som ställts upp för projektet (se 2.3 

Upprättande av konstruktionskriterielista). 

Sekundär målsättning är att detta sker kostnadseffektivt och i nivå med befintlig 

konstruktion gällande tillverkningskostnad och resursförbrukning. 
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 Frågeställning 1.3

 Vilka material kan användas som uppfyller temperatur- och lastkrav? 

 Hur kan befintlig konstruktion ändras för att uppnå minskad vikt? 

 Hur kan alternativa kylmetoder och isolering utnyttjas för att tillåta användandet av 

mindre värmetåliga material? 

 Metod 1.4

För att undersöka möjligheten till alternativa materialval som uppfyller temperatur- och 

lastkraven görs en studie av moderna konstruktionsmaterial. Detta genomförs genom att 

studera befintlig litteratur samt genom samtal med personer vid institutionen för 

konstruktionsmaterial. 

För att analysera om nya koncept uppfyller lastkraven kommer olika finita elementmodeller 

att användas. De skapas i analysverktygen Abaqus 6 och Ansys 14. Anledningen till att två 

olika finita element program används är att arbetet utförts både på Saab och på Linköpings 

universitet, där respektive program finns tillgängligt. Modellen tas fram i ett tidigt skede för 

att kunna användas under hela arbetets gång och verifieras med hjälp av analytiska 

beräkningsmetoder. 

För grafisk representation av konstruktioner används i första hand CAD-verktyget Catia 

V5. Detta för att undvika kompabilitetsproblem med de befintliga CAD-modeller som idag 

används på Saab. Även programmet Creo2 kommer att användas för att komplettera arbetet 

med att visualisera koncepten.  

För att på ett så objektivt sätt som möjligt utvärdera de olika koncepten som framkommit 

under arbetets gång, används två olika utvärderingsmetoder.  De är båda två så kallade 

multikriteriemetoder, vilket innebär att alla koncept jämförs mot olika, på förhand 

definierade, kriterier. Den ena metoden som används är datummetoden, som är en ordinal 

metod där koncepten jämförs relativt varandra och där resultatet är en kvalitativ rangordning 

av koncepten. Metoden säger dock inget om hur mycket bättre det ena alternativet är än det 

andra. Den andra metoden är Elimineringsmatrisen, som är en heuristisk metod som snabbt 

eliminerar lösningar som inte uppfyller kraven genom att ta hänsyn till 

konstruktionskriterielistans innehåll. För att använda sig av dessa två metoder måste målen 

med konstruktionen vara väl definierade och dessutom måste målen delas av de som arbetar 
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med konstruktionen. Detta medför att inga intressekonflikter får förekomma som kan 

påverka prioritetsordningar eller liknande. (Derelöv, 2000) 

Ett av de koncept som tagits med i granskning som gjorts med de två 

utvärderingsmetoderna, är den idag befintliga konstruktion som tagits fram av Saab. Detta 

gjordes för att se hur de nya lösningarna förhöll sig jämfört med den befintliga 

konstruktionen. För att säkerställa att utvärderingen av de nya koncepten inte påverkades 

negativt av att jämföras med ett långt mer färdigutvecklat koncept valdes att inte sätta den 

tidigare konstruktionen som datum vid jämförelser med datummetoden. 

För att ta hänsyn till olika kriteriers inverkan på bedömningen gjordes även en viktning av 

kriterierna. Eftersom alla kriterier var av kvalitativ typ och därför svårbedömda i jämförelse 

med kvantitativa kriterier användes en metod för att kvantifiera de kvalitativa kriterierna. 

En kvalitativ bedömningsskala skapades genom att med en ordinal metod jämföra 

kriterierna mot varandra och på så vis få ett värde på hur mycket ett visst kriterium, i 

förhållande till varandra, påverkar resultatet av bedömningen. (Derelöv, 2000). 

Ytterligare en viktning gjordes som baserades på egna uppfattningar om kriteriernas 

inverkan. De egna uppfattningarna har bildats under samtal med uppdragsgivare samt annan 

personal vid Saab som varit inblandade i det tidigare konstruktionsarbetet. Denna viktning 

blir subjektiv men bedömdes ändå utgöra en referens vid utvärdering av resultatet. 

För att inte hämmas av valda material i den kreativa processen antas att alla material är 

tillgängliga och att man skapar en bra konstruktion i första hand därefter behandlas material 

och arbetet forsätter med att tilldela koncepten material. Därefter görs en ny utvärdering som 

främst baseras på dimensionerande beräkningar i syfte att fastställa slutvikten för vart och ett 

av koncepten. 
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Arbetets disposition 

Arbetet är uppdelat i tre huvuddelar där den första är en inledning där syftet med arbetet 

och de metoder som använts presenteras. Den andra delen är en resultatdel där arbetet med 

att ta fram de nya koncepten redovisas i kronologisk ordning. Sist finns en diskussionsdel 

där resultatet beskrivs och analyseras närmare, här inryms även en rubrik som behandlar 

slutsatsen av arbetet samt rekommendationer för fortsatt arbete i kort form. 

När hänvisningar till koordinatsystem görs refererar detta till ett lokalt koordinatsystem 

som satts upp för att förenkla arbetet som beskrivs i rapporten. Systemet är lokalt för de 

paneler som behandlas i rapporten och är definierat i x-led av panelens sträckning i 

flygplanets längdsled. Systemet är definierat positivt från aktersta panelens bakkant och 

föröver [Figur 2]. På samma sätt definieras y-axeln från panelernas nederkant och uppåt mot 

fenan. Detta system får ej förväxlas med det globala system som används av Saab. Närmare 

detaljer kring det globala systemet behandlas inte i denna rapport.  

  

Främre sköld Bakre sköld Luftkanal 

Central huvudplåt Bakre huvudplåt Främre huvudplåt 

Figur 2 – Namnförklaring, höger och vänster sida.Saab 

Bakre huvudplåt Central huvudplåt Främre huvudplåt 

x 

y 
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2 Resultat och genomförande 

 Inläsning 2.1

För att snabbt sätta sig in i problematiken kring panelerna och för att finna så många av de 

faktorer som påverkat utformningen som möjligt, analyserades den befintliga konstruktionen 

mycket noggrant. På så vis bildades en uppfattning om olika parametrars inverkan på 

konstruktionen, till exempel längdutvidgningsproblem och tillverkningsbegränsningar. 

 Analys av befintlig konstruktion 2.2

Den konstruktion som finns idag är uppdelad i tre paneler som skruvas samman och fästs i 

ledade fästen i panelernas över- respektive underkant. I panelen längst fram finns en 

luftkanal som består av ett 50 cm långt titanrör som, i ett stycke, är anslutet till en titanplåt 

vilken sedan nitas och skruvas fast i aluminiumpanelen. De två bakre panelerna har 

värmesköldar som nitas fast i aluminiumstrukturen. Den bakre är tillverkad av titan medan 

den främre tillverkas av rostfritt stål då dess yta är dubbelkrökt [Figur 3 & Figur 4]. 

Den befintliga lösningen uppfyller kravet om att inte uppta någon last ifrån övrig struktur. 

Detta sker genom att panelens upphängningar är ledade i båda ändar. Den övre leden är 

dessutom utformad så att den är fri att röra sig i y-led, vilket förhindrar att avståndet mellan 

upphängningarna ändras då fena och kropp deformeras under flygning. Detta medför att inga 

spänningar byggs upp i panelen. 

För att uppfylla kravet om att aluminiumlegeringen aldrig värms upp högre än till 170°C 

har skyddsplåtar konstruerats som bultas fast utanpå aluminiumramarna som bär upp 

panelen. För att isolera den varma värmeskölden från aluminiumlegeringen har distanser av 

plast monterats mellan dem. 

Då delar av konstruktionen utsätts för olika temperaturer och dessutom är uppbyggda av 

olika material, som inte har samma värmeutvidgningskoefficient, uppstår stora spänningar i 

konstruktionen under drift. Denna last tas upp helt och hållet av skruvförband mellan 

plåtarna. Även mellan de olika panelerna uppstår temperaturskillnader i vissa driftsfall. För 

att undvika att spänningar byggs upp är skruvförbanden i de två främre panelernas bakkant 

fria att röra sig i x-led. 
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Figur 3 - Detaljuppdelning av högersidan. Saab 
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Figur 4 - Detaljuppdelning av vänstersidan. Saab 
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Efter att konstruktionens alla olika delar och deras funktioner analyserats skapades en bra 

förståelse för vilka begränsningar och möjligheter som fanns. Därefter gjordes en viktanalys 

av panelerna i sin nuvarande utformning, för att ta reda på vilka delar som utgjorde störst del 

av totalvikten och även hur dessa vikter förhöll sig till varandra. I viktanalysen delades 

konstruktionen upp i olika undergrupper som alla hade liknande funktion.[Figur 3 & Figur 4] 

Därefter beräknades vikten på alla delar. Då densiteten var känd i alla fall krävdes endast en 

volym för att bestämma massan, vilken hämtades från en geometrimodell i ett CAD-verktyg. 

