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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar konstruktionsarbetet av en antenninstallation till radarsystemet 
CARABAS. CARABAS är en långvågig luftburen markradar som utvecklats av SAAB 
Microwave Systems och som nu ska installeras på en helikopter av typ Schweizer 300. 
Antennbäraren ska kunna fällas ned vid mätning och fällas upp vid start, landning och 
transport. Dessutom ska antennbäraren kunna nödfällas. 

Omfattningen av rapport inkluderar konstruktion av bärare av antennelement, ramstruktur 
som fästs mot helikoptern, upp och nedfällningsmekanism samt mekanism för nödfällning. 
Konstruktionsarbetet baseras på modal- och spänningsanalyser, vibrationsmätning och 
frekvensanalys, samt flödesberäkningar och mekaniska beräkningar.  

Helikopterns exciteringsfrekvenser och accelerationer vid dessa bestämdes genom 
vibrationsmätning och genom efterföljande signalbehandling. Tillsammans med 
exciteringsfrekvenser från yttre excitationskällor från huvud- och stjärtrotor skapades ett 
komplett underlag av var antennbärarens egenfrekvenser bör ligga och vilka frekvenser som 
måste undvikas. Modalanalys av det totala systemet, det vill säga både antennbärare och 
ramstruktur, ligger som grund för geometrisk utformning av antennbäraren och ramstrukturen 
och för komposituppbyggnad i antennbäraren. Då dessa konstruerades så att systemets 
egenfrekvenser inte sammanfaller med helikopterns egenfrekvenser. 

Upp och nedfällningsmekanismen konstruerades med två gasfjädrar som jobbar parallellt med 
ett linjärt ställdon, gasfjädrarna vill föra antennbäraren till uppfällt läge och ställdonet tvingar 
den till nedfällt läge.  

Ramstrukturen trycks mot helikopterns lastram i fyra stödpunkter med en mekanism 
bestående av en fjäderbelastad skruv och en ledad balk. Den ledade balken fästs till 
helikopterns lastkrok som kan öppnas elektriskt och mekaniskt från helikoptern. Genom 
denna konstruktion kan CARABAS III nödfällas. 

Laster som verkar på antennbärare och ramstruktur utgörs av luftlaster och tröghetslaster, 
dessa beräknades analytiskt. Beräknade laster användes sedan som indata till 
spänningsanalyser av antennbärare och ramstruktur samt för att dimensionera mekanismen för 
upp- och nedfällning av antennbäraren och förspänningsmekanismen mot lastramen. Enligt de 
genomförda analyserna håller antennbäraren och samtliga komponenter i ramstrukturen för de 
belastningar som de utsätts för. 
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Abstract 
This report describes the construction work of a radar antenna for the radar system 
CARABAS. CARABAS is a long wave airborne ground radar that has been developed by 
SAAB Microwave Systems and will now be mounted on a small helicopter, Schweizer 300. 
The antenna should be able to fold up and down. When the radar is in use the antenna is 
lowered and under transport, start and landing the antenna is folded up. An emergency drop 
function should also be included in the design of CARABAS III. 

The extent of this report includes construction of the antenna, frame structure attached to the 
helicopter, mechanism for folding the antenna up and down and mechanism for emergency 
drop function. The mechanical design of the antenna and frame structure is based on modal 
and stress analysis, vibration measurement of Schweizer 300 and frequency analysis, and 
calculations regarding aerodynamic drag and mechanics. 

The exciting frequencies of the helicopter and accelerations at those frequencies were 
determined by vibration measurement and frequency analysis. Including outer exciting 
frequencies, frequencies of the main rotor, complete information of where the antennas 
eigenfrequencies should lie was established. The design of the antenna and frame structure 
and the laminate composition in the antenna was determined by the modal analysis of the total 
system, both antenna and frame structure. Hence the systems eigenfrequencies does not 
coincide with the exciting frequencies of the helicopter. 

The frame structure is pressed against the cargo frame of the helicopter at four support points 
by a mechanism consisting of a beam with a pin joint and a spring loaded bolt. The beam is 
attached to the cargo hook of the helicopter which can be opened from the cockpit. Hence 
CARABAS III can be released from the helicopter in case of emergency. 

The loads on antenna and frame structure constitute of drag and inertia forces and were 
calculated analytically. The loads were used as input data in the stress analysis performed on 
antenna and frame structure and to design the folding mechanism and mechanism for 
pretention of the frame structure against the cargo frame. According to the performed stress 
analysis the antenna and components in the frame structure will hold the loads that they are 
subjected to. 
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ρ [kg/m3] Densitet 

m [kg] Massa 

d [m] Diameter 

α [grader] Vinkel  

E [Pa] Elasticitetsmodul 

G [Pa] Skjuvmodul 

ν [dim. lös] Tvärkontraktionstal 

σ [Pa] Spänning 

S,A [m2] Area 

p [Pa] Tryck 

k [N/m] Fjäderkonstant 

V [m3] Volym 

F [N] Kraft 

D [N] Luftkraft 

T [Kelvin] Temperatur 

ω [rad/s] Vinkelhastighet 

J [kg·m2] Tröghetsmoment 

___________________________________________________________________________ 
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Förkortningar 

________________________________________________________________ 
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DFT  Discrete Fourier Transform 

CPSD  Cross Power spectral density 

FEM  Finite Element Method 

CAD  Computer Aided Design 

 

__________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

IronCad v.11  CAD modellering http://www.ironcad.com 

 

Fempro Algor v.23  FE-beräkningar http://www.algor.com 

 

Matlab R2008a Matematiska beräkningar http://www.mathworks.com 

 

Microsoft Word 2007  Ordbehandling http://office.microsoft.com/se-sv/word 

 

Microsoft Visio Bilder och figurer http://office.microsoft.com/se-sv/visio 
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1 INTRODUKTION 
I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte, omfattning, avgränsning och metod för 

examensarbetet. 

 

1.1  Bakgrund 
 

CARABAS är en luftburen långvågig markradar som utvecklats av SAAB Microwave 
Systems. Tidigare har CARABAS I och CARABAS II framgångsrikt utvecklats för och 
opererats på ett mindre jetflygplan av typ Sableliner. Antennerna har varit långa, aktiv del 
cirka 5 m och flyghastigheten relativt hög, runt 600-700 km/h. 

CARABAS III, som nu ska utvecklas, kommer att bli en avsevärt mindre installation. Bäraren 
är nu en mindre helikopter, av typ Schweizer 300, se Figur 1 . Flyghastigheten och flyghöjden 
kommer att vara betydligt lägre för CARABAS III än för CARABAS II.  Vidare skall 
antennen nu vara rörlig, under mätning är antennerna nerfällda under helikoptern och vid 
transport, start och landning uppfällda bakåt. Troligen måste ett system för nödfällning av 
antennen integreras i CARABAS III. Då antennen är nedfälld kan helikopter inte kan landa 
och därför är nödfällning förmodligen nödvändigt för att CARABAS III ska anses vara 
flygsäker och därmed certifieras för flygning. 

Att integrera CARABAS i en liten helikopter är ett steg mot installation i obemannade 
flygande farkoster. Något som är aktuellt redan idag. 

 
Figur 1. Helikoptern som CARABAS II ska bära CARABAS II är av typ Schweizer 300. 

1.2 Radarsystemet 
 

Som nämnt är CARABAS ett långvågigt radarsystem. Ett spektrum av radarsignaler med 
olika frekvenser sänds ut, signalernas våglängd ligger mellan några decimeter till ungefär 10 
meter.  Vilket kan jämföras med en konventionell radar med våglängder på några centimeter. 
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Fördelen med långa elektromagnetiska vågor är att små objekt inte registreras. En radar kan 
inte detektera objekt som är mindre än dess våglängd. Om CARABAS används över 
skogsområden registreras endast stammarna på träden vilket gör att radarbilden kan jämföras 
med tidigare bilder över samma område. En konventionell radar kan inte användas för detta 
ändamål då den skulle registrera trädens löv eller barr. Att jämföra olika radarbilder blir 
därmed meningslöst då löven hela tiden förflyttas.  

Då stormen Gudrun härjade i mellersta Sverige användes CARABAS II för att undersöka hur 
stora delar av skogsområdena som blivit förstörda. 

CARABAS kan även användas i militära applikationer då markburna fordon syns mycket väl. 
Även fordon med radardeflektionssystem syns med CARABAS. 

CARABAS III kommer slutligen att bära två olika typer av antennelement. Ett med 
beteckning VHF som har mycket lång väglängd och därför är antennelementet relativt långt. 
Frekvensen för VHF ligger mellan ungefär 30 och 80 MHz. Det andra antennelementet 
betecknas UHF och har betydligt kortare väglängd och därmed mindre geometriska mått. 
Frekvensen för UHF ligger mellan ungefär 140 och 360 MHz. Antennelementens form och 
storlek medför vissa geometriska krav på antennbäraren som omsluter antennelementen, dessa 
redovisas i avsnittet Förutsättningar. Det konceptuella utseendet på antennbärarna till VHF 
och UHF illustreras i Figur 3 nedan.  

 

1.3 Teknisk uppställning 
 

Bäraren av radarsystemet kommer att bestå av två delar, bärare av antennelement och en 
ramstruktur. Antennbäraren fästs på ramstrukturen som själv fästs i utvalda fästpunkter på 
helikoptern. I ramstrukturen fästs komponenter till den mekaniska drivningen för upp- och 
nedfällning av antennbäraren, detta illustreras i Figur 3. Vid mätning är antennbäraren 
nedfälld under helikoptern, vilket visas i Figur 2. Vid transport, start och landning är 
antennbäraren uppfälld bakåt, så att helikoptern kan landa.  

 
Figur 2. Principiellt utseende på antennbäraren. 
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Figur 3. Principiellt utseende på antennbäraren och ramstrukturen. 

 
Vidare bör hela installationen kunna nödfällas, för att garantera att helikoptern kan landa 
säkert även om antennbäraren fastnat i nedfällt läge.  

 

1.4 Förutsättningar 
 

Nedan presenteras krav som ställs på antennbäraren som omsluter antennelementen. Dessa 
krav var kända vid projektets början och tillhandahölls av SAAB Microwave Systems. 

Material som omsluter antennelementen får inte vara elektriskt ledande. Detta för att inte störa 
de radarsignalerna som sänds ut och tas emot av antennelementen. Lämpligt material kan 
därmed vara någon typ av ej elektriskt ledande fiberkomposit, till exempel glasfiber. Vidare 
måste VHF-elementen omslutas av 1,5 meter långa cylindriska rör med en inre diameter som 
inte understiger 100 mm. Antennbäraren ska bära två identiska VHF-element. Avståndet 
mellan VHF-elementen och helikopterstrukturen bör vara ungefär 1 m. Den struktur som 
omsluter UHF-elementen ska bestå av fyra lika delar, två på varje sida på antennbäraren. 
Dessa ska vara ungefär 340 mm långa och placeras 300 mm ifrån varandra, avståndet till 
helikopterstrukturen bör inte understiga 140 mm. Geometriska mått och principiellt utseende 
på antennbäraren visas i Figur 4 och Figur 5. De angivna måtten krävs för att säkerställa att 
radarn uppnår önskad funktion.  
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Figur 4.  Geometriska mått på antennbäraren. 

 
Figur 5. Geometriska mått på antennbäraren. 

För att underlätta certifieringen av CARABAS III ska ramstrukturen fästas mot en befintlig 
lastram konstruerad för Schweizer 300. Ramstrukturen ska således inte fästas direkt mot 
helikoptern. Då lastramen är certifierad i sitt befintliga utseende kan denna inte modifieras. 
Lastramen visas i Figur 6. 



19 
 

 
Figur 6. Helikopterns lastram. 

 

1.5  Syfte 
 

Syftet med projektet är konstruera antennbärare och ramstruktur på ett funktionellt och 
flygsäkerhetstekniskt tillfredställande sätt. 

 

1.6 Omfattning 
 

Examensarbetet består av ta fram en passande mekanisk design på bäraren av 
antennelementen och ramstruktur samt att välja lämpliga konstruktionsmaterial till dessa.  

Moment som ingår vid konstruktion av bäraren av antennelementen är: 
 

1. Sammanställning av yttre laster, statiska och dynamiska. 
2. Sammanställning av dimensionerande egenfrekvenser. 
3. Design och dimensionering av antennbärare utifrån ovanstående 

aspekter. 
 

Moment som ingår vid konstruktion av ramstrukturen är: 
 

1. Identifiering av lämpliga fästpunkter på helikoptern. 
2. Sammanställning av yttre laster, statiska och dynamiska. 
3. Sammanställning av dimensionerande egenfrekvenser. 
4. Design och dimensionering av ramstrukturen utifrån ovanstående 

aspekter. 
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1.7 Avgränsning 
 

Komponenter för upp och nedfällning av antennbäraren kan plockas in som färdiga moduler 
och kommer inte att konstrueras. Dessa komponenter ska dock väljas så att önskad funktion 
uppnås. Konstruktionsritningar och specifika hållfasthetsrapporter kommer endast att göras i 
mån av tid och ligger därmed utanför ramen för examensarbetet. Riskanalyser för fastställning 
av systemsäkerhet ingår inte i examensarbetet och kommer inte utföras. 

 

1.8 Metod 
 

Laster som verkar på antennbäraren och ramstrukturen kommer att bestämmas med analytiska 
och numeriska beräkningar i Matlab. Laster till följd av luftflödet kring antennen kommer 
uteslutande att behandlas analytiskt, med konventionell flödesteori. En CFD analys av 
luftflödet kring antennerna ansågs bli för komplicerad och omfattande, och kommer därför 
inte att utföras.  Även laster på ramstrukturen som delvis kommer från luftlasterna på 
antennbäraren behandlas analytiskt. De analytiska beräkningarna kommer dock att utföras 
med hjälp av Matlab, för att parametrar enkelt ska kunna ändras och resultaten uppdateras.  

Helikopterns exciteringsfrekvenser kommer att bestämmas med experimentella mätningar, 
vibrationsmätning. Accelerationsnivåerna i helikoptern kommer att mätas i utvalda punkter 
under flygning. Signalbehandlingen av mätdata kommer att uteslutande att behandlas 
numeriskt med Matlab. Frekvens- och PSD-spektrum kommer att tas fram för att identifiera 
dominerande exciteringsfrekvenser och accelerationsamplituder vid dessa. Vidare kommer 
CPSD att användas för att bestämma relativ rörelse mellan mätpunkterna och därmed ta fram 
svängningsformer för helikopterstrukturen vid exciteringsfrekvenser av intresse. 

Modalanalys av det totala systemets, antennbärare och ramstruktur, kommer att utföras för att 
bestämma systemets egenfrekvenser. Analysen kommer att behandlas numeriskt med finita 
elementmetoden och beräkningsprogrammet Algor. Modalanalysen kommer att behandla 
systemet som helhet, det vill säga antennbärare och ramstruktur sammansatt. Här är både 
modformer och tillhörande egenfrekvenser av intresse. Modformens utseende avgör om det 
finns någon risk för excitation av den aktuella svängningsformen och om tillhörande 
egenfrekvens inte får sammanfalla med någon av helikopterns dominerande 
excitationsfrekvenser. Vissa enklare analytiska beräkningar kommer att utföras för att 
verifiera resultaten från de numeriska beräkningarna. 

För att utvärdera spänningar och förskjutningar i antennbäraren och ramstrukturen kommer 
hållfasthetsanalyser att utföras. Samtliga spännings- och deformationsanalyser av 
antennbäraren och komponenterna i ramstrukturen kommer också att utföras numeriskt med 
Algor.  

Frekvenssvarsanalys kommer även att utföras för att verifiera den slutliga konstruktionen. Vid 
frekvenssvarsanalysen av det totala systemets kommer resultaten från vibrationsmätningen 
och frekvensanalysen att användas som indata och frekvenssvaret i strukturen kommer att 
studeras. 

Vid samtliga finita elementanalyser kommer elementindelning att göras så att spänningar, 
förskjutningar och egenfrekvenser som utvärderas ligger mindre än 5 procent från exakta 
värden för modellerna. 
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Arbetsgången som kommer att följas under examensarbetet är:  

1. Konceptgenerering 
Ta fram koncept på antennbärare och ramstruktur samt att utvärdera dessa. 
 

2. Lastfall och laster 

Fastställa statiska och dynamiska laster på antennbärare och ramstruktur. 
 

3. Experimentella mätningar 

Identifiera fästpunkter för ramstrukturen på helikopterns lastram och 
fastställa helikopterns exciteringsfrekvenser. 
 

4. Konstruktion i CAD 

Detaljkonstruktion av antennbärare och ramstruktur i IronCAD. 
 

5. Val av komponenter till mekanisk drivning för upp- och nedfällning av 

antennbäraren 
Dessa komponenter kommer att väljas med utgångspunkt från fastställda 
laster verkande på antennbärare och ramstruktur. 
 

6. Val av material 
Val av lämpliga material till antennbärare och ramstruktur.  
 

7. Finita elementberäkningar 
Fastställa strukturens egenfrekvenser samt spänningar och förskjutningar i 
strukturen utifrån beräknade laster. Beräkningsprogrammet Algor kommer 
att användas. 
 

8. Iteration 

Uppdatera CAD-geometrin och eventuellt materialvalen utifrån förgående 
FE-beräkningar. Nya beräkningar genomförs sedan med uppdaterad 
geometri. 
 

9. Verifiering 
Slutligen utvärderas den färdiga installationen med frekvenssvarsanalys med 
Algor.  

 

Denna arbetsordning kommer inte att följas strikt och många moment kommer att utföras 
parallellt.  
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2 TEORI 
I detta avsnitt presenteras teori som är viktig för projektet och områden som jag själv läst in 

mig på. Examensarbetet baseras i stor utsträckning på analytisk och numerisk 

hållfasthetsteori, denna presenteras dock inte och läsaren antas besitta grundläggande 

kunskaper inom detta område.   

 

2.1 Strömningsmekanik 
 

Nedan presenteras den teori som krävs för att beräkna storleken luftlasterna som verkar på 
antennbäraren då helikoptern flyger. 

Dragkraften parallellt med ett luftflöde ges av (1) (Hoerner, 1964) 

 � = �
� ����	�    (1) 

Där Cd är luftmotståndskoefficienten för tvärsnittet och S är area vinkelrätt mot 
flödesriktningen. ν är flödeshastigheten och ρ densiteten för flödesmediet.  

Reynolds tal ges av ekvation (2) och avgör om strömningen är laminär eller turbulent. 

 
� = ��
�      (2) 

I ekvation (2) avser l bredden eller höjden på tvärsnittet, µ den dynamiska viskositeten för 
flödesmediet, ρ densiteten på flödesmediet och v flödeshastigheten. Kritiskt Reynolds tal, då 
laminär separation upphör, beror på formen av det studerade objektet. För elliptiska och 
cirkulära tvärsnitt ligger kritiskt Reynolds tal mellan 105 och 106, beroende på tvärsnittets 
form och ytjämnheten på flödesytan.  

Luftmotståndskoefficienten Cde, för elliptiska tvärsnitt vid subkritiskt Reynolds tal, laminärt 
flöde, ges av ekvation (3) och (4). Konstanterna t och c utgör ellipsens lilla respektive stora 
axel. 

 ��� = 2����� �1 + �
�� + 1.1 �

�    (3) 

Där Cflam ges av (4)  

 ����� = �.���
���

     (4) 

Luftmotståndskoefficienten för flöde vinkelrätt mot en cylinder är Cdcv=1.17. För flöde 
parallellt med en cylinder är luftmotståndskoefficienten för nosytan och för basytan, 0.03 
respektive 0.13. Summan av dessa ger Cdcp=0.16.  

När en kropp förflyttas i stillastående luft, kan en regelbunden rörelse av flödespartiklarna 
bildas i efterdyningen av hindret. Så kallad periodisk avlösning kan uppstå. Frekvensen av 
denna periodiska avlösning utgör en exciteringsfrekvens för kroppen och kan ge upphov till 
resonans om kroppens egenfrekvenser ligger nära denna frekvens.  
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2.2 Frekvensanalys 
 

Syftet med frekvensanalys är att bryta ned en signal till komponenter med olika frekvenser. 
Detta kan göras för alla signaler med hjälp av fourieranalys där frekvenskomponenterna 
representeras av roterande vektorer. Dessa roterande vektorer representeras i sin tur av 
komplexa exponentialfunktioner. 

En vektor i det komplexa talplanet representeras av ekvation (5) (Randall, 1977). 

 

  = ! + "#     (5) 

 

a och b kan uttryckas med fas θ och amplitud |F| enligt  

 

 ! = | |%&'( 

  # = | |')*(     (6) 

 | | = √!�+#�  

 ( = ,!*-� �.
�� 

 

Enligt ekvation (5) och (6) gäller 
 
  = | |(%&'( + "')*()    (7) 

 

Med Euler’s relation, ekvation (8) kan F uttryckas enligt ekvation (9). 

 

 %&'( + "')*( = 123    (8) 

  = | |123     (9) 

 

Fouriertransformen (FFT) av tidfunktionen 4 = 4(,) definieras enligt ekvation (10). 

 

  5(6) = 7 4(,)1-2�8��9,:
-:     (10) 

 

G är en kontinuerlig funktion av frekvensen f. 1-2�8�� i ekvation (10) avser enhetsvektorn 
enligt ekvation (9). Vidare definieras diskret fouriertransform (DFT) av en diskret tidssignal 
4 = 4(*) enligt ekvation (11). 

 

 5(;) = ∑ 4(*)=-�>?@ 1-2ABCD
E      (11) 

 

Power spectral density (PSD) är ett mått på hur effekten på tidssignalen är fördelad över 
signalens frekvensområde (Bodén, 2007). Signalens ”effekt” avser här kvadraten på 
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tidssignalen. Om tidssignalen avser acceleration antar PSD enheten (m/s2)2/Hz. PSD 
definieras som fouriertransformen av autokorrelationen av tidsignalen x(n) enligt ekvation 
(12). Autokorrelationen är ett mått hur väl framtida värden på signalen kan förutsägas utifrån 
tidigare observationer och definieras för en diskret signal med ändlig energi enligt ekvation 
(13). 

   �(;) = ∑ 
(*)=-�>?@ 1-2ABCD
E      (12) 

 
(;) = ∑ 4(*)4(* + ;)=-�>?@    (13) 

 

Cross power spectral density (CPSD) kan på liknande sätt, som ekvation (12), definieras som 
fouriertransformen av korrelationen mellan två diskreta tidsignaler x(n) och y(n), enligt 
ekvation (14). CPSD talar om var signalerna liknar varandra och är en komplex funktion av 
frekvensen. Därmed innehåller CPSD information om fasvinklarna mellan signalerna. 
Korrelationen mellan två diskreta tidsignaler definieras enligt ekvation (15). 

  

 �(;) = ∑ 
FG(*)=-�>?@ 1-2ABCD
E    (14) 

 
(;) = ∑ 4(*)H(* + ;)=-�>?@    (15) 

 

Den teori som presenterats ovan kommer att användas vid signalbehandlingen av de data som 
generats från vibrationsmätningen på Schweizer 300. Vidare bör beaktas att tidsignalerna som 
genereras från en vibrationsmätning är ändliga och därmed måste fönsterfunktioner användas 
för att undvika spektralt läckage. En ofta använd fönsterfunktion är Hanningfönstret, 
definierad i ekvation (16).  

 I(*) = 1 − %&' ��8>
=-��     (16) 

Där N avser längden på tidserien. Ekvation (16) multipliceras med tidssignalen innan den 
fouriertransformeras, därmed minskar inverkan av spektralt läckage. Då ”energin” i signalen 
ändras vid multiplikation med en fönsterfunktion bör en amplitudkorrektionsfaktor användas. 
För Hanningfönstret ges denna faktor av ekvation (17). 

 �� = �
= ∑ I(*)=-�>?@     (17) 

I allmänhet är vibrationssignaler från maskiner inte fullständigt deterministiska utan 
innehåller en del överlagrat slumpartat brus (White, 1996). Då bruset är oberäkneligt påverkar 
det frekvensspektrumets form och kan förvränga det. Detta kan förhindras genom att bilda 
medelvärde av spektra. Bruset antar därmed en mjukare kurva och spektraltoppar som 
härstammar från den deterministiska delen av signalen kommer att framträda tydligare. Vid 
frekvensanalysen av vibrationsmätning på Schweizer 300 användes linjär medelbildning, 
vilket innebär att ett antal spektra adderas och att summan sedan divideras med det antal som 
lades ihop.    

 

2.3 Funktionsbeskrivning av ställdon 
 

Ett ställdon genererar kraft och linjär rörelse från någon typ av energikälla, ofta en roterande 
elektrisk motor. I Figur 7 visas typiskt utseende på ett ställdon med elektrisk motor och dess 
funktion illustreras. Stången kan röra sig linjärt över ställdonets slag med kraft och rörelse 
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genererad från den elektriska motorn. Överföring mellan roterande och linjär rörelse sker 
vanligtvis med en glidande skruv eller en kulskruv, därmed kan ett ställdon generera både 
dragande och tryckande kraft. Genomskärning av en kulskruv visas i Figur 8. En kulskruv 
medför att ställdonet inte är självlåsande, vilket är önskvärt i den aktuella tillämpningen på 
CARABAS III, detta beskrivs i avsnittet Val av färdiga komponenter. Ställdonet förses istället 
med broms, ofta elektriskt reglerad, som låser stången vid önskad position. 

 
Figur 7. Ställdon med elektrisk motor. 

 
Figur 8. Kulskruv i genomskärning. 

 

Ställdon med positionsåtergivning finns på marknaden och säljs bland annat av SKF. Detta är 
funktion som är nödvändig för att ett ställdon ska kunna användas på CARABAS III. 

 

2.4 Funktionsbeskrivning av gasfjädrar 
 

Gasfjädrars funktion baseras på den potentiella energin i komprimerad gas. Vid en jämförelse 
med mekaniska fjädrar har gasfjädrar följande fördelar (Stabilus, 2009) 

1. Relativt konstant fjäderkraft 
2. Hög dämpning 
3. Låsbar 

Lutningen på kraft-förskjutningskurvan är mycket liten för en gasfjäder. Kraftstegringen beror 
på önskad dragande eller tryckande kraft och slaglängden på fjädern. Kraftstegring på 20-40% 
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är vanligt för dragande gasfjädrar. Gasfjädrar har en inbyggd dämpning till följd av friktion 
och flödesmotstånd inom fjädern, detta beskrivs nedan. Många leverantörer kan erbjuda 
låsbara gasfjädrar, låsbara i drag eller tryck, vilket är intressant för den aktuella tillämpningen 
på CARABAS III. 

En tryckande gasfjäder kan beskrivas som ett slutet system bestående av en trycksatt tub, 
kolvstång och kolv. Arbetsmediet består ofta av kvävgas. Komponenterna i en gasfjäder 
smörjs vanligtvis med smörjolja. I Figur 9 visas ingående komponenter i en tryckande 
gasfjäder. 

 

 
Figur 9. Funktionsbeskrivning av en tryckande gasfjäder. 

Kolvstången med tvärsnittsarea AK styrs axiellt i den trycksatta tuben, som har tvärsnittsarea 
AR, vilket visas i Figur 9. Tätningen mellan kolvstången och den trycksatta tuben tätar av den 
trycksatta gasen, med trycket P, mot omgivande tryck PU. Munstycket i kolven ser till att 
gastrycket är lika stort på båda sidor om kolven. Krafter F i gasfjädern blir därmed 

  + K(L� − LM) − KL� = 0   (18) 

  = KLM 

När kolvstången trycks in i tuben minskar gasvolymen med volymen på den intryckta 
kolvstången och därmed ökar trycket i tuben. Krafterna vid fjäderns ändlägen är  

  � = K�LM     (19) 

  � = K�LM 

Relationen mellan volymminskningen och tryckökningen beskrivs av 

 

 KO> = P&*',!*, = K�O�>    (20) 

 

Vid isoterm volymförändring är n=1, denna förenkling gäller endast då vid små eller 
långsamma rörelser på kolvstången eftersom temperaturen på gasen då är nära konstant. 
Kraft-förskjutningskurvan i gasfjädern beskrivs därmed av 
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  = K�LM �QR
Q �>

    (21) 

Där 

 O = O� − LM' 

 O� = L�('� − '�) 

 

Där V1 är gasvolymen vid utdraget läge. Enligt ekvation (21) påverkar följande parametrar 
gasfjäderns kraft- förskjutningskurva: 

1. Gastrycket vid utdraget läge 
2. Tvärsnittsarean på kolvstången, tillgänglig gasvolym V1, eller tvärsnittet på 

den trycksatta tuben. 

I Figur 10 visas inverkan av dessa parametrar. 

 

 
Figur 10. Inverkan av gastryck, tvärsnittarea på kolvstång och tvärsnittarea på trycksatt tub på gasfjäderns kraft-

förskjutningskurva. 

 

Kraftstegringen i en gasfjäder är ett mått på ökningen av fjäderkraft över fjäderns slag och 
definieras enligt 

 4 = SA
SR = QR

QA = QR
QR-TC(UA-UR)    (22) 

En stor trycktub ger alltså liten kraftstegring. Fjäderkonstanten för en gasfjäder fås genom att 
integrera ekvation (23). 

 ; = �S
�U = VRTCAQR

(QR-TCW)A    (23) 

Fjäderkonstanten i en gasfjäder är alltså en funktion av läget på kolven.  
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Dragande gasfjäder fungerar på liknande sätt som tryckande, men innehåller en låg- och en 
högtryckssida. Kolven är innesluten i en cylinder inne i den trycksatta tuben. Principiellt 
utseende på en dragande gasfjäder presenteras i Figur 11.  
 

 
Figur 11. Dragande gasfjäder. 

Om trycket på lågtrycksidan försummas kan fjäderkraften beskrivas med ekvation (24).  
 

  = K�(LX − LM) �QR
Q �>

    (24) 

Där  
 
 O = O� − LM'    (25) 
 
Index 1 avser nu indraget läge på kolvstången och AC avser tvärsnittsarean på cylindern. 
Kraftstegringen i en dragande gasfjäder kan därmed beskrivas enligt ekvation (24), där index 
1 avser indraget läge och index 2 avser utdraget läge på kolvstången. Genom att integrera 
ekvation (24) erhålls fjäderkonstanten för en dragande gasfjäder vid isoterm volymförändring 
enligt ekvation (26). 
 

 ; = �S
�U = VR(TY-TZ)TZQR

(QR-TCW)A      (26) 

 
Gasfjädrar uppvisar ett direkt beroende av temperaturen, till följd av den komprimerade gasen 
i systemet. Genom att använda allmänna gaslagen ekvation (27) kan fjäderkraften 
approximeras enligt ekvation (28). 
 
 KO = *
[      (27) 
 

  �([) =  � � \
\]�    (28)  

 
I ekvation (8) är F1 fjäderkraften vid en referenstemperatur, vanligtvis 20 oC eller 293 K. 
Fjäderkraften är alltså proportionell mot kvoten mellan aktuell temperatur och 
referenstemperaturen. För den aktuella tillämpningen på CARABAS III, då gasfjädrarna ska 
användas utomhus mellan approximativt -10 och 30 oC, medför detta att fjäderkraften varierar 
mellan 0.90-1.03F1.   
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Den teori som nu har presenterats gäller endast för ideala gasfjädrar, inverkan av friktion och 
flödesmotstånd genom kolvens munstycke har försummats. Flödesmotståndet är beroende av 
kolvens hastighet, ju högre hastighet desto högre flödesmotstånd. Denna egenskap medför att 
gasfjädrar har en inbyggd dämpning. Denna egenskap tillsammans med låg kraftstegring är 
anledningen till att gasfjädrar används i upp- och nedfällningsmekanismen av antennbäraren i 
CARABAS III. 
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3 METODBESKRIVNING OCH RESULTAT 
Nedan följer en utförlig beskrivning av konstruktionsarbetet. Konstruktionen av CARABAS III 

presenteras noggrant och dess funktion beskrivs ingående. Vidare presenteras beräkningar 

på laster som verkar på systemet. Modalanalysen av strukturegenfrekvenser beskrivs och 

resultat presenteras. Hållfasthetsanalyser av viktiga komponenter redovisas även.   

 

3.1  Funktionsbeskrivning av CARABAS III  
 

3.1.1 Antennbärare och ramstruktur 
 

Nedan presenteras CARABAS III som den konstruerats i detta projekt. Konstruktionen är i 
stora drag komplett, geometrin av vissa mindre detaljer är dock inte verifierad med 
hållfasthetsberäkningar. Geometrin av övriga komponenter är resultatet av upprepade 
hållfasthetsanalyser, först och främst modalanalys men även spänningsanalyser. CARABAS 
III bör i detta stadium betraktas som ett väl genomarbetet koncept. I Figur 12 visas 
CARABAS III, antennbäraren befinner sig i uppfällt läge i figuren. Färgerna på 
komponenterna i figurer nedan syftar endast till att visa utseendet på respektive komponent.  

 

 
Figur 12. Sammanställning av CARABAS III. 

Stommen i ramstrukturen utgörs av två balkar med C-profil, här kallade rambalkar. Till dessa 
fästs det främre och bakre ramfästet som innehåller stödpunkter mot lastramen med 
skruvförband. Mittbalkarna utgör stommen för mekanismen för förspänning av ramstrukturen 
mot lastramen och även dessa fästs till rambalkarna med skruvförband. Fästena till 
rotationsaxeln innehåller lagerhus för lagringen mot rotationsaxeln och dessa fästs till 
rambalkarna med skruvförband. Ramstrukturens uppbyggnad visas i Figur 13 och Figur 14. 
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Figur 13. Ramstrukturens uppbyggnad. 

 
Figur 14. Ramstrukturens uppbyggnad. 

Antennbäraren är uppbyggd av kompositstruktur och fästs till antennfästena med limförband, 
detaljerad utformning av dessa presenteras inte i denna rapport och lämnas till senare arbete. I 
avsnittet Antennbäraren presenteras antennbärarens uppbyggnad ingående. I Figur 15 visas en 
sammanställning av antennbäraren och antennfästena. 
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Figur 15. Sammanställning av antennbärare och antennfästen. 

3.1.2 Förspänning mot lastram 
 

Ramstrukturen måste fästas till lastramen på något sätt. Då lastramen inte bör modifieras och 
då CARABAS III ska kunna nödfällas valdes en lösningen som innebär att ramstrukturen 
förspänns mot lastramen via helikopterns lastkrok som fästs i lastramen. På ramstrukturen 
finns fyra stödpunkter som pressas mot lastramen, två på det främre och två på det bakre 
ramfästet, se Figur 16. Mellan ramstruktur och lastram finns en tunt lager gummi för att öka 
dämpning och friktion i kontakten.  

 
Figur 16. Stödpunkter mot lastramen, infälld bild visar en förstoring kring en av stödpunkterna. 
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Denna lösning medför att ramstruktur och antennbärare enkelt kan nödfällas med hjälp av 
helikopterns lastkrok. Lastkroken är designad för en brukslast på 8.9 kN och öppnas elektriskt 
och mekaniskt från helikopterns cockpit. Denna lastkrok är av typ MD 500 från Onboard 
Systems och finns redan i bruk på den helikopter som CARABAS III ska monteras på. Denna 
lösning underlättar därmed certifieringen av CARABAS III samtidigt som ingen 
nödfällningsmekanism behöver konstrueras. I Figur 17 visas den aktuella lastkroken. 

 
Figur 17. Helikopterns lastkrok. 

Själva förspänningsmekanismen är uppbyggd av en fjäderbelastad skruv och en ledad balk 
som fungerar som hävarm och trycker ramstrukturen mot lastramen, se Figur 18 och Figur 19. 
Fjädern är en tryckande skruvfjäder och används här för att ge en kontrollerbar 
förspänningskraft. Mekanismen innehåller även en mekanisk koppling mellan lastkroken och 
balken som utgör hävarmen, detta visas inte i figur 58. Konstruktionen av denna del lämnas 
till senare arbete, vilket beskrivs i avsnittet Fortsatt arbete. Utformningen av denna mekanism 
medför att fjäderkraften som behövs för att uppnå önskad förspänning är betydligt mindre än 
själva förspänningskraften och därmed blir belastningen på ramstrukturen betydligt mindre. 

 
Figur 18.  Mekanism för förspänning av ramstrukturen mot lastramen. 
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Figur 19. Mekanism för förspänning av ramstrukturen mot lastramen. 

I Figur 20 visas tryckfjädern och tillhörande komponenter. Förspänningskraften justeras 
genom att skruva på mutter så att fjädern trycks ihop. Fjäderkraften leds sedan in i den ledade 
balken och en förspänning mot lastramen skapas. Hylsan, som är transparent i Figur 20, utgör 
ett stopp för det övre locket och när dessa två delar är i kontakt har korrekt förspänningskraft 
uppnåtts. För att ge en tydlig indikation på att det övre locket är i kontakt med hylsan sitter en 
gummiring på hylsans övre kant. När denna deformeras har rätt fjäderkraft uppnåtts.  

 
Figur 20. Skruvfjädern och tillhörande komponenter till mekanismen för förspänning av ramstrukturen mot 

lastramen. 
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3.1.3 Upp- och nedfällningsmekanism 
 

Antennbäraren fälls upp och ned med hjälp av två gasfjädrar och ett linjärt ställdon. 
Gasfjädern vill föra antennen till uppfällt läge och ställdonet tvingar ned den till nedfällt läge 
vid mätning. Om ställdonets funktion upphör återförs antennen till sitt uppfällda läge och 
helikoptern kan landa säkert, detta är möjligt om ett ställdon med kulskruv väljs eftersom 
ställdonet därmed inte är självhämmande. Mekanismen för upp- och nedfällning av 
antennbäraren illustreras i Figur 21. Fg och Fs avser kraften från gasfjädrarna respektive 
ställdonet. Dessa krafter skapar moment kring rotationsaxeln via vajrar som fästs i gasfjädrar, 
ställdon och trissan, vajrarna visas inte i Figur 21. Vajerledare används för att rikta vajrarna så 
att de möter gasfjädrar och ställdon parallellt med rambalkarna. Dessa består av krökta 
plastbelagda glidytor med spår för vajrarna, Figur 22. Krökningsradien på vajerledarna är 80 
mm och omfattar 45 grader. 