När massan för alla delar var känd summerades vikten av alla detaljer i varje undergrupp 

och en kvot mellan massan för undergruppen och totalvikten beräknades [Tabell 1&Tabell 2]. 

På så vis bildades en uppfattning om vilka delar som var lämpliga att förändra i första hand 

och vilka som kunde vara lämpliga att behålla vid en omkonstruktion. På det här sättet 

underlättades även arbetet med att söka nya material då eftersökta material snabbt kunde 

jämföras med de befintliga. Om till exempel ett material skulle innebära en viktminskning av 

en detalj på trettio procent och den detaljen i sin tur utgör endast två procent av totalvikten 

kan en uppskattning snabbt göras om det är värt att gå vidare med lösningen. Även om all 

viktminskning varit av intresse i undersökningen måste ändå viss återhållsamhet finnas, då 

processen för att godkänna nya material är kostsam. 
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  Vikter i tabellform för vänster sida 2.2.1

Tabell 1- Vikt hos vänstra sidans detaljer i kilogram 

Detalj Stål Titan Aluminium Plast ∑Vikt Procent av vikt 

Främre huvudplåt 0 0 1,203 0 1,203 11,9% 

Central huvudplåt 0 0 1,356 0 1,356 13,4% 

Bakre huvudplåt 0 0 1,140 0 1,140 11,3% 

Luftkanal 0 3,260 0 0 3,260 32,3% 

Främre sköld 1,000 0 0 0 1,000 9,9% 

Bakre sköld 0 0,452 0 0 0,452 4,5% 

Skarvplåtar 0 0,303 0,121 0 0,424 4,2% 

Fästen 0,054  0,774 0 0,828 8,2% 

Fästelement 0,150 0,014 0,021 0 0,185 1,8% 

Gummilist 0 0 0 0,232 0,232 2,3% 

Övrigt 0 0 0 0,01 0,010 0,1% 

       

Summa 1,204 4,029 4,615 0,242 10,1  
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  Vikter i tabellform för höger sida 2.2.2

Tabell 2- Vikt hos högra sidans detaljer i kilogram 

Detalj Stål Titan Aluminium Plast ∑Vikt Procent av 
vikt 

Främre huvudplåt 0 0 2,610 0 2,610 36,9% 

Central huvudplåt 0 0 1,490 0 1,490 21,0% 

Bakre huvudplåt 0 0 1,530 0 1,530 21,6% 

Fästelement 0,15 0,075 0,011 0 0,236 3,3% 

Skarvplåtar 0 0 0,153 0 0,153 2,2% 

Fästen 0,054 0 0,774 0 0,828 11,7% 

Gummilist 0 0 0 0,232 0,232 3,3% 

Övrigt 0 0 0 0 0 0,0% 

       

Summa 0,204 0,075 6,568 0,232 7,1  
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 Upprättande av konstruktionskriterielista 2.3

Efter att ha analyserat den befintliga konstruktionen och granskat funktioner fanns 

tillräcklig förståelse för att påbörja en konceptutvecklingsfas. Det första steget var att 

upprätta en konstruktionskriterielista, för att säkerställa att alla krav som ställs på 

konstruktionen faktiskt uppfylls. Konstruktionskriterielistan är en sammanställning av all 

information som samlats in genom studerande av uppdragsspecifikation, lagkrav och även 

andra avdelningars behov, så som service och underhåll, tillverkning och dylikt. På så vis 

samlas all information på ett och samma ställe och utgör ett arbetsdokument för allt som 

konstruktionen ska klara av. Sist i dokumentet finns också ett antal önskemål som till 

exempel anger i vilken riktning konstruktionen bör utvecklas om möjlighet finns. Det kan till 

exempel röra sig om ett mål om så låg vikt som möjligt även om en viss maximal vikt redan 

specificerats i kravlistan. Konstruktionskriterielistan säkerställer även att uppdragsgivare och 

konstruktör är överens om vilka prioriteringsordningar som gäller och utgör en viktig del i 

kommunikationen mellan uppdragsgivare och konstruktör. 

Nedan följer den konstruktionskriterielista som sattes upp i samråd med uppdragsgivare och 

som sedan användes genom hela projektet. Hela dokumentet godkändes av uppdragsgivaren 

innan konstruktionsarbetet påbörjades. 
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  Konstruktionskriterielista 2.3.1

Krav: 

 Konstruktionens vikt ska vara lägre än på befintlig konstruktion. 

 Konstruktionens ytterkonturer ska vara densamma som på nuvarande konstruktion. 

 Spel i skarvar överstiger inte 4,5 mm. 

 Steg i skarvar överstiger inte 0,5 mm. 

 Ytan som exponeras för luftströmmen har en planhetstolerans 0,4/75 mm. 

 Ytan som exponeras för luftströmmen har en ytjämnhet på 3,2 µm. 

 Konstruktionen ska klara ett undertryck på 40 kPa fördelat över hela ytan. 

 Konstruktionen ska klara en trycklast över hela ytan på 40 kPa. 

 Konstruktionen ska, i bestämda delar, klara en temperatur på upp till 300°C. 

 Insidan av strukturen blir inte varmare än 250°C i någon punkt. 

 Konstruktionen ska vara inspänd så att laster inte tas upp från övrig struktur. 

 Det uppstår inga spänningar på grund av materialutvidgning då konstruktionen ändrar 

temperatur. 

 Fästelementens placering och utformning säkerställer att konstruktionen hålls på plats under 

användning. 

 Konstruktionen får maximalt deformeras 3 mm normalt mot dess yta vid känsliga delar. 

 Åtkomst av detaljer bakom konstruktionen ska kunna ske med enbart handverktyg. 

 Ska vara lätt att byta på fältet. 

 Konstruktionen ska ha elektrisk kontakt med övrigt skrov. Resistansen är ej högre än 2,5 

mΩ. 

 Konstruktionen har en livslängd på 8000 flygtimmar eller 40 kalenderår. 

 Alla skruvar av samma dimension är lika långa. 

 Inget kadmium finns i konstruktionen. 

 

Önskemål: 

 Konstruktionen ska utformas med hänsyn till kostnad. 

 Vid montering och demontering väger varje delkonstruktion mindre än 20 kg. 

 Minimalt luftläckage mellan insida och utsida. 

 Snabb och enkel demontering. 

 Minimal risk för personskada vid montering och demontering. 

 Befintliga fästen och fästpunkter bibehålls. 

 Minimal miljöpåverkan. 

 Konstruktionen innehåller inga kromater. 
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  Konceptgenerering 2.3.2

Efter att konstruktionskriterielistan upprättats och godkänts av uppdragsgivaren, kunde 

arbetet med att ta fram nya koncept påbörjas. Först gjordes en morfologisk matris för att 

kartlägga så många lösningar som möjligt på varje delproblem. Den morfologiska matrisen 

innefattade bland annat lösningar på värmeutvidgningsproblemet, infästning samt tätning 

mot flygplansskrovet. Med detta som grund gjordes en konceptgenerering där olika förslag 

på konstruktioner skissades upp för att sedan läggas åt sidan. Därefter granskades, 

förbättrades och diskuterades alla koncept åter igen för att de skulle uppfylla så många 

punkter ur konstruktionskriterielistan som möjligt. Konceptgenereringen mynnade ut i 

femton koncept som alla på olika sätt löste huvudproblemet. Nedan följer en presentation av 

de femton första konceptidéerna. De är alla i olika grad färdiga koncept, det vill säga en del 

koncept behandlar helheter och andra beskriver mer specifikt tankar och idéer kring detaljer. 