Principiellt utseende på trissan visas i Figur 21, denna komponent behandlas mer ingående i 
avsnittet Trissa. 

 

 
Figur 21. Mekanism för upp och nedfällning av antennbäraren. 
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Figur 22. Vajerledare till stålvajrarna till gasfjädrar och ställdon. 

 

3.1.4 Fästen, skruvförband och uppbyggnad 
 

I Figur 23 och Figur 24 visas en sprängd vy av CARABAS III, samtliga delar utom 
antennbäraren visas inklusive komponenter till skruvförband med mera. I Figur 23 och Figur 
24 är intressanta områden inringade. Förstoringar och beskrivningar av dessa områden 
presenteras nedan i Figur 25 till Figur 33. 

 
Figur 23. Sprängd vy av CARABAS III. 
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Figur 24. Sprängd vy av CARABAS III. 

 

Område 1 presenteras i Figur 25 där samtliga komponenter som valts för att fästa antennfästet 
till rotationsaxeln visas. Antennfästet kopplas samman med rotationsaxeln med två fjädrande 
pinnar med ytterdiameter 10 mm och innerdiameter 6 mm, dessa hålls på plats med två M6 
skruvar.  

 
Figur 25. Koppling mellan antennfäste och rotationsaxel. 
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Område 2 visas i Figur 26, uppbyggnad av lagringen mot rotationsaxeln samt skruvförbandet 
mellan fästet till rotationsaxeln och rambalken visas här. Lagringen är uppbyggd av ett tenn-
brons glidlager som tätas av med två oringar. Endast principiellt utseende på glidlagret 
presenteras i Figur 26. Skruvförbandet består av fyra M8 skruvar. 

 
Figur 26. Lagring av rotationsaxel och skruvförband mellan fästet till rotationsaxeln och rambalk. 

Vajerledarna fästs till det bakre ramfästet med en M6 skruv och låses mot rotation genom 
sexkantig form på skruven och hålen i ramfästet och vajerledaren. I Figur 27 visas område 3. 

 
Figur 27. Koppling mellan bakre ramfäste och vajerledare. 



39 
 

Område 4 visas i Figur 28. Här visas koppling mellan fästöron, mittbalkar och rambalk, som 
består av två skruvförband med fyra M6 skruvar i var. För att uppnå rätt klämlängd monteras 
hylsor på skruvarna vid mittbalkarna. Fästet till den fjäderbelastade skruven fästs till öronen 
med två 8 mm pinnskruvar.  

 
Figur 28. Koppling mellan fästöron, mittbalkar och rambalk samt mellan öron och fäste till den fjäderbelastade 

skruven. 

Gasfjädrarna kopplas till det främre ramfästet med en pinne med diameter 14 mm, denna låses 
med två låsringar. Gasfjädrarna separeras med en hylsa. Detta visas i Figur 29 och motsvarar 
område 5. Ställdonet fästs till det främre ramfästet på liknande sätt. 

 
Figur 29. Koppling mellan gasfjädrar och främre ramfäste. 
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Område 6 avser lagringen mellan fjäderbelastade skruven och den ledade balken, vilket visas i 
Figur 30. Lagret är ett treskiktsglidlager bestående av stålmantel och sintrat mellanliggande 
bronsskikt impregnerat med PTFE/blyblandning och har här beteckning SBT. En 8 mm pinne 
med låsringar kopplar samman komponenterna.  

 

 
Figur 30. Lagring mellan den fjäderbelastade skruven och ledade balken. 

Område 7 avser lagringen fäste till ledad balk och ledad balk, vilket visas i Figur 31. Lagret är 
ett SBT-lager, beskrivet ovan. En 10 mm pinne med låsringar kopplar samman 
komponenterna och hylsor håller balken på plats mellan fästena. 

 
Figur 31. Lagring mellan fästet till den ledade balken och den ledade balken. 
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Fästena till den ledade balken kopplas samman med mittbalkarna med skruvförband 
bestående av fyra M6 skruvar var. För att skruvarna ska ha rätt klämlängd används hylsor. I 
Figur 32 visas detta, som motsvarar område 8. 

 
Figur 32. Skruvförband mellan fäste till den ledade balken och mittbalk. 

Det bakre ramfästet fästs till rambalkarna med två skruvförband bestående av två M10 
skruvar var. I Figur 33 visas ett av förbanden (område 9). Det bakre ramfästet fästs på samma 
sätt till rambalkarna men eftersom denna komponent inte belastas lika hårt används M8 
skruvar till dessa två förband. 

 
Figur 33. Skruvförband mellan främre ramfäste och rambalk. 

Vissa små måttjusteringar kan behövas för att färdigställa denna modell av CARABAS III.  
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3.2 Konstruktionsmaterial 
 

De delar av antennbäraren som omsluter antennelementen måste konstrueras av ett material 
som inte är elektriskt ledande, som nämnt. Glasfiber valdes till den de av antennbäraren som 
omsluter VHF-elementen och kevlar till den del som omsluter UHF-elementen. SUPP består 
av kolfiber och glasfiber nära VHF, se avsnittet Antennbäraren för beskrivning av 
antennbärarens uppbyggnad. Materialdata för samtliga kompositmaterial i antennbäraren 
redovisas i Tabell 1 och avser 60 % (volym) fiber och 40 % (volym) matris (Åström, 1992). 
Beteckningarna ”L” och ”T” avser egenskaper mätta parallellt respektive tvärs fiberriktningen 
i materialen.  

Tabell 1. Materialdata för kompositmaterialen till antennbärare. 

vf=0.6 Material: Glasfiber Kevlar 49 Kolfiber T-300 
Elasticitetsmodul EL (GPa) 45 76 132 

ET  (GPa) 12 5.5 10.3 
Skjuvmodul GLT (GPa) 4.4 2.1 6.5 
Poisson’s tal vLT 0.25 0.34 0.25 

vTL 0.067 0.025 0.019 
Densitet ρ (kg/m3) 1940 1300 1470 

Brottgräns vid tryck 
σu_t_L (MPa) 550 280 830 
σu_t_T (MPa) 140 140 140 

Brottgräns vid drag 
σu_d_L(MPa) 1000 1380 1240 
σu_d_T (MPa) 34 28 45 

Brottgräns vid skjuvning σu_LT (MPa) 40 55 62 
 

Tvärkontraktionstalet för belastning tvärs fiberriktning beräknades enligt ekvation (29) 
(Gudmundson, 2007) 

 ^\_ = `a
`b ^_\     (29) 

Samtliga komponenter i ramstrukturen bortsett från rotationsaxeln och standardkomponenter 
till skruvförband med mera har konstruerats i aluminium. Rotationsaxeln har konstruerats i 
stål. I Tabell 2 redovisas materialdata för möjliga aluminium- (MatWeb, 2009) och 
stålkvaliteter (Sundström, 1999). Sträck- och brottgränser för materialen i Tabell 2 varierar 
något beroende på utgångsämnets dimensioner.  

Tabell 2. Möjliga konstruktionsmaterial för komponenter i ramstrukturen. 

Material: Aluminium 7175-T7351 Legerat stål 142225-03 

Elasticitetsmodul E (GPa) 72.0 206 

Poisson's tal v 0.33 0.3 

Sträckgräns σy (MPa) 435 >490  

Brottgräns σu (MPa) 505 690 

Densitet ρ (kg/m3) 
2800 7800 

 

Vid de hållfasthetsanalyser som utförts har materialdata enligt Tabell 1 och Tabell 2 använts. 
De material som presenteras här utgör endast ett förslag och bör inte betraktas som slutgiltiga.  
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3.3 Laster och lastfall 
 

3.3.1 Lastfaktorn 
 

Schweizer 300 är enligt FAR27 certifierad mot en begränsande manövreringslastfaktor från 
en positiv gräns på 3.5 till en negativ gräns på -1 gånger gravitationskonstanten. Detta innebär 
att helikoptern maximalt kan utsättas för en acceleration på 3.5 g verkande i positiv riktning 
vinkelrätt mot huvudrotorn. 

3.3.2 Aerodynamisk lastanalys 
 

Vid drift kommer aerodynamiska krafter att verka på antennbäraren till följd av det luftflöde 
som uppstår av helikopterns rörelse och det luftflöde som rotorn genererar. Hur stora dessa 
krafter blir beror på flödeshastigheten och formen på tvärsnitten vinkelrätt mot luftflödet, 
enligt avsnittet Strömningsmekanik. I de genomförda beräkningarna tas ingen hänsyn till 
variationer i lufttemperatur och ytornas utseende på antennbäraren. Krafter till följd av 
ytfriktion på antennbäraren försummas alltså. Luftkrafterna på ramstrukturen är 
uppskattningsvis så små att även dessa försummades i beräkningarna. 

Då luftflödet från helikopterns huvudrotor inte är kontinuerligt, utan består av ”luftstötar”, 
och då luftströmmen kring antennbäraren är störd av helikopterstrukturen utgör en fullständig 
aerodynamisk analys av krafterna som verkar på antennbäraren ett komplicerat problem. 
Resultaten från de beräkningar som presenteras nedan är konservativa, vilket beskrivs nedan. 
En mer utförlig diskussion om tillförlitligheten av de utförda beräkningarna presenteras i 
avsnittet DISKUSSION. 

Krafterna på antennbäraren till följd av luftflödet används nedan som indata till 
spänningsanalyser av antennbärare och ramstruktur. Storleken på luftkrafterna är dessutom 
dimensionerande för vilken kraft gasfjädrarna och ställdon måste jobba med. Detta beskrivs 
nedan i avsnittet Upp- och nedfällningsmekanism. 

Densitet och dynamisk viskositet för luft vid 15 oC och normalt lufttryck är 1.23 kg/m3 
respektive 1.78·10-5 Pa·s. I tabell 4 redovisas luftmotståndskoefficienterna för ingående delar 
i antennbäraren. Värdet på luftmotståndskoefficienterna beräknades med tvärsnittsdata och 
yttre mått för antennbärarens delar enligt avsnittet Antennbäraren och med ekvation (8)-(9) i 
avsnittet Strömningsmekanik. I avsnittet Antennbäraren presenteras även antennbärarens 
uppbyggnad i Figur 69. Luftmotståndskoefficienterna avser laminärt flöde, då Reynolds tal 
vid aktuell flödeshastighet, enligt ekvation (2) är ungefär 3·105. För att inte underskatta 
lasterna beräknades samtliga luftkrafter vid laminärt luftflöde. 

 

Tabell 3. Luftmotståndskoefficienter för antennbärarens ingående delar. Flödesriktningen avser parallellt eller 
vinkelrät flöde i förhållande till VHF antennernas längsgående riktning. 

Del Flödesriktning Cd 

VHF Parallell 0.16 

VHF Vinkelrät 1.17 

UHFS Parallell 0.67 

UHFS Vinkelrät 1.84 

UHF1 Parallell 0.56 

SUPP Parallell 0.69 
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Vid beräkningen av luftlasterna delades luftflödet upp i en vinkelrät och en parallell 
komponent i förhållande till VHF antennernas längsgående riktning. Flödeshastigheten blir 
därmed en funktion av läget på antennbäraren, som beskrivs av vinkeln α. Schweizer 300 har 
en marschfart på 70 knop eller 135 km/h, vilket ger horisontell lufthastighet vh =36 m/s. 
Vidare skapar huvudrotorn ett vertikalt luftflöde, lufthastigheten beräknades med 
jämviktsekvationen (30) och ekvation (31). 

  = �
�� (c	) = c ��

�� + ��
�� 	 = cd��e + ��

�� 	 = 0  (30) 

Där tidsderivatan av flödesmassan ges av  

 
��
�� = ��	�Lfg�    (31) 

Ekvation (30) och (31) ger det sökta medelvärdet på den vertikala flödeshastigheten 

 	� = h�ij�k
�Tlmn     (32) 

Flödeshastighet från huvudrotorn är beroende av radiellt avstånd från huvudrotorns 
rotationsaxel. Vid rotorns rotationscentrum är flödeshastigheten nära noll och vid 
rotorbladens spetsar antar flödeshastigheten sitt maximala värde. Ekvation (32) avser alltså 
medelvärdet på flödeshastigheten från rotorn. I ekvation (32) är mhel helikopterns vikt, ρl 

luftens densitet och Arot arean på huvudrotorn. Ekvation (32) avser lastfaktor 1. 

För att kunna beräkna den totala kraften på antennbäraren till följd av luftflödet delades 
luftflödet upp i två komponenter, en parallell med VHF och en vinkelrät mot VHF, som 
nämnt. Detta illustreras i Figur 34. Kraften på varje del i antennbäraren beräknades separat. 

 
Figur 34. Uppdelning av luftflödet i en komponent parallellt med VHF och en komponent vinkelrät mot VHF. 

 



45 
 

Då luftmotståndskoefficienterna för antennbärarens delar och flödeshastigheterna var kända 
kunde sedan luftlasterna i antennbäraren beräknas som funktion av vinkeln α mellan 
rambalkarna och antennbäraren. Ekvation (1)-(4) i avsnittet Teori och ekvation (32) 
implementerades i Matlab-kod och tryckkrafterna till följd av luftflödet beräknades för α 
mellan 0 och 140 grader, Matlab-koden återfinns i avsnittet BILAGOR. 0 grader motsvarar 
nedfällt läge på antennbäraren medan 140 motsvarar uppfällt läge. I beräkningarna beaktades 
det faktum att helikoptern lutar ungefär 10 grader framåt vid marschfart.  De grafer och 
numeriska värden på luftkrafterna som presenteras nedan är alla beräknade vid marschfart 
med lastfaktor 1, se avsnitt Lastfaktor. Maximala värden på luftkrafterna uppkommer 
naturligtvis vid lastfaktor 3.5 och även dessa presenteras nedan. De luftkrafter som 
presenteras nedan på antennbärarens olika delar avser total kraft på respektive del. I Figur 35 
visas flödeshastigheten parallellt och vinkelrätt mot VHF som funktion av α. Positiv parallell 
flödeshastighet skapar luftkrafter som vill fälla upp antennbäraren medan en negativ parallell 
flödeshastighet skapar luftkrafter som vill fälla ned antennbäraren. Positiv vinkelrät 
flödeshastighet skapar luftkrafter som vill dra antennbäraren från rotationsaxeln medan en 
negativ vinkelrät flödeshastighet skapar luftkrafter trycker antennbäraren mot rotationsaxeln. 

 
Figur 35. Luftflödets hastighet parallellt och vinkelrätt mot VHF som funktion av α. 

I Figur 36 ges luftkrafterna i VHF som funktion av vinkeln α. Den parallella 
kraftkomponenten är mycket liten till följd av VHF antennens aerodynamiska form. Den 
vinkelräta komponenten är däremot betydligt större med maximalt värde 378 N då α är 72 
grader. 
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Figur 36. Luftkrafter i VHF som funktion av α. 

Luftkrafterna på UHF ges i Figur 37, och består av tre komponenter. Parallell kraft i UHFS 
respektive UHF1 samt vinkelrät kraft i UHFS. För att förenkla beräkningarna antogs att den 
vinkelräta luftkraften inte påverkas av UHF1, därmed bestäms kraften endast av UHFS 
tvärsnitt. Även i UHF dominerar vinkelrät kraft, men den parallella kraftkomponenten är 
betydligt större än i VHF, vilket kan förväntas. De parallella komponenterna är störst, 44 N 
respektive 27 N, då antennbäraren är nedfälld, det vill säga då α är 0 grader. Även i denna del 
återfinns maximalt vinkelrät kraft, 220 N, då alfa är 72 grader. 

 
Figur 37. Luftkrafter i UHF som funktion av α. Krafterna delas upp i tre komponenter, parallell kraft i UHFS och 
UHF1 samt en vinkelrät kraftkomponent. Figuren innehåller fyra grafer varav en beskriver total parallell kraft i 
UHF. 

Kraften i SUPP består endast av en parallell kraftkomponent, vinkelrät komponent ansågs 
vara försumbar, vars storlek som funktion av α visas i Figur 38. Maximum återfinns då 
antennen är nedfälld och antar värdet 208 N. 
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Figur 38. Krafter på SUPP parallellt med VHF till följd av luftflödet som funktion av alfa. 

De numeriska värden på luftlasterna som använts som indata till hållfasthetsberäkningar med 
mera är företrädelsevis beräknade med lastfaktor 3.5. I Tabell 4 presenteras 
kraftkomponenterna från luftlasterna vid uppfällt och nedfällt läge på antennbäraren vid 
lastfaktor 3.5 g. 
 

Tabell 4. Kraftkomponenter från luftlaster vid uppfällt och nedfällt läge på antennbäraren vid lastfaktor 3.5 g. 

 

Kraftkomponent  Beteckning Kraft vid nedfällt 
läge, N 

Kraft vid uppfällt 
läge, N 

Parallell kraft i VHF DVHF_p 3 -4 
Vinkelrät kraft i VHF DVHF_v 120 17 
Parallell kraft i UHFS DUHFS_p 48 -61 
Parallell kraft i UHF1 DUHF1_p 30 -38 
Parallell kraft i UHF DUHF_v 69 10 
Parallell kraft i SUPP DSUPP 229 -290 
 

Det moment kring rotationsaxel som skapas av luft- och tröghetskrafterna på antennbäraren 
beräknades även, se Matlab-kod i BILAGOR. I avsnittet Förspänning av ramstruktur mot 
lastram presenteras de geometriska mått som användes för att beräkna momentet kring 
rotationsaxeln. I Figur 39 presenteras momentet som funktion av α vid lastfaktor 1. I Figur 39 
visas även momentet kring rotationsaxel till följd av tröghetskraften på antennbäraren. Ett 
positivt moment vill fälla upp antennbäraren medan ett negativt moment vill fälla ned 
antennbäraren. Momentet från tröghetskraften på antennbäraren i Figur 39 avser att 
helikoptern inte accelererar i någon riktning och avser därmed tyngdkraften på antennbäraren. 
Slutligen presenteras även totalt moment, summan av momenten från luftkrafterna och 
tyngdkraften. Det till värdet största totala momentet kring rotationsaxeln uppgår till -260 Nm 
då antennbäraren är uppfälld. 
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Figur 39. Moment kring antennbärarens rotationsaxel till följd av luftkrafter, tyngdkraft och summan av dessa. 
Momentet visas som funktion av α. 

Eftersom de största och dimensionerande momenten uppkommer vid lastfaktor 3.5 
presenteras detta i Tabell 5, vid uppfällt och nedfällt läge på antennbäraren. I detta fall antas 
att helikoptern accelererar med 3.5 g parallellt med huvudrotoraxeln. Det till värdet största 
totala momentet kring rotationsaxeln uppgår till -545 Nm då antennbäraren är uppfälld. 
 

Tabell 5. Moment som kring rotationsaxeln vid lastfaktor 3.5 för nedfällt och uppfällt läge på antennbäraren. 

Moment Beteckning Moment vid nedfällt läge, 
[Nm] 

Moment vid 
uppfällt läge, [Nm] 

Från luftkrafter Mluft 233 -295 
Från acceleration 
parallellt med 
huvudrotoraxel 

Mt 56 -250 

Totalt Mtot 289 -545 
 

 

3.3.3 Kraftspel i upp- och nedfällningsmekanismen 
 

Följande beräkningar utfördes för att beräkna vilken dragande kraft som behövs från 
gasfjädrarna och vilken kraft som ställdonet måste jobba med för att fälla ned antennbäraren. I 
beräkningarna inkluderas friktion i glidlager och vajerledare. Friktionskrafterna är i sig 
beroende av krafterna från gasfjädrar och ställdon. Erforderlig kraft från ställdonet itererades 
således fram. I Figur 40 visas en friläggning av de krafter som skapar moment kring 
rotationsaxeln. Krafterna från gasfjädrar och ställdon Fg och Fs inkluderar här friktionskraften 
från respektive vajerledare, hur krafterna beräknades presenteras i den Matlab-kod som skrev 
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för denna beräkning, se BILAGOR. Friktionskoefficienten mellan vajrar och vajerledare 
approximerades här till 0.2. Mf avser friktionsmomentet från glidlagren, i Figur 40 avser 
riktningen på detta moment att antennbäraren fälls ned. Friktionskoefficienten mellan 
glidlager och rotationsaxel sattes till 0.1. Relevanta mått för beräkningen presenteras i Figur 
45. De resultat som redovisas nedan avser att gasfjädrarna har en dragande kraft på 2 kN, 
totalt 4 kN, vid indraget läge. Kraftstegring är 40 % vilket medför att dragande kraft vid 
utdraget läge är 5.6 kN.  

 
Figur 40. Friläggning av krafter som skapar moment kring rotationsaxeln. 

 

Det moment kring rotationsaxeln som gasfjädrarna skapar beror av fjäderkraften och radien 
på trissan. I dessa beräkningar approximerades trissan till gasfjädrarna ha en linjärt ökande 
radie från 60 mm vid nedfällt läge till 120 mm vid uppfällt läge på antennbäraren. Denna 
approximation medför inga fel i beräkningarna då ändlägena är dimensionerande och radien 
vid dessa är rätt. Trissans utseende beskrivs mer ingående i avsnittet Trissan. I Figur 41 
presenteras summan av momentet kring rotationsaxeln från gasfjädrarna och luftlasterna vid 
lastfaktor 1 som funktion av vinkeln α. Denna summa representerar överskottsmomentet som 
vill hålla kvar antennbäraren i uppfällt läge. Här antas antennbäraren röra sig från ett uppfällt 
läge till ett nedfällt, därmed medför friktionskrafterna i glidlagren och vajerledaren till 
gasfjädrarna att överskottsmomentet ökar. I Figur 42 visas överskottsmomentet som funktion 
av α vid lastfaktor 3.5.  Vid uppfällt läge vid lastfaktor 1 och 3.5 är överskottsmomentet 266 
respektive -16 Nm. Enligt denna beräkning räcker inte fjäderkraften till för att hålla 
antennbäraren i uppfällt läge vid lastfaktor 3.5. Överskottsmomentet blir positivt först 27 
grader från uppfällt läge på antennbäraren.  

De beräknade luftlasterna är högst sannolikt betydligt större än de verkliga, eftersom den 
störda luften från rotorn gör flödet kring antennbäraren turbulent. I beräkningarna antogs 
flödet vara laminärt och därmed blir luftlasterna högre.  
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Figur 41. Överskottsmoment kring rotationsaxeln vid lastfaktor 1. 

 
Figur 42. Överskottsmoment kring rotationsaxeln vid lastfaktor 3.5. 

 

I Figur 43 och Figur 44 visas den kraft från ställdonet som krävs för att fälla ned 
antennbäraren som funktion av α vid lastfaktor 1 respektive 3.5. Maximal kraft som fordras 
från ställdonet är ungefär 6 kN kring α=0 vid lastfaktor 3.5. Antennbäraren behöver dock inte 
kunna fällas ned vid lastfaktor 3.5 så om ett ställdon som ger en dragande kraft på 6 kN väljs 
finns en marginal mot den dimensionerande nedfällningskraften vid lastfaktor 1. 
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Figur 43. Kraft från ställdonet som krävs för att fälla ned antennbäraren vid lastfaktor 1. 

 

 
Figur 44. Kraft från ställdonet som krävs för att fälla ned antennbäraren vid lastfaktor 1. 
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3.3.4 Förspänning av ramstruktur mot lastram 
 

Enligt avsnittet Funktionsbeskrivning av CARABAS III så ska ramstrukturen förspännas mot 
helikopterns lastram. Nedan följer en beskrivning av de beräkningar som utfördes för att 
fastställa hur stor förspänningskraft som behövs.  

I Figur 45 visas en friläggning av krafterna som verkar på antennbärare och ramstruktur. 
Krafterna R1 och R2 representerar reaktionskrafterna till följd av de yttre krafter som krävs för 
att systemet ska vara i jämvikt i y-led. Yttre krafter är luftkrafter presenterade i avsnittet 
Aerodynamisk lastanalys och tröghetskrafterna Ft_antenn och Ft_ram. Tröghetskrafterna i denna 
beräkning avser lastfaktor 3.5. Massan på antennbäraren är 12.2 kg inklusive antennfästen och 
massan på ramstrukturen är ungefär 47 kg.  

 
Figur 45. Friläggning av krafter som verkar på antennbärare och ramstruktur. I figuren anges även de mått som 

användes vid beräkningen av erforderlig förspänningskraft. 

 

Kraftjämvikt i y-led och momentjämvikt kring punkten A ställdes upp för att beräkna 
reaktionskrafterna i stödpunkterna på ramstrukturen mot lastramen R1 och R2. De yttre 
krafterna delades här upp i x och y-komponenter och reaktionskrafterna beräknades som 
funktion av läget på antennbäraren, det vill säga vinkeln α. Till följd av det stora antalet 
kraftkomponenter i denna beräkning presenteras den inte mer ingående än nu beskrivet, då 
beräkningen blir mycket svår att överblicka. I BILAGOR återfinns Matlab-koden som skrevs 
för denna beräkning, de i Figur 45 presenterade måtten har andra beteckning i denna kod, 
beskrivningar till varje steg av beräkningen finns dock med. I Figur 46 visas 
reaktionskrafterna R1 och R2 som funktion av vinkeln α vid lastfaktor 3.5. 



53 
 

 
Figur 46. Reaktionskrafterna R1 och R2 som funktion av vinkeln α vid lastfaktor 3.5. 

Den största reaktionskraften är R1_max=2534 N då antennbäraren är uppfälld. Denna kraft 
motsvarar den största kraft som reaktionskrafterna i de två stödpunkterna på det bakre 
ramfästet till följd av förspänningskraften mot lastramen avlastas med.  

För att ramstrukturen inte ska röra sig och för att de fyra stödpunkterna mot ramstrukturen ska 
kunna betraktas som fixerade, valdes en förspänningskraft som ger reaktionskrafter i de två 
bakre stödpunkterna motsvarande 1.5 R1. En friläggning av förspänningskraften och 
reaktionskraften i de två bakre stödpunkterna visas i Figur 47.  

 
Figur 47. En friläggning av förspänningskraften och reaktionskraften i de två bakre stödpunkterna. 

En momentjämvikt kring punkten A ställdes slutligen upp för att beräkna erforderlig 
förspänningskraft, enligt ekvation (33). 

 

  �öfWVp� − 1.5
�_��Fps = 0   (33) 
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Med angivna värden på R1_max, L6 och L8 beräknades förspänningskraften till Fförsp = 6.6 kN. 
Med denna förspänningskraft kommer yttre krafter på antennbäraren verkande i x-led, enligt 
Figur 45, att tas upp genom friktion i stödpunkterna mellan ramstruktur och lastram. 

 

3.3.5 Periodisk avlösning 

Eftersom helikopterns huvudrotor stör luftflödet kring antennbäraren bedöms periodisk 
avlösning inte kunna uppstå, därmed presenteras inga beräkningar på avlösningsfrekvenser. 

 

3.3.6 Vibrationsmätning 
 

För att bestämma helikopterns exciteringsfrekvenser och accelerationer i helikopterstrukturen 
under drift utfördes experimentella mätningar av Schweizer 300:s dynamiska beteende. 
Vibrationsmätningen utfördes med hjälp av Kent Lindgren vid Kungliga Tekniska Högskolan.   

Mätningarna utfördes genom att registrera accelerationen som funktion av tiden i fyra utvalda 
punkter på helikopterstrukturen. För mätningarna användes accelerometrar, förstärkare och 
datbandspelare för digital registrering av accelerationen i diskreta punkter i tiden. 
Accelerometrarnas utsignal är en spänning som är proportionell mot accelerationen.  

Gränssnitten mellan helikopterns chassi och landningsställens bärande balkar representerar de 
fyra punkter som valdes för mätningen. Vid varje punkt fästes tre givare, en för varje 
translationsriktning, det vill säga totalt 12 givare. Mätpunkterna med tillhörande kanaler visas 
i Figur 48. Datainsamling samplades med 6000 Hz i varje givare. Antalet mätvärden 
reducerades sedan för att underlätta databehandlingen, vilket beskrivs nedan.  

 
Figur 48. Mätpunkternas lägen på balkarna till helikopterns landningsställ. 
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Utseendet på accelerometrarna och hur dessa fästes mot helikopterstrukturen visas i Figur 49.  

 

 
Figur 49. Bilden visar accelerometrarna till kanal 5 och 6 på den bakre balken till landningsstället på helikoptern.  

 

Helikopterns exciteringsfrekvenser och accelerationsnivåerna vid dessa varierar beroende på 
aktuellt flygsekvens. I Tabell 6 presenteras de olika flygsekvenser som utfördes vid 
vibrationsmätningen.  

 
Tabell 6. Flygsekvenser som utfördes vid vibrationsmätningen på Schweizer 300. 

Ordningsföljd Flygsekvens 
1 Uppstart, 0-500 rpm 
2 Hovring på låg höjd 
3 Max acceleration från stillastående på låg höjd 
4 Marschfart på låg höjd 
5 Max retardation till stillastående på låg höjd 
6 Max Nz åt höger 
7 Max Nz åt vänster 
8 Autorotation 
9 Hård landning 

10 Normal landning 
 

3.3.7 Frekvensanalys 
 

Mätvärdena på accelerationsnivåerna i helikopterns samplades som nämnt med 6000 Hz. 
Mätningen omfattade 12 kanaler och två flygningar på vardera ungefär 30 min. Därmed 
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samlades drygt 129 miljoner mätvärden in. För att underlätta signalbehandlingen reducerades 
samplingsfrekvensen till 1000 Hz i efterhand, vilket innebär att frekvenser upp till 500 Hz 
fångas. Detta är fullt tillräckligt då de låga frekvenserna upp till ungefär 50 Hz är av störst 
intresse.  

För att kunna urskilja vilka frekvenser som dominerar, det vill säga vilka frekvenser som ger 
de största accelerationsamplituderna, utfördes DFT, Diskret Fourier Transform, av 
mätvärdena för transformering till frekvensplanet. Även en PSD, Power Spectral Density 
Estimate, utfördes med Welch metod. Två separata moder utfördes för att kunna jämföra 
resultaten och lättare avgöra dess tillförlitlighet. Dock användes endast värden på 
accelerationsamplituderna från DFT till efterföljande beräkningar och frekvenssvarsanalys, 
vilket beskrivs nedan. 

Signalbehandlingen utfördes med Matlab där de inbyggda rutinerna för DFT och Welch 
metod användes. DFT utfördes dock manuellt i det avseende att algoritmerna för 
medelvärdesbildning och fönstermultiplikation programmerades, vilket beskrivs nedan. PSD 
spektrum genererades dock automatiskt med Welch metod enligt Matlabs inbyggda rutin 
pwlech. 

I Figur 50 visas accelerationen som funktion av tiden för kanal 1 vid flygning med marschfart 
på låg höjd. Accelerationen pendlar mellan ungefär -20 och 20 m/s2 för just detta flygscenario 
och kanal. Bortsett från höga accelerationstoppar vid landningar så är kurvan i Figur 50 
representativ alla kanaler och flysekvenser.   

 
Figur 50. Acceleration som funktion av tid för kanal 1 vid marschfart på låg höjd. 

Vid fouriertransformering av tidserien till frekvensplanet med DFT utfördes 
medelvärdesbildningar, för att minska fel och inverkan av brus. Mängden 
medelvärdesbildningar varierade beroende på längden på tidsserien för den aktuella 
flygsekvensen. För förhindra spektral läckning multiplicerades varje del av tidssignalen med 
ett Hanningfönster. Därefter utfördes DFT och frekvensspektum ritades upp. En mer utförlig 
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beskrivning av signalbehandlingen återfinns i BILAGOR, där Matlab-koden som skrevs för 
frekvensanalysen presenteras. 

Nedan presenteras frekvensspektrum för flygsekvensen marschfart på låg höjd. Just denna del 
av mätserien presenteras för att den representerar ett tillstånd där helikoptern befinner under 
stora delar av en normal flygning. Utseendet på frekvensspektrumet är i stort sett lika för alla 
flygscenarios, det vill säga toppar i accelerationsamplituden uppkommet vid ungefär samma 
frekvenser. De avvikelser som kan uppkommer beror på att motorvarvtalet förändras något 
under flygnings olika avsnitt.  Amplituden på accelerationen varierar dock tydligt mellan de 
olika flygsekvenserna. Accelerationsnivåerna i frekvensplanet varierar även mellan 
mätkanalerna. I Figur 51 presenteras frekvensspektrum för samtliga kanaler vid flygning med 
marschfart på låg höjd. PSD-spektrum för alla kanaler vid flygning med marschfart 
presenteras i Figur 52. Graferna i Figur 51och Figur 52 avser x, y, och z-riktning enligt 
helikopterns koordinatsystem, där x avser helikopterns längdled, y sidled och z vertikalled. 

 
Figur 51. Frekvensspektrum för alla mätkanaler vid flygning med marschfart. Blå färg representerar x-rikting, grön 
y-riktning och röd z-riktning. I figuren finns totalt 12 kurvor för alla kanaler. 
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Figur 52. PSD-spektrum för alla kanaler vid flygning med marschfart. Färgernas betydelse beskrivs i föregående bild. 

I Tabell 7 presenteras kända exciteringsfrekvenser från helikoptern. Dessa frekvenser varierar 
som sagt något beroende på motorvarvtalet, men som under normal drift är 3100 varv per 
minut. Omkring dessa frekvenser hittas tydliga accelerationstoppar i Figur 51 och Figur 52. 
Frekvenser vid övriga accelerationsstoppar är troligen egenfrekvenser i helikopterstrukturen 
och frekvenser kopplade till kraftöverföringen mellan motor och huvud- och stjärtrotor. 

Tabell 7. Kända exciteringsfrekvenser på Schweizer 300. 

Exciteringskälla Frekvens [Hz] 
Motorvarvtal 51.7 
Rotorfrekvens 8.3 

Bladpassage rotor 25.0 
Stjärtrotorfrekvens 51.7 

Bladpassage stjärtrotor 103.0 
 

Med accelerationsamplituderna enligt Figur 51, vid flygning med marschfart, kan 
rörelseamplituderna för respektive frekvens beräknas. Accelerationen som funktion av tiden 
beskrivs av ekvation (34), där ω är vinkelhastigheten vid den aktuella frekvensen och A 
accelerationsamplituden. Genom att integrera (34) två gånger erhålls rörelsen som funktion av 
tiden vilket kan beskrivas med ekvation (35) genom att ansätta begynnelsevillkor så att 
inledande hastighet och förskjutning är noll.  

 4tt = L')*u,       (34) 

 4 = − T
vA ')*u,       (35) 
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Enligt ekvation (35) beskrivs amplituden på rörelsen av 
T

vA. Amplituden på rörelsen vid 

accelerationstopparna enligt Figur 51 presenteras i Tabell 8, dessa värden representerar 
maximal accelerationsvärde vid respektive frekvens. 

Tabell 8. Rörelseamplitud i mätpunkterna till följd av accelerationen. 

Frekvens [Hz] Rörelseamplitud [mm] 
8.00 0.324 
23.0 0.125 
26.3 0.059 
52.3 0.047 
78.3 0.004 
100 0.007 

104.3 0.013 
 

Enligt Tabell 8 så är rörelseamplituderna vid frekvenser över 23 Hz mycket små. Dessa 
rörelser kommer troligen inte att fortplantas från mätpunkterna på helikoptern till 
ramstrukturen och vidare ut i antennbäraren. I kontakten mellan lastram och ramstruktur finns 
ett tunt lager gummi, se Figur 16, vilket medför att små rörelser dämpas ut.  

Medelaccelerationer i mätpunkterna i x, y och z togs fram genom att bilda medelvärden av 
tidsserien i respektive riktning, DFT utfördes sedan enligt beskrivning ovan. Dessa 
medelaccelerationer användes sedan som indata till inledande frekvenssvarsanalys av 
antennbärare, vilket beskrivs i avsnittet Frekvenssvarsanalys. I Figur 53 visas 
medelaccelerationerna som funktion av frekvensen.  

 
Figur 53. Medelaccelerationer i x, y och z som funktion av frekvens. Blå kurva avser x, grön y och röd z-riktning. 

Fasvinklar mellan mätkanalerna togs fram med CPSD (Cross Power Spectral Density). Här 
valdes mätkanal 1 som referens och fasvinklarna i förhållande till denna togs fram för övriga 
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kanaler. Information om fasvinklar är relevant vid en utförlig frekvenssvarsanalys där 
mätpunkternas inbördes rörelse och svängningsform används som indata. Någon sådan analys 
presenteras inte i denna rapport och lämnas om nödvändigt till senare arbete.  I Figur 54 visas 
fasvinklarna för kanal 2-12 i förhållande till kanal 1. Eftersom tidssignalen till stor del består 
av brus vid låga accelerationsnivåer blir fasvinklarna för dessa frekvenser oregelbundna. Vid 
frekvenser där accelerationstoppar återfinns, enligt Figur 51, är fasvinklarna approximativt 
konstanta och kan därmed utläsas.  

 
Figur 54. Fasvinklar för kanal 2-12 i förhållande till kanal 1 som funktion av frekvensen. Frekvenser vid 

accelerationstoppar har markerats med svarta streck. Som tidigare avser blå kurva x, grön y och röd z-riktning. 