Detta måste tas i beaktande senare i utvärderingsfasen. Nedan visas den morfologiska matris 

som användes i konceptgenereringen [Figur 5]

 

Figur 5 - Morfologisk matris. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

  

Lösningsprincip Skal 
skalförstärkning med 

box 
Sandwich Värmesköld Coating 

Delning En del Två delar Tre delar 
En yttre 

flera delar under 

Två yttre, flera inre 
delar 

Material Aluminium Titan (dyrt) Rostfritt stål (tungt) Keram Komposit 

Skarvar Överlappning Dubbelöverlappning Silicon/packning Svets 

Tätning Packning Höga toleranser 

Temperaturisolering 
(mellan insida utsida) 

Honeycomb Distanser Matta 
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 Konceptbeskrivning initiala koncept 2.4

Koncept #1 

Det här konceptet bygger på samma princip som den idag befintliga konstruktionen som 

arbetats fram av Saab. Koncept #1 blir troligtvis dyrare att tillverka men minskar istället i 

komplexitet. 

Koncept #2 

Hela titanrörsdelen friformas och görs samtidigt mindre, då kan ett av de förband som 

tillåter rörelse i x-led ”plockas bort”. Inte heller behövs den skarvplåt som förbinder titan- 

och aluminiumplåten. 

Koncept #3 

Titanplåtarna görs bärande och samtidigt förflyttas rörelserna på grund av värmeutvidgning 

till samma linje, därmed minskas antalet delar betydligt. 

Figur 6 - Skiss av Koncept #1. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 7 - Skiss av Koncept #2. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 8 - Skiss av Koncept #3. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Koncept #4 

I Koncept #4 måste värmeproblemet hanteras på ett annat sätt, exempelvis genom ett annat 

material eller med en coating. Lösningen blir däremot inte speciellt komplex och kan 

dessutom tillverkas av samma material, vilket förenklar arbetet med att minimera spänningar 

då strukturen ändrar temperatur. 

Koncept #5 

Lösningen i Koncept #5 är enkel, men förutsätter att ett material som klarar de relativt höga 

temperaturerna används. 

Koncept #6 

Om man till det här konceptet hittar ett material som klarar temperaturerna kan denna 

lösning bli mycket effektiv. 

Figur 9 - Skiss av Koncept #4. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 10 - Skiss av Koncept #5. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 11 - Skiss av Koncept #6. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Koncept #7 

Liknar koncept#1, men här görs den bakre panelsektionen i ett stycke. Alla 

infästningspunkter kan återanvändas. 

Koncept #8 

Samma princip som i Koncept #7, men skarven flyttas framåt vilket gör luftkanalsplåten i 

titan, som sitter på den främre panelen, mindre. 

Koncept #9 

Görs titandelen på de bakre panelerna bärande, utnyttjas titanets goda 

hållfasthetsegenskaper och inte bara dess värmetålighet. 

  

Figur 12 - Skiss av Koncept #7. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 13 - Skiss av Koncept #8. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 14- Skiss av Koncept #9. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Koncept #10 

Samma princip som används i Koncept #3, men i en layout med tre paneler istället för två. 

Koncept #11 

Om stöd finns bakom titanplåten kan den göras tunnare men ändå vara lastbärande. Om 

konceptet blir lönsamt ur viktsynpunkt eller ej, beror på hur mycket tunnare plåten kan göras 

och på vilket sätt stöden konstrueras. Det hela blir således en optimeringsfråga, plåttjocklek 

kontra antal stöd. 

  

Figur 16 - Skiss av Koncept #11. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 15 - Skiss av Koncept #10. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Koncept #12 

En aluminiumstruktur som tar upp laster kan skyddas av en kompositstruktur som klarar 

högre temperaturer. Lämpligt om till exempel kompositen är alltför kostsam eller påvisar 

dåliga hållfasthetsegenskaper. Konceptet borde även kunna utnyttjas med en bärande 

struktur av ett mer konventionellt epoxibaserat kompositlaminat. 

Koncept #13 

Enkelheten i detta koncept ger en bra referens för övriga konstruktioner. En titandel för de 

högsta temperaturerna och en aluminiumdel för de något lägre. 

  

Figur 17 - Skiss av Koncept #12. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 18 - Skiss av Koncept #13. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Koncept #14 

Med en värmetålig komposit kan hela detaljen tillverkas i ett stycke. Däremot blir den 

antagligen svår att montera och av den anledningen blir det också svårt att underhålla 

detaljer som sitter bakom panelen. 

Koncept #15 

Befintligt koncept. Konceptet bygger på tre panelsektioner. Värmeproblemet tas om hand av 

värmesköldar av olika material. 

  

Figur 19 - Skiss av Koncept #14. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 20 - Skiss av Koncept #15. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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 Utvärdering av initiala koncept 2.5

Genom användning av datummetoden samt elimineringsmatris gavs vägledning i 

vidareutveckling av koncepten. Nedan redovisas hur de två metoderna användes samt 

utslagen från dessa. 

  Datummetoden 2.5.1

Datummetoden visade då ingen hänsyn togs till viktningen, att drygt hälften av koncepten 

var likvärdiga med datumkonceptet och de övriga sämre. Sedan gjordes jämförelsen igen fast 

den här gången med hänsyn tagen till kriterieviktningar. Med den objektiva viktningen där 

kriterieviktningen valts efter eget tycke, är det ett koncept som sticker ut följt av en majoritet 

av lösningar som inte går att särskilja. Ett fåtal koncept visar även tendens att hamna lägre i 

rang än de övriga. Vid samma jämförelse som i de övriga två men här med hänsyn tagen till 

den subjektiva viktningen, är det återigen samma koncept som visar på bäst resultat. Även 

här följs detta koncept av en majoritet som inte går att särskilja och ett fåtal som placerar sig 

något sämre i rang än de övriga [Tabell 4]. 

 

Tabell 3 - Kriterievikter med ordinal metod 

Kriterier A B C D E F ∑ ∑% Rang 

A - Vikt - 2 2 2 2 2 10 33,3 1 

B - Komplexitet 0 - 2 2 0 2 6 20 3 

C - Kostnad 0 0 - 2 0 2 4 13,3 4 

D - Tillverkning 0 0 0 - 1 2 3 10 5 

E - Service 0 2 2 1 - 2 7 23,3 2 

F - Miljöpåverkan 0 0 0 0 0 - 0 0 6 

      ∑ 30 100  

0 - Kriteriet är mindre viktigt än X 

1 - Kriteriet är lika viktigt som X 

2 - Kriterier är mer viktigt än X 
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Tabell 4 - Datummetod där Koncept #14 användes som referens, först presenteras resultatet 

som inte tar hänsyn till kriterieviktningen. Därefter visas resultatet med objektiv 

kriterieviktning, slutligen visas resultatet med den egna kriterieviktningen inräknad. 

  

 W% Egen 
W% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A-Vikt 33,3 36 - - - - - - - - - - - - - D - 

B-Komplexitet 20 24 - - - - + - - - - - - - - A - 

C-Kostnad 13,3 8 + + + 0 0 0 + + + + + 0 0 T + 

D-Tillverkning 10 8 0 - 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 U - 

E-Service 23,3 20 + + + + 0 + + + + + + + + M + 

F-Miljöpåverkan 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R  0 

                               E    

∑+     2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 F 2 

∑0     2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 E 1 

∑-     2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2  R 3 

Nettovärde 
(utan W) 

    0 -1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1  E -1 

Rang     2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3  N 3 

                               S   

∑+     37 37 37 23 43 33 37 37 37 37 37 23 23  37 

∑0     10 0 10 23 37 13 10 10 10 10 10 23 23  0 

∑-     53 63 53 53 33 53 33 33 53 53 53 53 53  63 

Nettovärde 
(med W) 

    -16 -26 -16 -30 10 -20 4 4 -16 -16 -16 -30 -30  -26 

Rang     3 5 3 6 1 4 2 2 3 3 3 6 6  5 

                                   

∑+     28 28 28 20 32 28 28 28 28 28 28 20 20   28 

∑0     12 4 20 20 32 12 12 12 12 12 12 20 20   4 

∑-     60 68 60 60 36 60 60 60 60 60 60 60 60   68 

Nettovärde 
(egen W) 

    -32 -40 -32 -40 -4 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -40 -40   -40 

Rang     2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3   3 
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  Successiv eliminering med elimineringsmatris  2.5.2

Elimineringsmatrisen [Figur 22] sattes upp och kriterier valdes enligt de förslag som 

presenteras av Derelöv (2000) där kriterier som inte bedömdes vara relevanta för uppgiften 

valdes bort. Här föll nästan hälften av koncepten på att de inte uppfyllde alla krav[Figur 21] 

som ställts upp i konstruktionskriterielistan. Däremot bedömdes alla koncept ligga inom 

kostnadsramen, vara realiserbara samt lösa huvudproblemet. Knappt hälften av koncepten 

anses vara genomförbara med de material som idag finns tillgängliga på Saab. Bedömningen 

gör även att det inte finns tillräcklig information för att vara säker på resultatet av 

utvärderingen i det här stadiet. Detta eftersom inga beräkningar på hållfasthet har gjorts ännu 

och att det därmed inte finns några andra beräkningar av totalvikt än de uppskattningar som 

gjorts med hjälp av viktanalysen av den befintliga konstruktionen. Dessa har även legat till 

grund för antagandet att alla konstruktioner är lättare än den befintliga. På så vis löser alla 

koncept huvudproblemet och uppfyller även kravet i konstruktionskriterielistan om en lättare 

konstruktion än den befintliga. Det finns naturligtvis en stor risk att detta inte är sant men det 

är en förutsättning för att komma vidare i konceptutvecklingen. Det ligger därför på senare 

beräkningar att utvisa om så är fallet eller ej. 

De 15 koncepten är svåra att jämföra på ett rättvist sätt, då de är olika detaljerade och 

dessutom påminner om varandra i många fall. Därför görs inga fler utvärderingar med 

Datummetoden eller Successiv eliminering på det här stadiet. Istället görs bedömningen att 

de data som framkommit i utvärderingarna är tillräckliga för att besluta om vidare utveckling 

av de olika koncepten. 
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* Vid önskemål så är de rödmarkerade önskemål som uppfylls sämre och 

mörkgröna som uppfylls extra bra. 

 

 

 

 

Krav\Koncept 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               

17                               

18                               

19                               

20                               

Önskemål                               

I                               

II                               

III                               

IV                               

V                               

VI                               

VII                               

VIII                               

 

 

Figur 21 - Matris för att se om koncepten uppfyller kraven från konstruktionskriterielistan 
Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Figur 22 - Successiv elimineringsmatris. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

  

Koncept\Krav A B C D E F G 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

A Löser huvudproblemet 

B Uppfyller alla krav 

 C Realiserbar 

 D Inom kostnadsramen 

 E Säker konstruktion 

 F Passar företaget (m.a.p. teknologi & tillverkning) 

G Tillräcklig information finns 

 



   

27 

 

 Materialundersökning 2.6

Efter att en utvärdering av de initiala koncepten gjorts påbörjades en undersökning av olika 

material som kunde användas i arbetet. Målet med de nya koncepten var att minska vikten 

och även om små förändringar som gör konstruktionen lättare är positiva, så krävdes större 

förändringar för att nå en större viktminskning. Ett sätt var till exempel att använda ett nytt 

material. Det finns på Saab idag inte något material med låg densitet som klarar lasterna och 

samtidigt tål att utsättas för en konstant temperatur över 170°C grader utan att hållfastheten 

påverkas negativt.(Westerlund, 2009 & Brattö, 2012) Därför gjordes en materialundersökning 

för att kartlägga utbudet av alternativa konstruktionsmaterial. Undersökningen syftar till att 

ge en generell bild av vad som finns att tillgå på marknaden idag som är lämpligt att använda 

i vänstersidans formkropp. De flesta material som presenteras här har därför stor fokus på 

temperaturområde. Dock finns inget som hindrar från att även tillverka högersidan i ett av 

dessa material även om det inte utnyttjar materialets hela kapacitet i just den bemärkelsen. 

Underökningen tar inte upp titanlegeringar då de befintliga legeringar som finns på Saab 

idag bedöms fungera bra. Istället läggs fokus på aluminium, kompositer och keramcoatings. 

  Komposit 2.6.1

På många andra delar i flygplanet så används komposit då det är ett material som kan 

hantera höga laster i förhållande till sin vikt. Den vanligaste komposit som används på den 

tidigare modellen, JAS 39 C/D, är kolfiberarmerad komposit. Denna bör fungera bra för 

högersidan på Gripen E/F också, då temperaturerna där är desamma som tidigare. Dock är de 

kompositer som finns tillgängliga på Saab idag inte användbara till vänstra sidans 

formkropp. Anledningen är att epoxilimmet som används inte är godkänt att utsättas för 

högre temperatur än 100°C (Järneteg, 2010). Denna begränsning är satt av Saab själva och 

troligt är att den inte klarar mycket högre temperatur då de flesta epoxibaserade harts börjar 

brinna vid temperaturer kring 120°C. 

En annan typ av komposit som undersökts är metallmatriskomposit (MMC) som är en 

blandning mellan en keram och en metall. Keramen gör att kompositen får en hög slag- och 

värmebeständighet medan metallen ger en viss seghet. (Askeland, Fulay & Wright, 2011) 

Under 2004 var Saab intresserade av att godkänna MMC-material för användning i sina 

konstruktioner. Det gjordes studier på hur bra materialet fungerade i praktiken, dock visade 

det sig att produkterna som studerades inte levde upp till det som angavs i 

produktdatabladen. (Magnusson, 2004) 
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En produkt som studerats närmare och dessutom är mycket omtalad är PyroSic (Guillaume, 

2013) med sin extremt höga användningstemperatur. Dock finns det materialet endast 

tillgängligt som hela detaljer från tillverkaren då tillverkningsprocessen är mycket 

avancerad. Andra material som studerats är PETI-330 och RP-46 som används både inom 

den militära och civila flygindustrin. De kompositmaterial som beskrivs i  

Tabell 6 ska ge en fingervisning om vilka temperaturintervall som produkterna[ 

Tabell 5] kan användas inom. Mer information om produkterna och deras mekaniska och 

termiska egenskaper finns att läsa i databladen, under bilagor. 
 

Tabell 5 - Relevanta produkter vad gäller temperaturkrav 

 

Tabell 6 - Olika typer av harts och de temperaturintervall de kan användas inom 

Harts Service Temp (°C) Cure Temp (°C) Tg, dry/wet (°C) 

Epoxy 100 - 120 180 260 

Cyanate Ester 120 - 170 190 + 230 (postcure) 260 - 280 

Bismaleimide 160 - 220 190 + 230 (postcure) 260 - 300 

Polyimide 300 - 375 315 320 

Produktnamn Användningstemp. Tg Densitet 
(g/cm

3
) 

Harts 

Multipreg C640 250 335 1,28 Cyanate Ester 

Multipreg C740 250 344 1,27 Cyanate Ester 

Umeco LTM110 250 330 1,28 Cyanate Ester 

Umeco MTM110 250 330 1,28 Cyanate Ester 

Umeco HTM110 250 330 1,28 Cyanate Ester 

HexPly F655 232 288 1,25 Bismaleimide 

HexPly M65 232 300 1,246 Bismaleimide 

Unitech RP-46 -100 till 360 394 1,32 Polyimide 

Maverick MVK-10 288 304 - Polyimide 

Maverick MVK-19 371 385 1,2 Polyimide 

UBE PETI-330 300 330 1,3 n/a 

KDT Ceraset DI-200 300 - 600 - 1,62 n/a 

Pyromeral PyroSic 800 - 1,9 n/a 
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 Aluminium 2.6.2

Aluminiumlegeringar som tål höga temperaturer är något som undersökts mycket. Det finns 

flera leverantörer som tillhandahåller denna typ av legeringar, dock handlar det ofta om att 

legeringen klarar en tillfällig termisk last, men påverkas negativt vid konstanta värmelaster. 

Även om aluminiumlegeringen är tämligen okänd finns anledning att föredra aluminium 

som konstruktionsmaterial. Mycket kunskap finns om hur aluminium reagerar vid till 

exempel termisk belastning och kunskapen om metallen är god i jämförelse med 

kompositplast. Nedan presenteras de mest intressanta aluminiumlegeringar som framkommit 

i materialundersökningen [Tabell 7]. De kommer alla ifrån ett tyskt företag som heter 

Advanced materials technology. Det uppges i produktdatabladen att flera av legeringarna 

klarar den termiska lasten med en relativt bevarad sträckgräns. 

 

Tabell 7 - Aluminiumlegaringar för användning vid temperaturer upp till 300°C 

 Al-GHY-
1300 

Al-GHY-
1250 

Al-
MS89 

Al-MD20 Al-NYC-
386 

Al-SF25 

Densitet [g/cm
3
] 2,78 2,88 2,92 2,53 3,32 2,81 

E-modul@21°C [GPa] 98 83 90 84 94 98 

CTE [10
-6

/K] 18 20 19 18 19 17 

Värmeledning [W/mK] 120 135 115 120 120 120 

 Coating 2.6.3

Istället för att använda ett material som klarar de värmekrav som ställs på konstruktionen 

kan man använda ett mindre temperaturtåligt material och sedan skydda det genom att 

applicera en coating. En coating är ett tunt lager av ett material, i det här fallet en keram som 

tål höga temperaturer och har låg värmeledningsförmåga [Tabell 8]. 