 

3.4  Modalanalys av strukturegenfrekvenser 
 

När helikopterns exciteringsfrekvenser var kända skapades en modell för att analysera 
strukturegenfrekvenserna av CARABAS III. Målet med modanalysen var att konstruera 
antennbärare och ramstruktur så att dess egenfrekvenser inte sammanfaller med helikopterns 
exciteringsfrekvenser. Först och främst måste yttre exciteringsfrekvenser i form av 
huvudrotorfrekvensen och frekvensen för bladpassagerna från huvudrotorn undvikas. 
Riktvärden har här varit att egenfrekvenserna inte ligger i intervallet 

�
√� gånger 

exciteringsfrekvenserna till   √2  gånger exciteringsfrekvenserna vid de yttre 
exciteringsfrekvenserna. Vid de högre exciteringsfrekvenserna, som endast kan excitera 
systemet genom rörelser i själva helikopterstrukturen, har accelerationstopparna undvikits och 
antennbäraren har konstruerats så att modformer med egenfrekvenser över ungefär 40 Hz är 
svåra att excitera.      
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3.4.1 Modellbeskrivning 
 

En beräkningseffektiv modell av antennbärare och ramstruktur skapades med skal- och 
balkelement. Endast antennfästena modellerades som solida strukturer. Ramstrukturen 
modellerades här med balkelement, för att enkelt kunna ändra tvärsnitten på dess 
komponenter. Antennbäraren modellerades med skalelementen med kompositformulering. I 
Tabell 9 redovisas alla ingående komponenter i analysen. Även elementtyp och material 
anges, beskrivning av materialen återfinns i avsnittet Konstruktionsmaterial. Delarna SUPP 
och UHF delades upp inbördes då komposituppbyggnaden inte är homogen i dessa delar. I 
Tabell 9 presenteras dock dessa delar som en komponent. I avsnittet Antennbäraren återfinns 
en utförlig beskrivning av antennbärarens uppbyggnad. 

Tabell 9. Komponenter, typer av element och material vid modalanalysen. 

Komponent/del Elementtyp Material 
1. VHF Skal Glasfiber 
2. UHF Skal Kevlar 
3. SUPP Skal Kolfiber, glasfiber 
4. Skarvförstärkningar Skal Glasfiber* 
5. Rotationsaxel Balk Stål 
6. Rambalkar Balk Aluminium 
7. Bakre ramfäste Balk Aluminium 
8. Främre ramfäste Balk Aluminium 
9. Tvärbalk Balk Aluminium 
10. Antennfäste Solid Aluminium 
11. Trissa Balk Aluminium 
12. Balkar till helikopterns 

landningsställ  
Balk Aluminium 

13. Vajer till ställdon Balk Stål* 
14. Ställdon Balk Stål 
15. Lastram Balk, Skal Aluminium 

 

En modell av hela strukturen, både antennbärare, ramstruktur, lastram och balkar till 
helikopterns landningsställ, ansågs nödvändig då styvheten i dessa delar påverkar den totala 
strukturens egenfrekvenser. 

Ramstrukturen som användes i modellen utgör en förenkling av den verkliga, som 
presenterades i avsnittet Funktionsbeskrivning av CARABAS III. Mittbalkar och fästen till 
ledade balken modellerades med en balk, här kallad tvärbalk, som kopplades samman med 
lastramen med ett balkelement. Styvheten på tvärbalken motsvarar approximativt styvheten 
på mittbalkarna. Komponenter till förspänning mot lastramen togs inte med i analysen. 
Antennfästenas geometri förenklades någon i modellen för att minska lösningstiden, se Figur 
58. 

Vissa materialparametrar för material märkta med * i Tabell 9 modifierades vid analysen. 
Densiteten på glasfibern i VHF ökades något för att inkludera vikten av antennelementen i 
denna del. Elasticitetsmodulen för stålet i vajern sänktes till 50 GPa för att approximativt 
representera en verklig stålvajer. Styvheten i vajern är dock beroende av den axiella lasten 
men i brist på detaljerad information om detta valdes E-modulen till det ovan angivna värdet. 

Gasfjädrarna togs inte med i analysen, eftersom deras fjäderkonstant är betydligt mindre än 
vajrarnas, enligt ekvation (26). Längden på vajern till ställdonet sattes till 0.4 m i modellen. 
Inverkan av att vajerns fria längd (avståndet från ställdon till trissa) beror av läget på 
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antennbäraren försummades i denna beräkning. Konsekvenserna av denna förenkling beskrivs 
i avsnittet DISKUSSION. 

Kopplingen mellan rotationsaxel och antennfäste modellerades med balkelement. Ingående 
komponenter modellen redovisas i Figur 55 och Figur 56. 

 
Figur 55. Ingående komponenter i modalanalysen. 

 
Figur 56. Ingående komponenter i modalanalysen. 
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3.4.2 Randvillkor 
 

Då en balk och skalmodell av antennbärare och ramstruktur användes vid modalanalysen 
finns vissa begränsningar i form av vilka randvillkor som kan appliceras på modellen. Till 
exempel kan inte kontaktvillkor modelleras. De randvillkor användes är därför begränsade till 
restriktioner i translations- och rotationsfrihetsgrader för balkelementen i modellen. Nedan 
redovisas de randvillkor som applicerades på modellen. Villkoren illustreras sedan i Figur 57 
och Figur 58. 

1. Balkarna till landningsstället på helikoptern låstes i alla frihetsgrader vid infästningen 
mot helikopterstrukturen. Dessa punkter ansågs vara fixerade då de fäster i det 
fackverk som utgör helikopterns chassi.  

2. Lastramens fästpunkter mot landningsstället släpptes för rotation i x-led, 
koordinatsystem enligt Figur 57. Fästenas utformning gör att denna rörelse endast 
begränsas av friktion mellan fäste och lastram, därmed kan små rotationsrörelser 
uppstå. Se avsnittet Lastramens fästen.  

3. Alla rotationsfrihetsgrader släpptes på rambalkarna vid infästningen mot rotationsaxel. 
Detta gjordes då lagringen till axeln inte kan ta upp momentlaster. 

4. I det främre ramfästet släpptes translationsrörelse i z-led mot lastramen, vilket 
representerar de främre stödpunkter mellan ramstruktur och lastram. Detta gjordes för 
att ramstrukturen endast pressas mot lastramen och små relativa rörelser i denna 
riktning mellan de främre och bakre stödpunkterna kan uppkomma. 

5. Fästet mellan ramstruktur och lastram släpptes för translation i x och z och samtliga 
rotationer vid båda endar. Detta motsvara kopplingen mellan den ledade balken och 
lastkroken. 

6. Alla rotationer vid vajerns infästning mot trissan släpptes. 
7. Noden vid koppling mellan vajer och ställdon låstes för translation i x och y-led. 
8. Kopplingen mellan ställdon och främre ramfäste släpptes för rotation kring x och y-

axeln. 

 
Figur 57. Randvillkor som applicerades på modellen vid modalanalysen. 
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Figur 58. Randvillkor som applicerades på modellen vid modalanalysen. Infälld bild visar kopplingen mellan 

rotationsaxel och antennfäste. 

I Figur 58 visas även kopplingen mellan rotationsaxel och antennfäste som modellerades med 
balkelement. En så kallad ”Pin Joint” skapades här. 

Analysen genomfördes för tre lägen på antennbäraren, uppfällt läge, nedfällt läge och ett läge 
då antennbäraren skapar en rät vinkel med ramstrukturen. Det sistnämnda läget analyserades 
då en viss osäkerhet gällande helikopterns lutning vid flygning råder.  

3.4.3 Resultat 
 

Modformerna och tillhörande egenfrekvenser mellan 0 och 60 Hz presenteras nedan för de tre 
lägena på antennbäraren. I Tabell 10 redovisas värden på egenfrekvenserna för strukturen. 
Modformerna vid de olika lägena på antennbäraren är inte genomgående samma, vilket 
beskrivs nedan. Figurer och beskrivningar på modformerna för uppfällt och nedfällt läge 
presenteras nedan. Modformerna för det nedfällda läget med rät vinkel mot rambalkarna är 
genomgående samma som för det nedfällda läget.  

 
Tabell 10. Egenfrekvenser vid de analyserade lägena på antennbäraren. 

Modform Uppfällt läge, 
[Hz] 

Nedfällt läge, 
[Hz] 

Nedfällt läge, rät 
vinkel [Hz] 

1 3.9 3.9 3.9 
2 14.3 13.8 13.6 
3 15.5 14.8 14.7 
4 15.6 15.5 15.6 
5 38.1 42.0 42.0 
6 41.8 42.5 42.9 
7 56.3 55.2 54.2 
8 59.1 57.8 56.3 
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Uppfällt läge 

Vid den första svängningsmoden vid uppfällt läge rör sig antennbäraren som en stel kropp 
kring rotationsaxeln. Frekvensen för denna modform styrs till stor del av styvheten på vajern 
till ställdonet. Denna modform är oberoende av läget på antennbäraren, vilket indikeras i 
Tabell 10.  

Den andra svängningsformen vid uppfällt läge avser stelkroppsrörelse av antennbärarens två 
delar. Delarna roterar kring rotationsaxeln i motfas, se Figur 59. Frekvensen för denna 
modform styrs till stor del av rotationsaxelns vridstyvhet. 

 
Figur 59. Den andra modformen vid uppfällt läge, färgskalan beskriver förskjutning där röd färg motsvarar 
maximalt förskjutning. 

Den tredje svängningsformen avser böjning av rotationsaxel kring z-axeln (koordinatsystem 
enligt Figur 60), se Figur 60. Viss böjning uppkommer i antennbärarens två delar, men den 
huvudsakliga deformationen uppkommer i rotationsaxelns yttre delar. Vid denna 
svängningsform svänger antennbärarens två delar i fas, men en av delarna rör sig betydligt 
mer än den andra. Den fjärde svängningsformen är identisk med den tredje med den 
skillnaden att den huvudsakliga förskjutningen återfinns i den andra delen av antennbäraren. 
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Figur 60. Den tredje modformen vid uppfällt läge. 

Vid den femte modformen vrider sig antennbäraren två delar som stela kroppar kring y-axeln 
i fas, se Figur 61. Rotationsaxeln böjer sig även. Den sjätte modformen liknar den femte men 
antennbärarens delar rör sig i motfas, se Figur 62. 

 
Figur 61. Femte modformen vid uppfällt läge. 



67 
 

 
Figur 62. Sjätte modformen vid uppfällt läge. 

Vid den sjunde modformen vid uppfällt läge vrider sig VHF delarna i fas i förhållande till 
övrig antennstruktur. Samtidigt uppkommer en kraftig deformation i rambalkarna bakom det 
bakre ramfästet. VHF delarna deformeras även kraftigt. Modformen visas i Figur 63. 

 
Figur 63. Sjunde modformen vid uppfällt läge. 
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Vid den åttonde modformen translateras rotationsaxeln vinkelrät mot rambalkarnas 
längsriktning samtidigt som VHF delarna vrider sig kring y-axeln i motfas. Böjning i SUPP 
och UHF delarna uppkommer, dessa deformationer är i fas mellan de två delarnas av 
antennbäraren. Denna modform är komplex då många delat rör sig i förhållande till varandra, 
se Figur 64. 

 
Figur 64. Åttonde modformen vid uppfällt läge. 

Den sjunde och åttonde modformen vid uppfällt läge på antennbäraren bedöms som mycket 
svåra att excitera eftersom de mycket komplexa och innefattar buckling av cylindrarna som 
utgör VHF-delarna. 

 

Nedfällt läge 

Den första modformen beskrivs ovan. Vid modform två roterar antennbäraren och 
rotationsaxeln som en stel kropp kring z-axeln, med rotationscentrum mitt emellan lagren på 
rotationsaxeln. Modformen visas Figur 65. Den tredje modformen vid nedfällt läge är väldigt 
lik den andra vid uppfällt läge, vilken beskrivs ovan. 
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Figur 65. Modform två vid nedfällt läge. 

Vid den fjärde modformen böjs rotationsaxeln och antennbärarens två delar svänger i motfas, 
se Figur 66.

 
Figur 66. Modform fyra vid nedfällt läge. 
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Den femte modformen vid nedfällt läge är väldig lik den sjätte vid uppfällt läge. Vidare liknar 
den sjätte modformen vi nedfällt läge den sjunde vid uppfällt läge, deformationen i 
rambalkarna är dock mindre. Dessa modformen beskrivs ovan. Sjätte modformen vid nedfällt 
läge är komplex då rotationsaxeln roterar kring z-axeln samtidigt som ena sidan av VHF 
delarna, UHF och SUPP böjs. SUPP och VHF deformeras i fas, modformen visas i Figur 67. 

 
Figur 67. Modform sju vid nedfällt läge. 

Även den åttonde modformen är komplex och liknar medform sju, men deformationen i 
SUPP och VHF är i motfas mellan antennbärarens två sidor. Även de främre balkarna till 
helikopterns landningsställ deformeras tydligt. Modformen presenteras i Figur 68. 

 
Figur 68. Modform åtta vid nedfällt läge. 

Genomgående kan konstateras att de första sex modformerna för respektive läge på 
antennbäraren är ”rena”. Det vill säga antennbäraren behåller sin form och bucklas inte. De 
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sista två modformerna för de olika lägena är däremot komplexa och antennbäraren delar 
bucklar och rör sig i förhållande till varandra. Dessa modformer blir därför mycket svåra att 
excitera och bedöms inte som kritiska.  

 

3.4.4 Analytisk verifiering 
 

Eftersom modellen som användes vid modalanalysen omfattar många komponenter och 
många definierade inbördes relationer mellan dessa, utfördes analytiska beräkningar på 
egenfrekvenserna för två av antennbärarens modformer för att verifiera att modellen ger 
korrekta resultat. 

Följande analytiska beräkning utfördes för att fastställa vajerns inverkan på egenfrekvensen 
tillhörande modformen då antennbäraren utför stelkroppsrörelse kring rotationsaxeln. 

Momentet kring rotationsaxeln ges av ekvation (36) och (37)  

 wttx = −y     (36) 

 y = z      (37) 

Där r avser radien på trissan till ställdonet. Kraften i vajern till ställdonet F, ges av 

  = ∆4 `T
_      (38) 

Där ∆x avser förskjutningen i vajern och beskrivs av 

 ∆4 = |
�8 2z} = wz    (39) 

Antennbärarens tröghetsmoment för rotation kring dess infästning kan beräknas med Steiners 
sats (Nyberg, 2006), enligt ekvation (40). 

 x = c�z�� + x�    (40) 

Där Jt avser antennbäraren tröghetsmoment kring dess tyngdpunkt. Ekvation (36)-(40) kan 
skrivas om till följande differentialekvation 

 wtt + `T
_

fA
�~fnA��n w = 0    (41) 

Frekvensen för denna modform ges därmed av 

 6f = h`T
_

fA
�~fnA��n    (42) 

Antennbärarens vikt är ma=12.2 kg och avståndet från dess tyngdpunkt till rotationsaxeln är 
rt=0.78 m. Antennbärarens tröghetsmoment kring dess tyngdpunkt är ungefär 4.3 kg·m2. 
Radien på trissan r är 120 mm, vilket beskrivs i avsnittet Trissa. Längden på vajern till 
ställdonet L är 0.4 m. Därmed blir egenfrekvensen för denna modform 7.0 Hz, alltså avsevärt 
högre än de 3.9 Hz från FE-analysen. Detta kan förklaras med den analytiska modellen inte 
behandlar styvheten i övrig struktur vilket och därmed är den beräknade egenfrekvensen 
betydligt högre än den verkliga. 

Följande beräkning utfördes för att analytiskt fastställa egenfrekvensen vid modform två vid 
uppfällt läge på antennbäraren, se Figur 59. Modformen kan approximativt beskrivas med ett 
torsionssvängande tvåmasströghetssystem, där egenfrekvensen ges av ekvation (43) 
(Sundström, 1999). 

           u = h �
�R + �

�A     (43) 
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Där k är vridfjäderkonstanten på rotationsaxeln, vilken beräknas enligt ekvation (44) för ett 
tunnväggigt cirkulärt rör (Lundh, 2000). J1 och J2 avser tröghetsmomentet för respektive del 
av antennbärare och i detta fall lika stora och ges av halva värdet på J enligt ekvation (40).  

 ; = �8��d�
_           (45) 

Där a är radien på det cirkulära tvärsnittet och h dess tjocklek. G är materialets skjuvmodul 
och L rörets längd. Rotationsaxeln utgör här det cirkulära röret och har radien 30 mm, 
tjockleken 2.5 mm och längd 1.2 m, mellan antennfästena. Med skjuvmodul på 76.9 GPa, 
enligt Tabell 2, blir egenfrekvensen för systemet 15.4 Hz. Denna egenfrekvens stämmer 
relativt väl överens med motsvarande egenfrekvensen från FE-analysen som är 14.6 Hz.   
Även i denna analytiska modell behandlades inte styvheten i övrig struktur i antennbärare och 
ramstruktur vilket naturligtvis ger en viss avvikelse av den analytiskt och numeriskt 
beräknade egenfrekvensen. 

 

3.5 Komponenter 
 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av antennbärare och komponenterna i ramstrukturen. 
Hållfasthetsanalyser och beräkningar på skruvförband och kopplingar mellan komponenter 
presenteras även. 

   

3.5.1 Antennbäraren 
 

Antennbäraren är uppbyggd av fyra olika geometriska delar, se Figur 69. VHF är uppbyggd 
av ett 1.5 m långt cylindriskt rör med diameter 110 mm. Dess endar består av halvsfärer med 
diameter 110 mm. SUPP består av 1.45 m långt rör med elliptiskt tvärsnitt med liten axel på 
110 mm och stor axel på 180 mm. På dess nedre del finns urtag för passning mot VHF. UHFS 
är uppbyggd av ett 0.61 m långt avsmalnande rör med elliptiskt tvärsnitt. Tvärsnittet vid 
infästningen mot SUPP har liten axel 60 mm och stor axel 100 mm. Avsmalningen börjar vid 
UHF1 närmast SUPP och har liten axel 40 mm och stor axel 80 mm. UHF1 består av ett 0.31 
m långt rör med elliptiskt tvärsnitt med liten axel 40 mm och stor axel 80 mm. Alla 
tvärsnittsmått avser mitten på väggarna i respektive tvärsnitt, yttermått och innermått är 
därmed något större respektive mindre. 
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Figur 69. Antennbärarens uppbyggnad. 

 

3.5.1.1 Komposituppbyggnad 
 

Nedan följer en beskrivning av hur komposituppbyggnaden i antennbäraren ser ut. De 
lagertjocklekar och fiberriktningar som presenteras nedan är resultatet av upprepade 
modalanalyser för att undvika kända exciteringsfrekvenser från helikoptern. Antennbäraren är 
således dimensionerad med avseende på styvhet. I Figur 70 redogörs för antennbärarens olika 
kompositdelar, endast en sida av antennbäraren visas i figuren. De två sidorna av 
antennbäraren är identiska. UHFS utgör en del men är i figur 2 uppdelad i tre delar för att visa 
att fibersammansättningen är olika i respektive del. Även SUPP utgör en del men med olika 
material och fibersammansättningar.  
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Figur 70. Antennbärarens uppbyggnad. 

 

 

I Tabell 11 till Tabell 16 redogörs för material och fiberuppbyggnad för antennbärarens delar. 
Fiberriktningen anges i förhållande till långsgående axel. Antennbäraren uppbyggd av 
glasfiber, kevlar och kolfiber. SUPP1 består av kolfiber, med sammansättning enligt Tabell 
12, och utgör en mycket styv grund där övriga delar fästs. Då det inte är önskvärt med 
elektriskt ledande material i närheten av antennelementen i VHF är SUPP2 uppbyggd av 
glasfiber. Genom en stor komposittjocklek och därmed stor massa hamnar modform två och 
tre vid lämpliga frekvenser, se avsnitt Modalanalys av strukturegenfrekvenser. För att göra 
UHF så lätt som möjligt är denna uppbyggd av kevlar, se Tabell 14 till Tabell 16. VHF består 
av glasfiber, se Tabell 11.  

 

Tabell 11. Fiberuppbyggnad i VHF. 

VHF 
Material: Glasfiber 
Lager Tjocklek (mm) Riktning (grader) 
1 0.25 0 
2 0.25 20 
3 0.25 -20 
4 0.25 0 
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Tabell 12. Fiberuppbyggnad i SUPP1. 

SUPP1 
Material: Kolfiber 
Lager Tjocklek (mm) Riktning (grader) 
1 0.3 90 
2 0.3 0 
3 0.3 45 
4 0.3 -45 
5 0.3 0 
6 0.3 90 

 
 

Tabell 13. Fiberuppbyggnad i SUPP2. 

SUPP2 
Material: Glasfiber 
Lager Tjocklek (mm) Riktning (grader) 
1 0.5 90 
2 0.5 0 
3 0.5 45 
4 0.5 -45 
5 0.5 0 
6 0.5 90 

 
 

Tabell 14. Fiberuppbyggnad i UHFS_1. 

UHFS_1 
Material: Kevlar 
Lager Tjocklek (mm) Riktning (grader) 
1 0.2 0 
2 0.2 45 
3 0.2 -45 
4 0.2 0 

 
 

Tabell 15. Fiberuppbyggnad i UHFS_2. 

UHFS_2 
Material: Kevlar 
Lager Tjocklek (mm) Riktning (grader) 
1 0.25 0 
2 0.25 45 
3 0.25 -45 
4 0.25 0 

 
 

 



76 
 

Tabell 16. Fiberuppbyggnad i UHFS_3 och UHF1. 

UHFS_3, UHF1 
Material: Kevlar 
Lager Tjocklek (mm) Riktning (grader) 
1 0.15 0 
2 0.15 45 
3 0.15 -45 
4 0.15 0 

 

I skarvarna mellan antennbärarens delar finns förstärkningsband. I modellen av antennbäraren 
till modalanalysen modellerades dessa med 2 mm tjockt isotropt material med styvheten av 
glasfiber med jämnt fördelade fibrer i alla riktningar. Exakt hur dessa skarvar ska utformas är 
hög grad en produktionsteknisk fråga och beskrivs inte närmare i denna rapport. 

Extra fiberlager lades på två utvalda ställen på antennbäraren. Dels på SUPP1 och på VHF.  
Lagret på SUPP1 består av 2 mm kolfiber riktat 90 grader i förhållande till SUPP längsgående 
axel. Detta lager medför ökad styvhet kring infästningen av UHF i SUPP, riktningen på fibern 
förhindrar att tvärsnittet i SUPP1 deformeras. Det andra förstärkningslagret består av 2 mm 
tjock glasfiber och lades på mellan VHF och SUPP2. Fiberriktningen för detta lager är 90 
grader i förhållande till längsgående axel på VHF och förhindrar därmed deformation av 
tvärsnittet i VHF.  

 

3.5.1.2 Laster 
 

Antennbäraren utsätts som nämnt för luft och tröghetslaster. Tre dimensionerande lastfall för 
antennbäraren är, uppfällt läge, nedfällt läge och ett läge där maximalt luftflöde vinkelrät mot 
VHF uppstår. Samtliga lastfall avser lastfaktorn 3.5 g. Värdena på krafterna vid lastfall tre, 
enligt Tabell 17, är beräknade med lastfaktor 3.5 g och representerar därmed ett fiktivt lastfall 
eftersom upp- och nedfällningsmekanismen för antennbäraren inte är dimensionerad för 
lastfaktorn 3.5 g bortsett från ändlägena. Antennbäraren kan möjligtvis utsättas för dessa 
laster om upp och nedfällningsmekanismen slutar fungera och antennbäraren fastnar i det 
aktuella läget. Detta lastfall användes vid spänningsberäkningarna som presenteras nedan då 
det medför konservativa resultat jämfört med samma lastfall vid lastfaktor 1 g. Lastfaktorn 
kan troligen överstiga 1 g vid det aktuella läget på antennbäraren och därför användes denna 
metodik.  Värden på luftkrafterna presenteras i Tabell 17.  

 
Tabell 17. Luftlaster på antennbäraren vid de tre definierade lastfallen. 

Kraftkomponent Lastfall 1, uppfällt 
läge [N] 

Lastfall 2, nedfällt 
läge [N] 

Lastfall 3, maximal 
vinkelrät kraft [N] 

DVHF_p -4 3 0 
DVHF_v 17 120 497 
DUHFS_p -61 48 0 
DUHF1_p -38 30 0 
DUHF_v 10 69 289 
DSUPP -290 229 0 
 

 

 



77 
 

3.5.1.3 Hållfasthetsanalys 
 

Samma modell på antennbäraren som vid modalanalysen användes för att utvärdera 
spänningar och förskjutningar i antennbäraren vid de tre definierade lastfallen. Ramstrukturen 
inkluderas inte i modellen och endast en av antennbärarens två delar analyserades vid dessa 
beräkningar. Detta medför att värdet på de luftlaster som användes vid spänningsberäkningen 
motsvarar halva värdet av de som presenterades i Tabell 17. 

Kompositmaterial har som nämnt olika brottspänningar längs och tvärs fiberriktningen. Stora 
skillnader i brottspänning vid tryck och draglast uppvisas även, i synnerhet av kevlar. 
Maximalspänningshypotesen tillämpades vid spänningsanalysen av antennbäraren, se 
ekvation (46). Detta brottvillkor utgår från att brott inträffar när kritisk nivå för spänningen σL 

nås i fiberriktningen, σT tvärs fiberriktingen eller τLT i skjuvning (Sundström, 1999). 

 �_� ≤ �_ ≤ �_� 

 �\� ≤ �\ ≤ �\�    (46) 

 |�_\| ≤ �� 

 

Randvillkor och laster 

Lasterna applicerades som nodkrafter på framkanterna på respektive del av antennbäraren, i 
förhållande till flödesriktningen. I verkligheten belastas antennbärarens delar både i framkant, 
med tryckkrafter, och i bakkant, med dragkrafter. Men detta ansågs inte påverka spänningarna 
i antennbäraren. En gravitationslast motsvarande 3.5 g applicerades även på modellen, riktad 
vinkelrät mot helikopterns huvudrotor. 

Vid antennfästet skapades en led med balkelement, ”Pin Joint”, centrumpunkterna för leden 
fixerades, det vill säga låstes i alla frihetsgrader. Randvillkor och laster på modellen vid 
uppfällt läge visas i Figur 71. 

 
Figur 71. Laster och randvillkor som applicerades på modellen av antennbäraren. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultaten från spänningsanalysen i form av index mot brottspänning i 
kompositmaterialen och förskjutningar. I samtliga figurer visas det högsta spänningsindexet 
för respektive läge på antennbäraren, en fullständig beskrivning av spänningarna i 
laminatskikten redovisas alltså inte. Värdet ett på spänningsindex motsvarar att 
brottspänningen uppnåtts.  

I Figur 73 presenteras spänningsindex för lastfall 1. Maximal spänning uppstår i det yttre 
lagret av längsriktade fibrer i UHF, spänningsindex uppgår maximalt till 0.12 enligt infälld 
bild i Figur 73. Här bortses från fiktiva spänningar vid skarvarna mellan antennbärarens olika 
delar. Förskjutning i antennbäraren och dess deformerade form, förstorad 150 gånger, vid 
lastfall 1 visas i Figur 72. Maximal förskjutning är 2.2 mm och uppkommer i UHF. 

 
Figur 72. Deformerad form, förstorad 150 gånger, och förskjutningar i antennbäraren vid lastfall 1. 

 

 
Figur 73. Spänningsindex mot brott vid lastfall 1, maximal spänning uppstår i UHF enligt infälld bild. 
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Förskjutning i antennbäraren och dess deformerade form, förstorad 100 gånger, vid lastfall 2 
visas i Figur 74. Maximal förskjutning är 3.6 mm och uppkommer i UHF. Spänningsindex 
mot brott i antennbäraren vid lastfall 2 presenteras i figur 3 och är maximalt 0.21. Maximal 
spänning uppstår i de längsriktade fibrerna i UHF enligt infälld bild i Figur 75. Även här 
bortses från fiktiva spänningar vid skarvarna mellan antennbärarens olika delar. 

 
Figur 74. Deformerad form, förstorad 100 gånger, och förskjutningar i antennbäraren vid lastfall 2. 

 
Figur 75. Spänningsindex mot brott vid lastfall 2, maximal spänning uppstår i UHF enligt infälld bild. 
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Förskjutning i antennbäraren och dess deformerade form, förstorad 100 gånger, vid lastfall 3 
visas i Figur 76. Maximal förskjutning är 3.0 mm och uppkommer i UHF. Spänningsindex 
mot brott i antennbäraren vid lastfall 3 presenteras i Figur 77 och är maximalt 0.18. Maximal 
spänning uppstår i de längsriktade fibrerna i UHF enligt infälld bild i Figur 77. Även här 
bortses från fiktiva spänningar vid skarvarna mellan antennbärarens olika delar. 

 
Figur 76. Deformerad form, förstorad 100 gånger, och förskjutningar i antennbäraren vid lastfall 3. 

 
Figur 77. Spänningsindex mot brott vid lastfall 3, maximal spänning uppstår i UHF enligt infälld bild. 
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Spänningarna i antennbärarens kompositstruktur ligger långt under brottspänningarna för 
materialen. Det högsta spänningsindexet uppkommer i UHFS och i denna dels längsriktade 
fibrer med en säkerhetsfaktor på minimalt ungefär 5. Eftersom luftlasterna endast 
applicerades på en sida av antennbärarens delar och för att spänningsmaximum återfinns i 
UHFS på den sida där lasten applicerades är de verkliga spänningarna troligen något mindre. 
Hur som helst så föreligger ingen risk för brott i någon del av antennbäraren. Eftersom 
kompositmaterial i allmänhet har bättre utmattningshållfasthet än metaller kan även 
utmattning av materialen i antennbäraren uteslutas. 

 

3.5.2 Främre ramfästet 
 

Till följd av de relativt stora krafterna från gasfjädrarna och ställdonet måste det främre 
ramfästet vara kraftigt. Även strukturens egenfrekvenser gynnas av ett styvt fäste. Fästets 
mittsektion består av en I-balk på 50x50 mm, liv-tjocklek 10 mm och fläns-tjocklek 7.5 mm. 
Geometrin på denna I-balk, som utgör grunden för det främre ramfästet, bestämdes i samband 
med modalanalysen av den totala strukturen och medför.  Det främre ramfästet har de två 
främre stödpunkterna mot lastramen och fästen för gasfjädrar och ställdon. Vid fästen för 
gasfjädrar och ställdon är godstjockleken på balken mycket stor, ett rektangulärt tvärsnitt med 
urtag på ovansidan. Komponenten fästs till rambalkarna med två skruvförband innehållande 
två M10 skruvar styck.  Gasfjädrarna och ställdonet fästs med axlar på 14 mm respektive 16 
mm. I Figur 78 och Figur 79 visas fästets utseende. 

 
Figur 78. Främre ramfästet, ovansida. 
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Figur 79. Främre ramfästet, undersida. Infälld bild visar skruvförbandet mellan främre ramfäste och rambalk. 

 

3.5.2.1 Laster 
 

På det främre ramfästet verkar krafter från gasfjädrar, ställdon och reaktionskrafter från 
lastramen till följd av förspänningen av ramstrukturen mot denna. Lasterna beskrivs och 
beräknas i avsnittet Laster och lastfall. Ställdonet kan som nämnt generera en dragande kraft 
på maximalt 6 kN. Gasfjädrarna sammanlagda dragande kraft varierar mellan 4 och 5.6 kN, 
till följd av kraftstegringen i fjädrarna. Maximal kraft från gasfjädrarna uppkommer då 
antennbäraren är nedfälld och gasfjädrarna är utdragna.  Den totala reaktionskraften till följd 
av förspänningen mot lastramen är 2823 N, då antennbäraren är obelastad. Reaktionskraften 
varierar med belastningen på antennbäraren, vilket beskrivs i avsnittet Förspänning av 
ramstruktur mot lastram. Maximal reaktionskraft är 3028 N och uppstår då antennbäraren är 
uppfälld och utsätts för lastfaktorn 3.5 g. Riktning och angreppspunkter på de yttre lasterna 
presenteras i Figur 80. 

 
Figur 80. Maximala laster och dess riktningar på främre ramfäste. 
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Två dimensionerande lastfall presenteras i Tabell 18. Lastfall 1 avser nedfällt läge på 
antennbäraren och maximal kraft från gasfjäder och ställdon. Reaktionskraften sätts här till 
maximalt värde, som egentligen representeras av ett uppfällt läge på antennbäraren. Även 
lastfall 2 representerar nedfällt läge på antennbäraren utan kraft från ställdonet, för maximalt 
vridning i fästet. Denna situation kan inträffa då strömmen till ställdonet bryts och kraften 
från ställdonet försvinner. Dessa två lastfall beskriver de värsta tänkbara lastfallen för fästet 
och är dessutom konservativa i den mening att högre reaktionskrafter än vad som egentligen 
uppstår i fästet tas med.   

Tabell 18. Lastfall och laster på det främre ramfästet. 

Lastfall 1 2 
F_reakt, [N] 1514 1514 
F_g, [N] 2800 2800 
F_s, [N] 6000 0 

 

 

3.5.2.2 Skruvförband 
 

Det främre ramfästet fästs mot rambalkarna med två skruvförband med två M10 skruvar 
vardera, som nämnt. För att lasten på fästet ska tas upp i form av skjuvning i kontaktytan 
mellan fäste och rambalkar måste skruvarna förspännas med en kraft Ff som beräknas nedan. 

Total längd på det främre ramfästet är Lr=584 mm och avståndet mellan centrum för fästena 
till gasfjädrarna och ställdonet och närmaste kontaktyta mot ramstruktur är Lm= 183 mm. 
Därmed kan följande momentjämvikt ställas upp för beräkning av hur krafterna från gasfjäder 
och ställdon fördelas mellan skruvförbanden mot rambalkarna 

 pf d − (pf − p�) k = 0    (47) 

Fh är en tänkt reaktionskraft från det högra skruvförbandet på ramfästet. Ekvation (47) ger att 
69 % av krafterna från gasfjädrar och ställdon tas upp i det högra skruvförbandet och därmed 
är detta förband det högst påkända.  

Den totala skjuvkraften som verkar på det främre ramfästet högst påkända skruvförband 
beräknades sedan enligt ekvation (48) till 8146 N 

 W�2�� = h��0.69 ∗ 2 k + 0.69 W�� + ( f����)��   (48) 

 Förspänningskraften i förbandet beräknades enligt ekvation (49) till 27.2 kN. 

  = = S�C���
�      (49) 

Friktionskoefficienten för aluminium-aluminium kontakten sattes till 0.3. En M10 skruv med 
hållfasthetsklass 8.8 bör förspännas med 27.1 kN. Därmed kan förbandet förspännas med 58.2 
kN och skjuvbelastningen i kontakten kan tas med en säkerhetsfaktor på ungefär två. Om 
ytterligare marginaler önskas kan skruv med en högre hållfasthetsklass väljas. 

Skjuvkraften Fskjuv måste även kunna tas upp genom skjuvning i skruvarna, vid 
friktionsbortfall i kontakten mellan ramfäste och rambalk. Följande analytiska 
överslagsberäkning för att fastställa effektivspänning i skruvarna vid den aktuella 
belastningen. Medelskjuvspänningen i skruvarna ges av ekvation (50). 

 �W�2�� = S�C���
�T�     (50) 
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Varvid effektivspänningen enligt von Mises beräknades enligt ekvation (51) (Sundström, 
1999). 

 �� = h�=� + 3�W�2���     (51) 

Där σN är normalspänningen i skruven till följd av förspänningskraften. Med tvärsnittsarea 
As=79 mm2 för M10 skruv blir effektivspänningen i skruvarna 357 MPa och därmed håller 
skruvar med hållfasthetsklass 8.8 med god marginal. Säkerhetsfaktorn mot genomplasticering 
av skruvarna är 1.8. 

Gällande utrymmesmått för montering av skruvförbandet har ett monteringsutrymme på 25 
mm har lämnats kring varje skruv. 

3.5.2.3 Hållfasthetsanalys 
 

En linjär statisk analys av spänningstillståndet i det främre ramfästet gjordes för de två 
definierade lastfallen. Modellen av fästet modellerades som en solidmodell och 
elementindelningen gjordes följaktligen med solidelement.  

 

Randvillkor och laster 

Randvillkor applicerades på modellen av fästet utgörs av låsningar i alla translationsriktningar 
vid kontaktytorna mot rambalkarna, se Figur 81. Lasterna från gasfjäder och ställdon lades på 
som yttryck på främre delarna av hålen till fästena för fjäder och ställdon. Detta gjordes för att 
efterlikna kontaktsituationen mellan axel och fäste på ett bra sätt utan att göra en ickelinjär 
analys med kontakter. Vidare applicerades reaktionskraften från förspänningen mot lastramen 
som ytkrafter, även detta visas i Figur 81. 

 

 
Figur 81. Randvillkor och laster på FE-modellen av främre ramfästet. 
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De yttryck, Pg och Ps, som applicerades på modellen motsvarar krafterna Fg och Fs i det 
avseende att de ger samma kraft i z-led, koordinatsystem enligt Figur 81. 

 

Resultat 

Förskjutning i det främre ramfästet och deformerad form förstorad 150 gånger vid lastfall 1 
och 2 presenteras i Figur 82 respektive Figur 83. Maximal förskjutning i ramfästet vid lastfall 
1 och 2 uppgår till 0.6 respektive 0.3 mm. 

 
Figur 82. Förskjutning och deformerad (förstorad 150 gånger) form i ramfästet vid lastfall 1. Maximal förskjutning 
uppgår till 0.6 mm. 

 
Figur 83. Förskjutning och deformerad (förstorad 150 gånger) form i ramfästet vid lastfall 2. Maximal förskjutning 
uppgår till 0.3 mm. 
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Nedan redovisas von Mise effektivspänning i främre ramfästet för lastfall 1 och 2. Numeriska 
värden på spänningarna presenteras vid de positioner där tydliga spänningskoncentrationer 
uppstår. I Figur 84,Figur 85 och Figur 86 visas effektivspänningen i ramfästet för lastfall 1. 
Spänningarna i ramfästet vid lastfall 2 presenteras i Figur 87. 

 
Figur 84. Effektivspänningen i främre ramfästet kring fästena för gasfjäder och ställdon vid lastfall 1. 

 
Figur 85. Effektivspänningen i främre ramfästet kring radierna vid början av stödet mot lastramen vid lastfall 1. 
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Figur 86. Effektivspänningen i främre ramfästet kring radien inre ytan på skruvförbandet mot rambalken. 

 

 
Figur 87. Effektivspänningen i främre ramfästet vid lastfall 2. Numeriska värden för lokala områden med stora 
spänningskoncentrationer presenteras. 