Tabell 8 – Exempel på värmeisolerande coatings 

 KDT HTA 1500 KDT HTA 1800 

Densitet [g/cm
3
] 0,967 1,120 

Termiskt motstånd [°C] 750 900 

Filmtjocklek [µm] 5 - 50 10 - 300 
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 Vidareutveckling av koncept 2.7

Efter att ha gått igenom resultaten från de två utvärderingsmetoderna samt tagit resultatet 

från materialundersökningen i beaktande, fortsatte konceptarbetet genom att välja ut de 

lösningar som skulle vidareutvecklas. Resultatet blev fyra koncept för vänstersidan som alla 

var sammanfattningar av de lösningar som klarat sig bäst under utvärderingsfasen av de 

första femton koncepten. För att lätt kunna skilja höger och vänstersidans olika koncept 

används ett ”L” (Left) i namnen för vänstersidans koncept och ett ”R” (Right) för 

högersidan. 

Koncepten som skapades bygger på två olika huvudprinciper. Koncept I.L bygger på den 

första principen som är en omkonstruktion där inga nya material behöver användas. Här 

utnyttjas värmetåligt material även som lastbärare vilket reducerar antalet olika delar i 

konstruktionen väsentligt. Dessutom samlas funktionen för värmetålighet i lastbäraren vilket 

gör konstruktionen mindre komplex. Koncept II.L, III.L och IV.L bygger alla på den andra 

principen, som kräver att nya material utnyttjas på olika sätt. Det innebär bland annat att en 

undersökning för att klassificera materialet för användning i konstruktioner på Saab måste 

göras. Detta kan dock motiveras genom att konstruktionen med stor sannolikhet blir lättare 

när man inte behöver ta lika stor hänsyn till värmepåverkan. Till exempel behöver inte 

värmesköldar och liknande användas. Möjligheten finns även att i stor utsträckning använda 

samma material i stora delar av konstruktionen vilket gör att effekterna av 

materialutvidgning minskas väsentligt. 

Arbetet med högersidan påbörjades först efter att första urvalet bland koncepten för 

vänstersidan genomförts. Detta gjordes för att spara tid. Eftersom båda sidorna konstrueras 

efter samma konstruktionskriterielista har de valt att betraktas som en och samma 

konstruktion. Då stor symmetri råder mellan sidorna kan framsteg och förändringar relativt 

enkelt appliceras på den motstående sidan. Då vänster sida är utsatt för värmepåkänningar 

blir den i de flesta fall något mer komplicerad att utforma. Därför gjordes allt inledande 

konceptarbete på vänstersidan. De koncept som skapades i det andra urvalet utvecklades 

sedan vidare för att optimeras för högersidan i den mån detta var möjligt.  
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  Beskrivning av vidareutvecklade koncept 2.7.1

I punktlistorna redovisas de egenskaper som hämtats från de initiala koncepten. Dessa 

egenskaper valdes då de klarade sig bra i den tidigare utvärderingen. 

 

Koncept I.L 

Koncept I.L tar fasta på resultatet från den första konceptutvärderingen där koncept som 

utnyttjar titanets hållfasthet klarar sig bra då de blir mindre komplexa än lösningar med olika 

typer av värmesköldar. 

 Den värmetåliga luftkanalen med tillhörande plåt reduceras i storlek genom att jämna 

till plåtens ytterkonturer. 

 Titanplåten blir lastbärande i konstruktionen. 

 Titanplåten tillåts expandera bakåt, längs samma linje. 

 Alternativa metoder för att fästa ihop plåtarna kan användas. 

Koncept II.L 

Koncept II.L är ett koncept där de nya materialen används mer sparsamt, vilket kan vara 

fördelaktigt om materialet visar sig vara alltför dyrt eller inte möjligt att tillverka i de 

dimensioner som krävs för att tillverka hela formkroppen i ett stycke. 

 En mindre bit högtemperaturtåligt material används som även är lastbärande. 

 Luftkanalens utformning och infästningar ses över. 

Figur 23 - Skiss av vidareutvecklat Koncept I.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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 Den övre delen av den bakre panelen görs i ett befintligt material på grund av 

exempelvis materialbegränsningar eller kostnad. 

Koncept III.L 

Koncept III.L är tänkt att kunna tillverkas helt i samma material, detta gynnades i 

utvärderingen både genom låg uppskattad vikt och att konstruktionen inte blir alltför 

komplex. Däremot tillåts komplexiteten öka något till förmån för en skarv i y-led som gav 

bra resultat i utvärderingen tack vare servicevänlighet. 

 Hela konstruktionen tillverkas av ett värmetåligt material. 

 En skarv bakom luftkanalen möjliggör inspektion. 

  

Figur 24 - Skiss av vidareutvecklat Koncept II.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 25 - Skiss av vidareutvecklat Koncept III.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Koncept IV.L 

Koncept IV.L motiveras på liknande sätt som Koncept III.L men här väljs att behålla 

luftkanalen i titan och tillverka resten av formkroppen av värmetåligt aluminium. Dock kan 

titandelen som ansluter luftkanal och aluminiumplåt reduceras i storlek då skarven mellan 

dessa kan flyttas fram något. 

 Formkropparna tillverkas av värmetåligt aluminium. 

 Formkroppen delas upp i två panelsektioner istället för tre. 

 Titanröret behålls men den omgivande plåten minskas i storlek eftersom 

aluminiumlegeringen som omger den tål att värmas upp till högre temperaturer. 

 Skarven mellan panelerna justeras efter material och rådande temperaturer. 

  

Figur 26 - Skiss av vidareutvecklat Koncept IV.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Figur 27 - Skiss av vidareutvecklat Koncept I.R. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 28 – Skiss av vidareutvecklat koncept II.R. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Koncept I.R 

Koncept I.R liknar den formkropp som finns på högersidan idag men till skillnad från den 

består denna av endast två panelsektioner och skarven anpassas efter vald lösning på 

vänstersidan. Eftersom ingen fullständig CFD-analys finns tillgänglig i nuläget, finns inte 

tillräcklig information för att bestämma skarvens exakta placering. 

 Hela konstruktionen tillverkas av aluminium. 

 Formkroppen delas in i två panelsektioner istället för tre. 

 Flänsar ersätter de skarvplåtar som fäster ihop sektionerna idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept II.R 

Koncept II.R representerar en liknande lösning som den som idag används på Gripen C/D. 

Kompositlaminat uppbyggd i en sandwichkonstruktion blir lätt och starkt. Det kräver dock 

att verktyg tillverkas så som till exempel gjutformar. 

 Hela konstruktionen tillverkas i sandwichuppbyggd komposit. 

 Formkroppen kan indelas i både en och två panelsektioner. 

 

  



   

35 

 

  Optimering och viktberäkning av slutgiltiga koncept  2.7.2

Efter att kunskap hämtats om vilka material som fanns att tillgå, kan de återstående 

koncepten utvecklas ytterligare. Detta görs genom att material som enligt 

materialundersökningen klarar rådande förhållanden tilldelas de olika delarna av 

konstruktionen. I många fall hade flera tillverkares kandidater kunnat tillämpas, i dessa fall 

valdes det material där bäst information erhållits under materialundersökningen. Detta för att 

i möjligaste mån undvika att analyser inte skulle gå att genomföra på grund av otillräcklig 

information. 

2.7.2.1  Koncept I.L 

Om man vill använda minimalt med titan, till exempel på grund av det höga priset, kan 

aluminium väljas på den övre delen. Om aluminium väljs istället för komposit kan man 

placera den horisontella skarven längre ner. 

Figur 29 - CAD-modell över Koncept I.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

För att dimensionera titanplåten som sitter nedtill [Figur 29] gjordes följande 

undersökningar. Först undersöktes ett litet plattelement för att se hur tunn plåten mellan 

förstyvningarna kunde göras. På befintlig konstruktion finns förstyvningar i aluminiumplåten 

som löper i huvudsak mellan formkroppens fästen. Dessa förstyvningar spänner i sin tur upp 

ett rutnät där varje utrymme mellan förstyvningarna varierar något i storlek. Antagandet 

gjordes att en liknande förstyvning kan tillämpas även på titankonstruktionen. Rutorna är 

  

Fo rsta rkningar 

Figur 30 - Dimensionering av förstärkningar. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Al 3644-

Ti 6464-
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inte kvadratiska till formen utan något rombiska. 