Maximal effektivspänning i det främre ramfästet uppkommer vid lastfall 2, enligt Figur 87, 
och uppgår till 136 MPa. De spänningstoppar som uppkommer i ramfästet är mycket lokala 
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och ligger långt under sträckgränsen för den valda aluminiumkvaliteten, säkerhetsfaktor mot 
plasticering är 3.2. Ramfästet kommer att utsättas för en varierande last till följd av 
variationer i luftflödet kring antennbäraren och accelerationsnivåer i helikoptern. Även lasten 
från gasfjädrar och ställdon varierar. Detta ger naturligtvis upphov till spänningsvariationer i 
ramfästet. Men lastvariationerna från luft- och tröghetslasterna är små och övriga 
lastvariationer uppkommer endast då antennbäraren fälls upp eller ned, och därmed med 
väldigt få cykler. Utmattning i det främre ramfästet anses därför inte vara något problem och 
utmattningsberäkningar på ramfästet presenteras inte denna rapport.  

 

3.5.3 Bakre ramfästet 
 

Det bakre ramfästet innehåller de två bakre stödpunkterna mot lastramen. På komponenten 
fästs vajerledare för riktning av vajrarna till gasfjäder och ställdon. Vajerledaren till ställdonet 
fästs i en separat del som i sin tur fästs till det bakre ramfästet med ett skruvförband. Detta ger 
ett bättre materialutnyttjande vid tillverkning. Vajerledarnas utformning beskrivs i avsnittet 
Upp- och nedfällningsmekanism. Komponentens mittsektion består av en C-balk med höjd 50 
mm och bredd 30 mm. Livets och flänsarnas tjocklek är 10 respektive 5 mm. Denna 
utformning fastställdes i samband med modalanalysen av den totala strukturen. I Figur 88 och 
Figur 89 visas det bakre ramfästets ovan och undersida. 

 

 
Figur 88. Det bakre ramfästet med fäste till vajerledare till ställdon. Infälld bild visar försänkning av skruven till 

förbandet mellan ramfästet och fästet till vajerledaren. 
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Figur 89. Undersidan av det bakre ramfästet. Infälld bild visar skruvförbandet mot en av rambalkarna. 

 

3.5.3.1 Laster 
 

På det bakre ramfästet verkar krafter, Freakt, från förspänningen av ramstrukturen mot 
lastramen. Då vajrarna från gasfjäder och ställdon riktas med vajerledarna uppstår 
reaktionskrafter, Friktg och Frikts, samt friktionskrafter Ffg och Ffs som verkar på det bakre 
ramfästet.  

I Figur 90 visas samtliga yttre krafter som verkar på det bakre ramfästet och i Figur 18 
presenteras värden på dessa krafter för det värsta lastfallet för ramfästet. Detta lastfall avser då 
antennbäraren fälls ned från sitt uppfällda läge. Ställdonet antas här dra med maximal kraft 6 
kN, vilket kan inträffa till exempel om glidlagren på rotationsaxel skär. Reaktionskraften från 
förspänningen mot lastramen sätts här till maximalt värde på 1.89 kN, vilket representeras av 
ett obelastat tillstånd på antennbäraren. Lasterna som presenteras i tabell 1 utgör därmed 
maximal belastning på det bakre ramfästet och ger konservativa värden på de spänningar som 
uppkommer i ramfästet då krafterna används som indata till hållfasthetsberäkningen som 
presenteras nedan.  
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Figur 90. Krafter som verkar på det bakre ramfästet. 

Tabell 19. Lasternas storlek vid maximal belastning på det bakre ramfästet. 

Kraftkomponent Värde [N] 
Freakt 1890 
Friktg 1500 
Frikts 2300 
Ffg 300 
Ffs 460 

 

3.5.3.2 Skruvförband 
 

Det bakre ramfästet fästs mot rambalkarna med två skruvförband med två M8 skruvar vardera 
För att lasten på fästet ska tas upp i form av skjuvning i kontaktytan mellan ramfäste och 
rambalkar måste skruvarna förspännas med en kraft Ff som beräknas nedan.  

Total kraft från vajerledarna i x-led Fx_tot, som sammanfaller med riktingen för Freakt, 
beräknades med (52). Total kraft från vajerledarna i z-led, koordinatsystem enligt Figur 91, 
som sammanfaller med rambalkarnas längsriktning, beräknades med ekvation (53). Vinklarna 
βs =10.1 respektive βg =10.8 grader avser lutningen på krafterna Frikts och Friktg i förhållande 
till y-axeln. Friktionskrafterna Ffs och Ffg verkar vinkelräta mot Frikts och Friktg, därmed 
representerar vinklarna βs och βg även lutningen på dessa i förhållande till z-axeln. 

 

 F =  f���W cos(�W) −  �W sin(�W) −  f���k cos��k� −  �k sin��k�   (52) 

 � =  f���W sin(�W) +  �W cos(�W) +  f���k sin��k� −  �kcos (��)  (53) 
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Med värden på krafterna enligt Tabell 19 beräknades Fx=655 N och Fz=841 N. Total längd på 
det bakre ramfästet är 584 mm och avståndet mellan centrum för fästena till glidskenorna och 
närmaste kontaktyta mot ramstruktur är 183 mm. Momentjämvikten i ekvation (47) användes 
här för att beräkna hur krafterna från vajerledarna fördelas mellan skruvförbanden i det bakre 
ramfästet. Därmed tas 69 % av krafterna från vajerledarna upp i det högra skruvförbandet och 
därmed är detta förband det högst påkända.  

Den totala skjuvkraften som verkar på det bakre ramfästet högst påkända skruvförband 
beräknades enligt ekvation (55) till 2413 N. 

 

   W�2�� = �((0.69 F +  f����)� + (0.69 �)�)   (55) 

 

Förspänningskraften beräknades sedan med ekvation (49) till 8.0 kN, även här sattes 
friktionskoefficienten för aluminium-aluminium kontakt till 0.3. En M8 skruv med 
hållfasthetsklass 8.8 bör förspännas med 17.1 kN. Därmed kan förbandet förspännas med 34.2 
kN och skjuvbelastningen i kontakten kan tas med en säkerhetsfaktor på ungefär åtta.  

Skjuvkraften Fskjuv måste även kunna tas upp genom skjuvning i skruvarna, vid 
friktionsbortfall i kontakten mellan ramfäste och rambalk. Enligt ekvation (50) och (51) i 
avsnittet Främre ramfästet beräknades effektivspänningen i skruvarna till följd av 
skjuvkraften med As=50 mm2 till 343 MPa. Därmed kan skruv med hållfasthetsklass 8.8 
användas i förbandet och säkerhetsfaktorn mot genomplasticering i skruvarna är 1.9. 

Ett monteringsutrymme på 21 mm har lämnats kring varje skruv.  

Skruvförbandet mellan ramfästet och fästet till vajerledaren till vajern mot ställdonet består av 
en M8 skruv. Detta förband behandlas i FE-analysen beskriven nedan. 

 

3.5.3.3 Hållfasthetsanalys 
 

En linjär statisk analys av spänningstillståndet i det bakre ramfästet gjordes för det definierade 
lastfallet. Modellen av ramfästet modellerades som en solidmodell och elementindelningen 
gjordes följaktligen med solidelement. Skruvförbandet mellan ramfäste och fäste till 
vajerledaren till ställdonet modellerades med balkelement. Även skruvar genom vajerledarna 
modellerades med balkelement.  

 

Randvillkor och laster 

Randvillkor som applicerades på modellen av ramfästet utgörs av låsningar i alla 
translationsriktningar vid kontaktytorna mot rambalkarna, se Figur 91. Krafterna som verkar 
på vajerledarna lades på som nodkrafter på balkelementen som representerar skruvarna genom 
glidskenorna. För korrekt lastinförning delades krafterna vid glidskenan till gasfjädrarna upp i 
två lika stora komponenter, eftersom två gasfjädrar används. Vidare applicerades 
reaktionskraften från förspänningen mot lastramen som ytkrafter, även detta visas i Figur 91.  

En förspänningskraft motsvarande 17.1 kN applicerades på balkelementet som representerar 
M8 skruven mellan ramfästet och fästet till vajerledaren till ställdonet. Kontakten mellan 
ramfästet och fästet till vajerledaren till ställdonet behandlades som en ytkontakt med 
friktionskoefficient 0.3. 
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Figur 91. Randvillkor och laster på modellen av det bakre ramfästet. 

Resultat 

I Figur 92 visas förskjutning i ramfästet och dess deformerade form med 300 gångers 
förstoring vid det definierade lastfallet. Deformationen kring fästet till vajerledaren till 
ställdonet är av särskilt intresse och visas i Figur 93. I figuren kan ses att ytorna inte separeras 
även om kanterna på fästet till vajerledare tappar kontakt med ramfästet. Med 
friktionskoefficient på 0.3 för den aktuella kontakten tas den yttre kraften i z-led som är 854 
N upp genom skjuvning mellan ytorna i kontakten. Spänningsvidden i skruven från obelastat 
till belastat tillstånd på ramfästet är väldigt litet och därmed räcker en M8 skruv av 
hållfasthetsklass 8.8 till förbandet. 

 
Figur 92. Ramfästets deformerade form förstorad 300 gånger, maximal förskjutning uppgår till 0.4 mm. 
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Figur 93. Deformation vid kontakten mellan bakre ramfästet och fästet till vajerledaren till ställdonet. 

  

Von Mises effektivspänning i ramfästet visas i Figur 94. Bortsett från fiktiva spänningar vid 
fästen av balkelement mot de solida delarna är spänningsnivån i ramfästet lågt. I Figur 95 
presenteras värdet, 64 MPa, och läget av den högsta effektivspänning i ramfästet vid det 
aktuella lastfallet. 

 
Figur 94. Effektivspänning i det bakre ramfästet vid definierat lastfall. 
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Figur 95. Maximal effektivspänning i det bakre ramfästet. 

Effektivspänningarna i det bakre ramfästet är låga och fästet klarar belastningarna med 
mycket stor marginal, säkerhetsfaktor mot plasticering är 6.9. Därför presenteras ingen 
utmattningsberäkning på fästet här. Ramfästet är kraftigt överdimensionerat ur 
spänningssynpunkt, men är som tidigare nämnt konstruerat utifrån de styvhetskrav som ställs 
på ramfästet för att den totala strukturen ska ha önskade egenfrekvenser. 

 

3.5.4 Rotationsaxeln 
 

Rotationsaxeln består av ett cirkulärt rör med längd 1340 mm och ytterdiameter 60 mm. 
Innerdiametern är 52 mm mellan lagerlägena och 55 vid axeln endar. I rotationsaxeln fästs 
antennfästena med två fjädrande pinnar genom rotationsaxeln, trissan fästs på samma sätt till 
rotationsaxeln, detta beskrivs i avsnittet Funktionsbeskrivning av CARABAS III.   

Axel innehåller två lagerytor för de glidlager som finns mellan lagerhus och axel. Glidlagren 
axiella rörelse förhindras genom lagerstopp på axeln och i lagerhuset. I Figur 96 visas 
rotationsaxeln. 
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Figur 96. Rotationsaxeln 

3.5.4.1 Laster 
 

Rotationsaxeln är den komponent i ramstrukturen som utsätts för störst belastning. Lasterna 
på antennbäraren förs in i rotationsaxeln. Även de dragande krafterna från gasfjädrar och 
ställdon leds in i axeln via trissan. Krafter och moment som verkar på axeln presenteras i 
Figur 97. Det värsta lastfallet för axeln representeras av ett uppfällt läge på antennbäraren vid 
lastfaktor 3.5 då maximalt vridande moment förs in i axeln.  

 
Figur 97. Laster som verkar på rotationsaxeln. 
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Krafter som verkar i rotationsaxelns ändpunkter motsvarar summan av total parallell luft- och 
tröghetskraft samt total vinkelrät luft- och tröghetskraft som verkar på antennbäraren. 
Momentet Mtot i Figur 97, representerar halva det totala moment kring rotationsaxeln som 
genereras av luftlaster och tröghetslaster på antennbäraren. 

Krafterna Ftot_v och Ftot_p beräknades enligt ekvation (57) och (58), med komponenter 
beskrivna i avsnittet Aerodynamisk lastanalys. Kraftkomponenten Ft_antenn avser 
tröghetskraften på antennbäraren, beskrivning återfinns i avsnittet Förspänning av ramstruktur 
mot lastram.  

 

 �g�_V = ���SU_V + ���S_�+�U��� + �Q�S_V +  �_�>��>>cos 40  (57) 

 

 �g�_� = ���S_� + �Q�S_� +  �_�>��>>sin 40   (58) 

   

Krafterna från gasfjädrar Fg och ställdon Fs antar maximala värden, vid detta lastfall. Vilket 
inte inträffar då antennbäraren är uppfälld och därmed är det definierade lastfallet något värre 
än något verkligt lastfall för rotationsaxeln. Kraften från gasfjädern antar sitt minimum vid 
uppfällt läge. Denna metodik användes för att underlätta hållfasthetsberäkningarna, som 
presenteras nedan, då endast ett lastfall behöver behandlas. I Tabell 20 redovisas storleken på 
de i Figur 97 definierade lasterna. Riktningen på krafterna beskrivs i avsnittet Laster och 
lastfall. 

 

Tabell 20. Värden på de krafter och moment enligt figur 2 vid det definierade lastfallet. 

Kraft, Moment Värde 
Ftot_p -358 N 
Ftot_v -121 N 

Fg 5600 N 
Fs 6000 N 

Mtot -273 Nm 
 

3.5.4.2 Hållfasthetsanalys 
 

En linjär statisk FE-analys utfördes för att utvärdera spänningar och förskjutningar i 
rotationsaxeln vid det ovan beskrivna lastfallet. Rotationsaxeln behandlades som en solid och 
elementindelningen gjordes med solidelement. Balkelement användes för att applicera 
korrekta randvillkor. Antennfästena togs inte med i analysen och därmed uppstår 
deformationer av de cylindriska tvärsnitten vid rotationsaxelns ändar som är betydligt större 
än de verkliga. Detta medför att resultaten från modellen är konservativa, särskilt 
spänningarna kring fästet mot antennfästet. 

 

Randvillkor och laster 

De yttre lasterna från antennbäraren lades på som yttryck och ytkrafter, se Figur 98. Yttrycken 
applicerades som hålkanttryck, pa=95 MPa, vid hålen till antennfästet och kalibrerades så att 
de motsvarar det yttre momentet från lasterna på antennbäraren. För att balansera ut momentet 
genererat av dessa yttryck så lades yttryck på som hålkanttryck, pt=47 MPa, vid hålen till 
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trissan. Genom att applicera den yttre momentlasten som ett jämnt fördelat hålkanttryck (över 
halva hålkanten) så blir spänningsvärdena i dessa områden konservativa. 

Laster från gasfjädrar och ställdon lades på som en ytkraft vid fästet för trissan på axeln. 
Reaktionskrafter vid lagerlägena lades på som hydrostatiska tryck och nodkrafter. Dessa 
kalibrerades sedan för att balansera ut de yttre krafterna i y och x-led, koordinatsystem enligt 
Figur 98. Storleken på det största hydrostatiska trycket, vid lagerläget närmast trissan, är 
0.137 N/mm3. Då axel har ytterradie 30 mm blir maximalt tryck 4.1 MPa, vilket 
approximativt motsvarar maximalt lagertryck i glidlagren mellan rotationsaxeln och dess 
fästen. 

Randvillkor applicerades i fem noder för att låsa fast modellen mot små restkrafter och 
restmoment. Vid lagerlägena låstes modellen i x och y-led. En låsning mot rotation kring z-
axeln och translation i z-led applicerades på en nod vid rotationsaxelns centrumlinje. Till 
denna nod drogs balkelement med låg styvhet från axelns yta, därmed låstes axeln mot 
rotation kring z-axeln utan att böj och vridstyvhet i axeln förändras. I Figur 98 och Figur 99 
presenteras modellens uppbyggnad samt randvillkor och laster som applicerades på modellen. 

 

 
Figur 98. Laster och randvillkor på modellen av rotationsaxeln. 

 

 



98 
 

 
Figur 99. Laster och randvillkor på modellen av rotationsaxeln. Infällt bild visar balkelement, dragna från noderna 

vid axelns yta, och nodlåsning mot rotation kring z-axeln och translation i z-led. 

 

Resultat 

I Figur 100 presenteras förskjutningar i rotationsaxeln och dess deformerade form vid det 
definierade lastfallet. Maximal förskjutning uppgår till 1.4 mm vid axelns ändar. 
Förskjutningen vid fästet till trissan är 0.4 mm. 

 
Figur 100. Förskjutningar i rotationsaxeln och dess deformerade form, förstorad 80 gånger. Maximal förskjutning 

uppgår till 1.1 mm vid axelns ändar. 
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Effektivspänningen i rotationsaxeln enligt von Mise presenteras i Figur 101 och Figur 102. 
Höga spänningar uppkommer kring fästet mot trissan och vid hålen vid fästet mot 
antennfästet. Maximal effektivspänning uppkommer vid hålen vid fästet till antennfästet och 
uppgår till 316 MPa. 

 
Figur 101. Effektivspänningen kring fästet mot trissan, maximalt värde uppgår till 197 MPa vid radieövergången vid 
fästet för trissan. 

 

 
Figur 102. Effektivspänningen kring fästet mot antennfästet, maximal spänning uppkommer vid hålen och uppgår till 
316 MPa. 
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Spänningarna som uppkommer till följd av böjningen kring x-axeln, det vill säga spänningar i 
z-led, se Figur 103. Den maximal böjspänning är 207 MPa, vilket visas i Figur 103. 
Naturligtvis så återfinns en lika stor negativ spänning på motsvarande sida på rotationsaxeln.   

 
Figur 103. Böjspänningar i rotationsaxeln, maximalt värde 207 MPa. 

Skjuvspänningar till följd av vridningen i axeln presenteras i Figur 104. Dessa 
skjuvspänningar är störst i axelns ändar då väggtjockleken på axeln är mindre där och ligger 
runt 23 MPa.  

 
Figur 104. Skjuvspänningen till följd av vridning i axeln. 

Effektivspänningen i axeln ligger under sträckgränsen för det valda konstruktionsmaterialet 
för rotationsaxeln. De höga spänningarna kring hålen vid antennfästena medför att ett relativt 
höghållfast stål valdes till rotationsaxeln, se Tabell 2. Böjspänningarna ligger troligen långt 
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under utmattningsgränsen för roterande böjning, för det valda materialet. Rotationsaxeln vrids 
endast 140 grader, spänningsvidden på böjspänningarna blir därmed betydligt lägre än ± 207 
MPa. Dessutom är antalet lastcykler vid böjningen få och luftlasterna konservativa. 
Utmattning till följd av böjningen i axeln är således inget problem.  

Gällande vridningen i axeln är skjuvspänningarna så små vid den definierade extremlasten så 
att utmattning i axeln till följd av vridningen i axeln inte kan uppstå. Vid hålen till fästet mot 
antennfästet finns de högsta spänningarna i rotationsaxeln, men även dessa ligger långt under 
sträckgränsen för materialet och dessutom är spänningsvärdena konservativa till följd av 
lastappliceringen och att antennfästets inverkan försummades i analysen. Säkerhetsfaktorn 
mot plasticering i rotationsaxeln är 1.6, enligt utförd analys.    