Antagandet gjordes att fältet mellan förstärkningarna var kvadratiskt samt att 

förstyvningarna kunde betraktas som stelkroppar. Dessutom antogs att ytan var helt plan. 

Symmetrier utnyttjades och en fjärdedel av fältet modellerades [Figur 31]. 

Då plåtens massa är liten i förhållande till trycklasten och dessutom riktad vinkelrät mot 

utböjningen som sökes, försummas den. 

Plattan är kvadratisk med kantlängden 0,0675 meter och ligger i planet XZ. 

Ytan B är fast inspänd och inkluderar även den bortre långsidan. 

Ytan A utsätts för ett tryck på 40 kPa enligt specifikation från konstruktionskriterielistan. 

Ytan D är låst i Z-led och ytan C är låst i X-led. 

 

 

 

Detaljen tilldelas en elementindelning. 

Figur 32 – Elementindelning bestående av 2225 element av typen SHELL181 med kantlängden 1,5 mm. 
Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 31 – Randvillkor för modell. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

 

 B 

B 
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Figur 33 - Deformationsanalys av plåten. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Olika plåttjocklekar analyserades och slutligen valdes tjockleken            

Vilket ger en maximal utböjning               

och en maximal ekvivalent spänning enligt Von Mises,               

Vilket är långt ifrån stäckgränsen,   
              

 

 

 

 

 

 

Arean hämtas från en CAD-modell och med denna beräknas volymen av titanplattan som 

tilldelats tjockleken 0,8 mm. Detta ger i sin tur massan. 

 

              

                                  

                                                    

 

 

Därefter hanteras förstyvningarna. På den befintliga konstruktionen finns förstyvningar i 

titanplattan som luftkanalen mynnar ut i. De har en liten avrundning mot den övriga 

titanplattan. Antagandet görs att storleken på dessa förstyvningar är tillämpbara även på den 

nya titandelen bakom luftkanalen. 

Dimensionerna hämtas från en CAD-modell och antagandet gör att tvärsnittet är helt 

rektangulärt. 

Tvärsnittsarean beräknas till                                       
  

Görs två långa förstärkningar i panelens längdled och sex kortare vinkelrätt mot dessa två 

erhålls ett rutnät som liknar det i analysen av plattan tidigare.  
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Volymen av dessa förstärkningar beräknas genom att summera längden av alla 

förstärkningar. 

                          

Med dessa kan volymen och massa räknas fram. 

 

                                             
                 

                                                                      

 

 

När hela titandelens vikt uppskattats, undersöks aluminiumdelen av de två bakre 

formkropparna. Antagandet görs att de befintliga aluminiumplåtarnas belastning på grund av 

trycklasten, inte förändras då nederdelen tillverkas i titan. Det betyder att de gamla 

förstyvningarna kan användas även i den nya konstruktionen. Volymen för dessa nya 

aluminiumplåtar hämtas från en CAD-modell och massan bestäms utifrån den. 

 

    
                      

    
          

                                         

 

    
      

                 

    
      

     
      

                                     

 

 

Sist behandlades titanröret och plåten som denna är fäst i. Båda dessa är av titan och liknar 

den ursprungliga. Plåtens ytterkonturer har jämnats ut, vilket reducerar vikten något. 

Antagandet görs att den volym som försvinner måste ersättas med aluminium från 

anslutande plåt. 

Först beräknades vikten av titanplåten och luftkanalen i sina nya utföranden genom att, 

precis som tidigare, först hämta volymen i en CAD-modell och därefter beräkna massan. 
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Sedan beräknades vikten av volymen som måste ersättas med aluminium. 

Från en CAD-modell hämtas vikten av den befintliga luftkanalen. Inklusive tillhörande 

titanplåt har den volymen. 

 

     
       

                  

      
       

        
       

                                        

 

       
            

       
        

                                   

                   
    (

    
      

)            (
    

    
)               

 

 

Totalvikten för metallen i Koncept I.L beräknades sedan till 

 

                                  
      

     
            

        
       

 

                                                                

                     

 

 

Sedan adderas gummilister och fästelement samt de främre skarvplåtarna. Dessa antas vara 

oförändrade. Därigenom kan deras vikter hämtas direkt från den tidigare genomförda 

viktanalysen. 
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2.7.2.2  Koncept II.L 

Likartat med Koncept I.L. Istället för titanplåt på bakre nedre sektionen så är den utbytt till 

ett värmetåligt aluminium för att få en liknande värmeutvidgningskoefficient och på så vis 

undvika att spänningar i materialet uppstår. 

 

 

Figur 34 - Cad-modell över Koncept II.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

 

Till en början gjordes en undersökning för att se om skruvförbanden i den bakre 

formkroppen behöver vara fria i x-led. För att se om så var fallet undersöktes maximala 

längdutvidgningen i x-led. 

Värsta lastfallet inträffar då den övre delen har temperaturen -50°C och den undre samtidigt 

är 300°C. Antagandet gjordes att konstruktionen monteras i rumstemperatur         

Sedan beräknades skillnaden i längd vid det lastfallet med hjälp av de båda materialens 

utvidgningskoefficient. Båda delarna antogs ha längden 1,1 m. 

 

   (    )      
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Al-MS89 

Al 3644-24 

Ti 6464-02 
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PETI 330 

Figur 35 - Cad-modell över Koncept III.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Bedömningen görs att längdförändringen blir för stor för att inte använda skruvförband som 

tillåter rörelse i x-led. Då aluminium i båda delarna valdes för att komma ifrån dessa förband 

och istället använda till exempel aluminiumnit, förloras huvudsyftet med lösningen och 

därför utvecklas inte konceptet vidare. Vikten uppskattas på samma sätt som i Koncept IV.L. 

För beräkningar se Koncept IV.L. 

2.7.2.3 Koncept III.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att uppskatta vikten på Koncept III.L gjordes en FE-modell av en sektion på 

formkroppen. Sektionen som valdes befinner sig mellan de två stöd som sitter på störst 

avstånd från varandra [Figur 36]. 

 

Först antas några förenklingar som är samma som använts vid initial dimensionering av den 

befintliga konstruktionen. Approximationen bedöms vara tillräckligt noggrann att basera 

viktberäkningen på. 

Panelsegmentet antogs vara plant och att stöden var symmetriskt placerade. Därför valdes 

att låta plattan vara fast inspänd i vardera kortsidan. 

Figur 36 - Illustration av stödens placering. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Figur 37 - FE-modell över sandwichplattan. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Plattan som modellerades måttsattes efter CAD-modellens mått och gavs kantlängderna 

L1=0,360 respektive L2=0,260 m. 

För att approximera sandwichplattan skapades tre solider med tjocklekarna: 

                  

             

                   

För att approximera sandwichplattans egenskaper tilldelades mittsektionen och de två 

skalsektionerna olika E-modul. (Hedlund, 2013)  

               

             

Materialdatan hämtades från handboken Structure Manual Advanced Composite. (Saab, 

1998) Därefter gjordes en elementsindelning. Elementen som användes är av typen C3D8R. 

Kontaktvillkor mellan kärna och skal upprättades. 

 

Elementindelningen av skalskikten innehåller betydligt fler element då det är i denna 

sektion de största membranspänningarna förväntas uppkomma. (Hedlund, 2013) 

 

  

Figur 38 - Elementindelning av sandwichplatta med 23400/936/23400 stycken 

element.   Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Analysen gav en max utböjning              . 

Vid den utböjningen fås ekvivalent spänning enligt Von Mises               . 

Sträckgränsen för plast 5521-01 är 82 MPa > 81,87 MPa. Resultatet accepteras då 

beräkningen endast är tänkt att ligga till grund för viktanalysen. 

Figur 40 - Deformation sandwichplatta. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

Figur 39 - Ekvivalent spänning enligt Von Mises. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Bedömningen gjordes att resultatet var rimligt och tillräckligt representativt för att ligga till 

grund för viktberäkningen. 

För att ta fram hur stor volym konceptet behöver användes mantelarean från en CAD-

modell, som sen multiplicerades med lagrens olika tjocklekar. 
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Antagande görs om att de ursprungliga fästena är användbara även i detta koncept. 
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2.7.2.4  Koncept IV.L 

För att uppskatta vikten av Koncept IV.L används den befintliga konstruktionens CAD-

modell. Eftersom den är välutvecklad och innehåller förstärkningar och diverse geometrier 

som uppkommit av utrymmesskäl, bedöms den utgöra en bättre approximation än den CAD-

modell som skapats för visualisering i rapporten. 

Alternativet vore att som i tidigare konceptanalyser använda mantelarean som grund för att 

ta fram vikten. Materialet i de båda bakre panelsektionerna inklusive sköldarna sätts till 

aluminium Al-MS89. Vikten beräknas med hjälp av data från den tidigare viktanalysen 

enligt; 

Främre sköld 

 

        
            

      
            

 (
        
     

) 

           
  

  ⁄  

              
  

  ⁄  

     
            

      

 

        
            

             

 

  

Al-MS89 

Figur 41 - CAD-modell över Koncept IV.L. Patrik Ekman, Niklas Larsson 
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Bakre sköld 
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De bakomliggande panelernas geometrier återanvänds. Även dessa tilldelas nytt material. 

 

Bakre huvudplåt 
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Central huvudplåt 
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Då den bakre formkroppen tillverkas av aluminium kan en viktbesparing göras genom att 

flytta skarven mellan panelerna framåt. På så vis möter aluminiumplåten upp titanplåten 

tidigare och eftersom titanplåten då minskar i storlek blir konstruktionen lättare. Vad som 

begränsar skarven i längsled är främst temperaturen som de valda materialen tål. Enligt de 

temperaturdata som används i arbetet med de nya koncepten bör skarven i detta fall kunna 

flyttas framåt ca 15 cm. De data som ligger till grund för beslutet bedöms i nuläget vara 

otillräckliga för att beräkna skarvens position mer noggrant. Därför antas att skarven kan 

placeras 15 cm längre fram än i den förra konstruktionen. 

Därefter beräknas den främre panelens vikt. 
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Titandelen som användes i Koncept I.L, används som grund för beräkningen. Den hade 

efter att kanterna jämnats ut massan       
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Då ytterligare 15 cm försvinner från titandelens bakkant reduceras volymen 

med.             
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Återigen görs antagandet att den volym som försvunnit måste ersättas med aluminiumplåt. 
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Därefter beräknades totalvikten 
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Al 3644-24 

Figur 42 - CAD-modell över Koncept I.R. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

2.7.2.5  Koncept I.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Koncept I.R görs inga fler analyser. Det finns inget som hindrar att välja att tillverka 

högersidan i komposit. Material för att genomföra detta finns redan på Saab. En aspekt som 

kan inverka är kostnad men då underlag för att beräkna denna inte behandlats i rapporten 

lämnas det till fortsatt arbete. Beräkning av totalvikten görs med hjälp av viktanalysen (se 

2.2.2  Vikter i tabellform för höger sida). Då hälften av skarvplåtarna inte längre behövs 

blir totalvikten istället                     . 
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Figur 43 - CAD-modell över Koncept II.R. Patrik Ekman, Niklas Larsson 

5521-01 

2.7.2.6  Koncept II.R 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept II.R är en sandwichkonstruktion, där skalen är gjorda av komposit 5521-01 som 

finns tillgänglig på Saab i dagsläget. Medan kärnan består av honeycomb. 

Som under Koncept III.L används samma FE-modell till grund för att ta fram den tjocklek 

som krävs för att klara lufttrycket som uppkommer. 

                  

             

                   

 

Från en CAD-modell fås mantelarean för formkropparna. 
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 Sammanställning av utvalda koncept 2.7.3

Efter att koncepten utvärderats återstår tre koncept som alla bedöms uppfylla de ställda 

kraven och samtidigt ge en viktbesparing jämfört med tidigare konstruktion. Koncepten 

sammanställdes på tabellform för att åskådliggöra resultatet. 

 

Tabell 9 - Sammanställning av koncepten 

Koncept Vikt Viktminskning Genomförbar utan nya material 

I.L 7,021 kg 30,5 % JA 

III.L 2,980 kg 70,5 % NEJ 

IV.L 8,599 kg 14,9 % NEJ 

I.R 7,025 kg 1.1% JA 

II.R 2,514 kg 64,6 % JA 
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3 Diskussion 

 Syfte och metod 3.1

För att utvärdera de första koncepten användes metoder för systematisk konceptutveckling. 

Här kunde man använt hållfasthetsberäkningar och andra dimensionerande beräkningar för 

att på så sätt fastställa totalvikten, vilken sedan hade kunnat agera styrmedel för vilket 

koncept som vore lämpligast. Detta förfarande hade inneburit att alla koncept behövt 

utvecklas väldigt långt innan en första selektering kunnat genomföras. Bedömningen gjordes 

att detta inte rymts inom tidsramen för arbetet. Vad som ytterligare talar mot denna metod är 

att en stor del av koncepten bygger på varandra men är relativt olika detaljerade och det kan 

då vara svårt att behandla de olika koncepten likvärdigt då snabba, oplanerade beslut för att 

möjliggöra till exempel en beräkning måste fattas. 

Därför valdes konstruktionsmetoder för systematisk konceptutveckling som bedömdes ge 

ett mer objektivt utfall vad gäller de initiala koncepten. Detta för att dessa metoder 

utvecklats just för att jämföra många konceptuella lösningar samtidigt. Däremot användes 

dimensionerande beräkningar i senare del av konceptutvecklingsfasen då det ansågs 

genomförbart eftersom samtliga koncept var ungefär lika långt utvecklade och framför allt 

att tillräcklig information fanns tillgänglig. 

 Resultat 3.2

  Konceptarbetet 3.2.1

Syftet med det här arbetet var att ta fram nya konceptlösningar som alla kan ersätta den 

befintliga konstruktion som finns idag. Målet har varit att de förslag som skapades skulle 

lösa problemen på ett nytt sätt. Därför undveks medvetet att använda sig av lösningar som 

influerats av hur man löst problemen tidigare. Eftersom optimering av det befintliga 

konceptet görs kontinuerligt på Saab, gjordes valet tidigt att istället lägga fokus på nya sätt 

att angripa problemet på. Trots det har ändå mycket tid lagts på att analysera den befintliga 

konstruktionen och många idéer har fötts ur detta arbete och ur tankar om hur 

konstruktionens lösningar kunnat förbättras. Att arbetet inleddes med att först studera den 
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befintliga konstruktionen kan kanske ha hämmat kreativiteten i konceptgenereringen. Det 

bedömdes dock att denna risk var värd att ta, då kunskapen om problem som var svåra att 

upptäcka, växte snabbt genom att analysera de lösningar som behandlade dem. 

Den sekundära målsättningen, att konstruktionen blir kostnadseffektiv och i nivå med 

befintlig konstruktion gällande tillverkningskostnad och resursförbrukning, har i viss mån 

fått stå tillbaka för det faktum att information om tillverkningskostnad och resursförbrukning 

är komplex information som beror av många faktorer som i dagsläget inte är kända. Det kan 

till exempel röra sig om materialkostnad som beror av bland annat tillgång på marknaden 

och inköpskvantitet. Därför gjordes valet att inte behandla kostnader mer ingående, det blir 

helt enkelt inte tillförlitligt och osäkerheten gör att resultatet riskerar att bli missvisande. 

Med det sagt ska ändå påpekas att de prisuppgifter [Bilaga 1] som uppges i rapporten ändå 

har legat till grund för de nödvändiga prisuppskattningar som gjorts vid utvärdering av 

koncepten. På så vis har prisfaktorn inverkat konceptarbetet i mycket hög grad även om det 

inte redovisas som direkta kostnader.  

För att svara på frågan om vilka andra material som kan användas i konstruktionen gjordes 

materialundersökningen. Den var sedan vägledande i vidareutvecklingen av koncepten och 

är tänkt att även ge en snabb överblick av marknaden. Enligt den rapport som behandlar 

MMC (Magnusson, 2004) framkommer att de siffror som ofta uppges i materialdatabladen 

från tillverkaren är väl tilltagna i vissa fall. Efter den insikten togs alla uppgifter som inte 

bekräftats av Saabs egna materialanalyser med viss försiktighet. För många material som 

behandlas i rapporten finns dessvärre inte denna typ av oberoende testning, varpå inget annat 

val funnits än att förlita sig på tillverkarens uppgifter. 

  Slututvärdering av koncept 3.2.2

Eftersom syftet med arbetet var att ta fram nya koncept som alla gav en viktbesparing 

jämfört med tidigare lösning, var det tvunget att göras någon form av viktberäkning. För att 

möjliggöra en sådan uppskattning redan i ett tidigt skede i konceptutvecklingsfasen måste en 

del antaganden och approximationer göras. Alla antaganden som gjorts är presenterade i 

resultatdelen. Hur mycket dessa förenklingar påverkat slutresultatet är svårt att avgöra men 

avsikten är att åtminstone ge en helhetsbild av vilka faktorer som dimensionerar 

konstruktionen. Detta bör i sin tur ge läsaren en uppfattning om potentialen i de olika 

koncepten samt tjäna som vägledning vid ytterligare konceptarbeten i framtiden. 

De FE-modeller som används är även de förenklade, även här har antaganden och 

tankegångar presenterats i resultatdelen. Vad gäller de olika beräkningar som gjorts med 
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avsikt att bestämma olika detaljers massa, så är dessa utförligt beskrivna även om många av 

beräkningarna kan anses triviala. Avsikten med detta upplägg är att tydligt redovisa hur 

vikterna har bestämts för de olika koncepten, då resultatet från viktberäkningen riskerar att få 

stort utslag på läsarens uppfattning om de olika lösningarna. Det är nödvändigt att trycka 

extra på att dessa beräkningar endast utgör en första uppskattning och därför är det tydligt 

redovisat i resultatdelen hur dessa uppskattningar uppkommit. 

I Koncept I.L godtas en utböjning i skalplåten på 4.9 millimeter. Detta kan verka mycket, då 

utböjningskravet är satt till tre millimeter. Dock är syftet med kravet att skydda inre 

komponenter och därför endast tillämpbart för formkroppens innerkontur. 

Koncept II.L skrotades eftersom längdutvidgningen i ett av lastfallen blev för stor, trots att 

utvidgningskoefficienten var väldigt lika för både undre och övre delen av konstruktionen. 

Antagandet att liknande utvidgningskoefficient skulle innebära att man inte behövde 

använda förband som tillät rörelse i x-led, visade sig felaktigt. I alla fall med förbehållet att 

kravet om att inga spänningar byggs upp i konstruktionen kvarstår. Det visade sig att det inte 

spelar så stor roll vilken utvidgningskoefficient ett material har, utan att det är de stora 

temperaturskillnaderna som utgör den största problemfaktorn. Alltså skulle konstruktionen 

fungerat bättre om inte materialen behövt isoleras från varandra och därigenom koncentrerat 

alla spänningar kring skarven som då får ta upp all last. 

En intressant del i arbetet har varit att undersöka möjligheten att använda keramcoating för 

att på så vis kunna använda de material som redan finns tillgängliga på Saab. Resultatet av 

materialundersökningen visar att det finns stor potential rent konceptuellt i denna typ av 

lösning. Tillverkarnas datablad lovar temperaturminskningar på upp till 30 % med endast ett 

lager coating. Detta skulle i fallet vänster formkropp innebära att hela den bakre sektionen 

skulle kunna tillverkas av någon av de aluminiumlegeringar som används på Saab idag. 

Något som även bör undersökas är hur robust lösningen är, vad skulle till exempel hända om 

lite coating nöts bort? Detta är det bästa svaret på frågan om alternativa metoder för isolering 

som funnits i materialundersökningen. Metoder som innebär en mer aktiv kylning genom att 

till exempel låta en del av den omgivande luftströmmen föra bort värme genom någon form 

av ventilation, valdes bort tidigt då detta skulle innebära att kravet om oförändrad ytgeometri 

inte skulle kunna uppfyllas. Dessutom skulle en sådan lösning innebära en ökning av 

luftmotståndet som inte heller den är önskvärd. 

En annan faktor som påverkar resultatet av en sådan här undersökning är tillgången på 

information. Ett exempel på detta är viktbesparingen i Koncept IV.L som beror av skarven 

och därför inte blir definitiv. För att kunna bestämma den nämnda skarvens position måste 

noggrannare undersökningar av temperaturförhållandena göras. Dessa undersökningar är inte 
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gjorda ännu, varför inget annat alternativ kvarstår än att göra bästa möjliga bedömning 

utefter den information som finns tillgänglig. 

Högersidan har behandlats med viss reservation i slutskedet av arbetet, detta beror främst 

på att det ganska tidigt framkom att det egentligen inte fanns några hinder för att göra 

högersidan i komposit. Dessutom är material som redan i dagsläget finns tillgängliga på Saab 

tillämpbara, vilket gör att behovet av att ta in ytterligare material försvinner helt. Det hela 

blir istället en fråga om huruvida viktminskningen som erhålls genom användandet av 

komposit är ekonomiskt försvarbar eller inte. Den frågan ligger utanför det område som 

denna rapport behandlar, varför det också blir svårt att ge någon ytterligare rekommendation 

än vad som redan presenterats i resultatdelen. Istället har fokus för högersidan lagts på att 

anpassa konstruktionen efter de lösningar som visat sig fördelaktiga på vänstersidan och i de 

flesta fall är helt kompatibla även med högersidan. Där framhålls främst reducering av 

antalet paneler från dagens tre till endast två. Efterforskningar har gjorts för att försöka svara 

på frågan om speciella hinder finns som förhindrar detta, dock har inga sådana hinder 

påvisats. 

Koncept I.L utnyttjar endast principer som inte kräver att nya material tas in. 

Deformationen som orsakas av värmeutvidgningen är koncentrerad kring en linje. Inga 

detaljer som utvidgas olika är fast förbundna vilket innebär att inga spänningar byggs upp 

mellan detaljer då konstruktionen ändrar temperatur. Konstruktionen blir också betydligt 

mindre komplex jämfört med tidigare lösning. Dock krävs att andra tillverkningsmetoder 

används för den bakre titandelen, men detta motiveras genom att samma 

tillverkningsmetoder redan används idag för att tillverka den främre. 

Koncept III.L är det koncept som påvisar den största viktminskningen i förhållande till den 

befintliga konstruktionen. Den kräver dock att en ny typ av kompositplast godkänns för 

användning i konstruktioner på Saab. Det krävs också verktyg, så som formar, för att 

detaljen ska kunna tillverkas. Kostnaden för detta motiveras dock genom den mycket stora 

viktbesparing som konceptet tillåter. 

Koncept IV.L utgör inte en lika stor viktbesparing som Koncept III.L, men är samtidigt 

mindre komplex än Koncept I.L. Inga nya verktyg behövs och formkroppen bör kunna 

tillverkas utan några andra metoder än de som redan används för att tillverka den befintliga 

formkroppen.  

Efter att ha studerat formkropparna och analyserat den befintliga lösningen under en längre 

tid, har en god uppfattning bildats om vilken väg som är att föredra då beslut ska fattas om 

omkonstruktion. Rapporten ger rekommendationen att på allvar utreda möjligheten att ta in 

en högtemperaturtålig kompositplast då denna inte bara avsevärt skulle förbättra viktläget för 
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de formkroppar som behandlas i denna rapport, utan även skulle gynna många andra detaljer 

där liknande temperaturproblem uppstår på flygplan JAS 39 Gripen. Viktbesparingen i detta 

koncept talar för vilka möjligheter dessa material öppnar för, och teknikerna används redan 

av stora flygplanstillverkarna så som Airbus och Lockheed Martin. (McConnell, 2009a) 

 Vidare arbete och rekommendation 3.3

För den som vill studera koncepten närmare finns utrymme att utvärdera de konceptuella 

lösningarna ytterligare. Säkerligen kan noggrannare analyser göras som möjliggör 

optimering av de koncept som tagits fram. På så sätt kan slutvikten bestämmas på ett mer 

tillförlitligt sätt vilket antagligen skulle gynna något av koncepten där stor potential för 

viktminskning genom optimering finns.  

Möjligheten att använda keramcoating för att kunna använda material som normalt inte 

skulle gått att använda bör utredas närmare. Detta görs lämpligen genom enklare experiment 

då tekniken är billig och finns tillgänglig på marknaden redan idag. 

Rekommendationen att utförligt utreda möjligheten att ta in en högtemperaturtålig 

kompositplast är välgrundad. Teknikerna för att ta fram dessa material ökar snabbt och inget 

i det material som studerats talar för att detta inte skulle hålla i sig även i framtiden. Att 

metoderna dessutom redan används av andra flygplanstillverkare bör ge ett visst 

självförtroende för att även Saab skulle kunna välja samma väg. 
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