 

3.5.5 Antennfästena 
 

Antennfästena limmas ihop med antennbäraren och fästs via fjädrande pinnar till 
rotationsaxeln. I antennfästet finns hål för dragning av kablage till antennelementen. 
Komponenten är uppbyggd av en rektangulär, en cirkulär och en sfärisk sektion. I den 
cirkulära sektionen finns hål för de fjädrande pinnarna som låser antennfästet mot translation 
efter rotationsaxeln och rotation kring rotationsaxeln. Den sfäriska sektionen på antennfästet 
fästs mot antennbäraren med ett limförband. I Figur 105 visas antennfästet. En beskrivning av 
samtliga komponenter för fästet mot rotationsaxel återfinns i avsnittet Fästen, skruvförband 
och uppbyggnad. 

 
Figur 105. Antennfästets ovansida (till höger) och undersida (till vänster). 

3.5.5.1 Laster 
 

Antennfästet överför lasterna som verkar på antennbäraren till rotationsaxel. Lasterna på 
antennbäraren presenteras i avsnittet Aerodynamisk lastanalys, här redogörs därför endast för 
värdena på krafterna vid det för antennfästet värsta lastfallet. Vilket representeras av ett 
uppfällt läge på antennbäraren vid lastfaktor 3.5, för maximalt moment kring rotationsaxeln. 
Vid detta lastfall gäller värden på luftkrafter och tröghetskrafter på antennbäraren enligt 
Tabell 21. Krafterna skapar momentet Mtot kring rotationsaxeln. Dessa krafter och moment är 
de som verkar på ett antennfäste, alltså hälften av den totala lasten på antennbäraren.  

Den totala kraften, Ftot_p, verkande parallellt med VHF beräknades enligt ekvation (57) i 
avsnittet Rotationsaxeln. Den totala kraften, Ftot_v, verkande vinkelrät mot VHF, beräknades 
enligt ekvation (58) i avsnittet Rotationsaxeln. 
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Tabell 21.  Krafter på en sida av antennbäraren vid uppfällt läge och lastfaktor 3.5, lasterna tas upp i antennfästet. 

Kraftkomponent Värde [N] 
Ftot_p -358 N 
Ftot_v -121 N 
Mtot -273 Nm 

 

 

3.5.5.2 Fjädrande pinnar 
 

Det vridande momentet från luft och tröghetslaster verkande på antennbäraren tas upp genom 
skjuvning av de fjädrande pinnarna. Det maximala vridande momentet Mtot är 273 Nm, enligt 
Tabell 21. Den yttre radien på rotationsaxeln är 30 mm vilket medför att reaktionskraften till 
följd av Mtot är 18.2 kN fördelad på två fjädrande pinnar med två skjuvytor var. Den 
dimensionerande skjuvkraften blir därmed Fskjuv= 2.27 kN. Pinnarnas yttre och inre diameter 
är 10 respektive 6 mm, vilket ger skjuvarean Askjuv=50 mm2. Därmed blir 
medelskjuvspänningen i pinnarnas tvärsnitt 45 MPa och effektivspänningen, beräknad enligt 
ekvation (51) i avsnittet Främre ramfästet, blir 78 MPa. En vanlig hållfasthetsklass för 
fjädrande pinnar är 10.9 och därmed är säkerhetsfaktorn mot genomplasticering ungefär 11. I 
beräkningen bortses från tryckspänningar som uppstår i pinnarna till följd av 
förspänningskraften från M6 skruvarna genom de fjädrande pinnarna. 

 

3.5.5.3 Hållfasthetsanalys 
 

En linjär statisk analys gjordes för utvärdering av spänningen i antennfästet vid det 
definierade lastfallet. I beräkningsmodellen ingår antennfästet som en solid och en bit av 
SUPP i form av en yta. SUPP inkluderades i modellen för att korrekt simulera deformationen 
av antennfästet. Elementindelningen gjordes med solidelement och skalelement med 
kompositformulering och komposituppbyggnad enligt avsnittet Antennbäraren. 

 

Laster och randvillkor 

Istället för att direkt applicera de yttre lasterna som verkar på antennfästet lades motsvarande 
reaktionskrafter från stödet mot rotationsaxeln på modellen av antennfästet. Omvänd riktning 
gäller således för alla laster som applicerades på modellen jämfört med riktningen på de yttre 
lasterna, enligt Tabell 21. 

Momentet Mtot, enligt Tabell 21, applicerades som fyra lika stora yttryck, ph=40 MPa, på 
hålkanterna till de fjädrande pinnarna. Kraften, Ftot_p, applicerades som en ytkraft i 
kontaktytan mot rotationsaxeln. Även kraften, Ftot_v, applicerades som en ytkraft i kontaktytan 
mot rotationsaxeln.  

De randvillkor som applicerades på modellen utgörs av fixeringar av kanten på SUPP. 
Samtliga laster och randvillkor på modellen av antennfästet visas i Figur 106.  
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Figur 106. Laster och randvillkor på modellen av antennfästet. 

 

Resultat 

Eftersom rotationsaxeln inte inkluderades i modellen bör resultaten betraktas som 
konservativa, spänningarna kring hålen för de fjädrande pinnarna är högre än de verkliga. Von 
Mise effektivspänning i antennfästet presenteras i Figur 107, spänningskoncentrationer 
uppkommer i hörnen vid övergången mellan rektangulärt och elliptiskt tvärsnitt och vid hålen 
till de fjädrande pinnarna. Maximal spänning uppgår till 77 MPa. Därmed blir 
säkerhetsfaktorn mot plasticering 5.6. 

 

 
Figur 107. Von Mise effektivspänning i antennfästet, maximalt värde uppgår till 77 MPa. 

Då spänningarna vid det specificerade lastfallet är mycket små bedöms utmattning inte utgöra 
något problem i antennfästena. 



104 
 

3.5.6 Komponenter till förspänning av ramstrukturen mot lastramen 
 

Mittbalkar, fästöron och fästen till den ledade balken är konstruerade för klara belastningen 
från förspänningen mot lastramen. Mittbalkarna har livtjocklek 3 mm och flänstjocklek 5 mm. 
Dessa fästs mot rambalkarna med två skruvförband vardera innehållande fyra M6 skruvar 
styck, vilket visas i Figur 28 i avsnittet Fästen, skruvförband och uppbyggnad. Balkarna 
innehåller även urtag för gasfjädrarna och ställdonet samt skruvförband mot fästena till den 
ledade balken. Vid urtagen är livtjockleken 30 mm och flänstjockleken 10 mm. Vid 
skruvförbanden mot fästena till den ledade balken finns ett förstyvningsband, vilket förbättrar 
vridstyvhet i mittbalkarna. Mittbalk, fäste till den ledade balken och fästöra visas i Figur 108. 

 
Figur 108. Utformning av ingående komponenter i mekanismen för förspänning av ramstrukturen mot lastramen. 

3.5.6.1 Laster 
 

Förspänningskraften mellan ramstrukturen och lastramen beräknades i avsnittet Förspänning 
av ramstruktur mot lastram till 6.6 kN. Dimensionerna på den ledade balken är L1=72 mm och 
L2=270 mm, se Figur 109. En friläggning av de yttre krafter som verkar på den ledade balken 
presenteras även i Figur 109. 

 
Figur 109.  Friläggning av yttre krafter som verkar på den ledade balken. 
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Följande momentjämvikt kring punkten A, se Figur 109, ställdes upp för att beräkna 
fjäderkraften Ffjäder 

  �öfWVp� −  �2ä��fp� = 0    (59) 

  �2ä��f = S¡öl�¢_R
_A  

Med angivna värden på L1 och L2 blir Ffjäder=1766 N. De yttre krafterna på den ledade balken 
är konstanta, då luft- och tröghetslaster på antennbärare och ramstruktur endast medför 
förändrade reaktionskrafter vid ramstrukturens stödpunkter mot lastramen. De enda 
lastväxlingar som uppkommer är då lastramen monteras och demonteras från helikoptern.  

 

3.5.6.2 Skruvförband 
 

Skruvförbanden mellan mittbalkar och rambalkar innehåller som nämnt fyra M6 skruvar var. 
Förbandet som inkluderar fästöronen utsätts för högst belastning, total skjuvkraft i detta 
förband är  

  W�2�� = �
� �S¡öl�¢

� +  �2ä��f�     (60) 

 

Med förspänningskraft och fjäderkraft enligt ovan blir Fskjuv=2533 N, med friktionskoefficient 
på 0.3 krävs därmed en total förspänningskraft på ungefär 16.9 kN fördelad på de fyra 
skruvarna, enligt ekvation (49). M6 skruv av hållfasthetsklass 8.8 bör förspännas med 9.39 
kN vilket medför att förbandet kan förspännas med 37.6 kN och skjuvbelastningen kan tas 
upp i form av friktion med en säkerhetsfaktor på ungefär 2.2.  

Skjuvkraften Fskjuv måste även kunna tas upp genom skjuvning i skruvarna, vid 
friktionsbortfall i kontakten mellan mittbalk och rambalk. Enligt ekvation (50) och (51) i 
avsnittet Främre ramfästet beräknades effektivspänningen i skruvarna till följd av 
skjuvkraften med As=28 mm2 till 334 MPa. Ekvation (50) modifierades dock för ett 
skruvförband med fyra skruvar. Skruv med hållfasthetsklass 8.8 kan användas i förbandet 
med säkerhetsfaktor 1.9 mot genomplasticering i skruvarna. 

 

3.5.6.3 Hållfasthetsanalys 
 

En statisk hållfasthetsanalys av mittbalkarna, fästena till den ledade balken och fästöronen 
gjordes för att utvärdera spänningar och förskjutningar i dessa komponenter. 
Beräkningsmodellen som skapades ligger till grund för detaljutformningen av mittbalkarna, 
fästet till den ledade balken och fästöronen. 

Komponenterna modellerades som solider och balkelement användes för att modellera 
rambalkar, ramfästen och skruvförband samt för korrekt lastapplicering. I Figur 110 visas 
modellens uppbyggnad i form av en enkelsymetrisk modell. Ramstrukturen är visserligen inte 
symmetrisk kring mittbalkarna men eftersom övrig struktur i modellen endast inkluderades 
för att korrekt deformation bedöms inverkan av detta kunna försummas.  

Pin joints, se beskrivning i avsnittet Modalanalys av strukturegenfrekvenser, användes här för 
att på ett korrekt sätt föra in lasterna i de solida delarna. Rambalkar och bakre ramfästet 
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inkluderades i modellen för korrekt deformation av mittbalken. Mittbalken, fästet till den 
ledade balken och rambalkarna kopplades samman med balkelement.  

Skruvförbandet mellan mittbalken och fästet till den ledade balken modellerades med 
balkelement, på samma sätt som i avsnittet Hållfasthetsanalys av bakre ramfästet. Kontakten 
mellan mittbalk och fästet till den ledade balken modellerades som ytkontakt med 
friktionskoefficient 0.3, för aluminium-aluminium kontakt. 

 
Figur 110. En enkelsymetrisk modell skapades för att utvärdera spänningar och förskjutningar i mittbalkarna, 
fästena till den ledade balken och fästöronen. 

 

Randvillkor och laster 

Randvillkor och laster som applicerades på modellen beskrivs i Figur 111. Symmetrivillkor i 
Z-led, koordinatsystem enligt Figur 111, lades på balkelementen i symmetrisnittet. De 
beräknade yttre lasterna Fförsp och Ffjäder lades på den ledade balken och fästet till fjädern. 
Balkelementen som representerar skruvarna i skruvförbandet mellan mittbalk och fästet till 
ledade balken förspändes med 9.4 kN, enligt standard för metriska grovgängor av 
hållfasthetsklass 8.8. 
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Figur 111. Randvillkor och laster på modellen. 

 

Resultat 

Förskjutningar och deformerad form (förstorad 20 gånger) i modellen presenteras i Figur 112. 
Maximal förskjutning är 3 mm och uppkommer i fästet till den ledade balken. Förskjutningen 
i x-led, koordinatsystem enligt Figur 112, är mycket större än övriga förskjutningar. Då 
utrymmet mellan gasfjädrar och mittbalkar är begränsad är förskjutningen i x-led kring 
urtagen för gasfjädrarna av intresse och uppgår till ungefär 2 mm. Von Mise effektivspänning 
i mittbalken presenteras i Figur 113 och Figur 114, numeriska värden anges vid 
spänningstoppar och där spänningskoncentrationer bildas. 

 
Figur 112. Förskjutningar modellen och dess deformerade form (förstorad 20 gånger). 
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Figur 113. Effektivspänning i mittbalken, en spänningstopp uppkommer vid urtaget för gasfjädrarna. 

 

 

 
Figur 114. Effektivspänning i mittbalken. Spänningstoppar hittas vid urtaget för ställdonet och vid övergångar 

mellan tjock och smal fläns vid infästningen av fästet till den ledade balken. 
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Maximal effektivspänning i mittbalken, bortsett från fiktiva spänningar kring skruvförbandet 
mot fästet till den ledade balken, är 166 MPa.  

Effektivspänningen i fästet till den ledade balken visas i Figur 115 och antar ett maximum på 
162 MPa, generellt är dock spänningarna i denna del betydligt lägre. I Figur 116 visas 
effektspänningen i fästörat där maximalt värde uppgår till 57 MPa.     

 

 

 
Figur 115. Effektivspänning i fästet till den ledade balken. Maximal spänning uppkommer vid position enligt figuren 
och uppgår till 162 MPa. 

 
Figur 116. Effektivspänningen i fästörat, maximalt värde är 57 MPa. 

 

Genom denna hållfasthetsanalys kan konstateras att komponenterna till förspänning av 
ramstrukturen mot lastramen klarar den specificerade statiska belastningen med god marginal. 
Säkerhetsfaktorn mot plasticering är som minst 2.6 i dessa komponenter. Eftersom variation i 
belastningen på dessa komponenter endast uppstår då ramstrukturen monteras eller 
demonteras under helikoptern är antalet lastcykler mycket liten. Utmattning bedöms därför 
inte utgöra något problem i dessa komponenter.  
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3.5.7 Rambalkarna 
 

Rambalkarna utgör stommen i ramstrukturen och i dessa fästs alla större komponenter, vilket 
beskrivs i avsnittet Funktionsbeskrivning av CARABAS III. Rambalkarna har en c-profil med 
höjd 75 mm, bredd 40 mm, livtjocklek 5 mm och flänstjocklek 6 mm. I Figur 117 visas en av 
rambalkarna. 

 
Figur 117. En av rambalkarna i ramstrukturen. 

3.5.7.1 Laster 
 

På rambalkarna verkar laster från förspänning mot lastramen, gasfjädrar och ställdon. 
Dessutom leds luftlaster och tröghetslaster på antennbärare in i rambalkarna. Maximal 
belastning för rambalkarna inträffar då kraften från gasfjädrar och ställdon antar sina största 
värden, samtidigt som den uppfällda antennbäraren utsätts för luftlaster och tröghetslaster 
motsvarande för lastfaktor 3.5. Genom att även införa lasterna från vajerledarna kan ett 
lastfall som är värre än alla verkliga lastfall definieras. Detta lastfall användes vid 
hållfasthetsanalysen av rambalkarna, vilket beskrivs nedan. Storlek och riktning på krafter 
och moment vid detta lastfall beskrivs i tidigare lastanalyser ovan. Rambalkarna belastas även 
med det friktionsmoment som bildas i lagringen av rotationsaxeln, vid full kraft från ställdon 
och gasfjädrar blir detta moment är 35 Nm med friktionskoefficient 0.1 i lagren.  

 

3.5.7.2 Hållfasthetsanalys 
 

För att beräkna spänningar och deformationer i rambalkarna skapades en modell av hela 
ramstrukturen och lastramen, se Figur 118. För att minska lösningstiden modellerades 
rotationsaxeln, fästena till den ledade balken, lastramen, den ledade balken och fästet till 
vajerledaren till ställdonet med balkelement. Mindre komponenter i ramstrukturen som inte 
tillför analysen något försummades i modellen. Rambalkar, främre och bakre ramfäste, 
mittbalkar och fästöron modellerades som solider. Ramfästena och lastramen kopplades 
samman med balkelement, se Figur 118. Sfäriska leder bestående av balkelement skapades 
vid fästet till den fjäderbelastade skruven i fästöronen och vid fästet mot vajerledaren till 
gasfjädrarna. Detta gjordes för korrekt lastapplicering.  

Då rambalkarna belastas mest vid kopplingen mot det bakre ramfästet inkluderades dessa 
skruvförband och skruvarna modellerades med balkelement.  
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Figur 118. Modell för beräkning av spänningar och deformationer i rambalkarna. 

 

Fästena till rotationsaxeln modellerades med solid del som är i konakt med rambalkarna samt 
balkelement som kopplar mot rotationsaxeln, se Figur 119.  

 
Figur 119. Modell för beräkning av spänningar och deformationer i rambalkarna. 

Kontakterna mellan de solida delarna i modellen behandlades som ”bonded” bortsett från 
kontakterna mellan det främre ramfästet och rambalkarna vilka behandlades som ytkontakter 
med friktionskoefficient 0.3. Kontakterna i modellen behandlar endast ytor i skruvförband, 
övriga kontakter som är beroende av tillverkningstoleranser försummades i modellen. 
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Randvillkor och laster 

De randvillkor som applicerades på modellen utgörs av låsningar i alla frihetsgrader i fyra 
noder i lastramen, Figur 120. Lasterna på modellen visas i Figur 120 och beskrivs i tidigare 
hållfasthetsanalyser. Momentet kring rotationsaxeln representerar friktionsmomentet från dess 
lagring. Förspänningskrafter på 27.1 kN per skruv applicerades på de balkelement som 
representerar skruvarna i förbandet mellan det främre ramfästet och rambalkarna. 

 
Figur 120. Laster och randvillkor på modellen av ramstrukturen. 

Resultat 

Då hela ramstrukturen inkluderade i modellen kan förskjutningar och spänningar, vid det 
definierade lastfallet, studeras i många av de komponenter som tidigare analyserats. 
Modellens storlek gör dock att lösningstiden är lång och förfiningar för att lösa upp 
spänningskoncentrationer bidrar till ännu längre lösningstider. Inom examensarbetet används 
denna modell endast för att utvärdera spänningarna i rambalkarna, verifiera tidigare 
hållfasthetsanalyser och för att illustrera den totala deformationen i ramstrukturen. Denna 
modell bör användas för många av de slutliga hållfasthetsanalyserna av ramstrukturens 
komponenter, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet DISKUSSION.  

Förskjutningar i ramstruktur och lastram och deras deformerade form vid det definierade 
lastfallet presenteras i Figur 121. 
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Figur 121. Förskjutning i ramstruktur och lastram och deras deformerade form, förstorad 10 gånger. 

 

Lastram och ramstruktur deformeras så att vertikalt avstånd mellan dessa minskar med 
ungefär 3 mm. Utrymmet för gasfjädrarna minskar alltså då ramstrukturen trycks mot 
lastramen.  

Förskjutning i rambalkarna och deras deformerade form, förstorad 50 gånger, visas i Figur 
122. Maximal förskjutning uppgår till 1.3 mm.  

Effektivspänning i rambalkarna visas i Figur 123, spänningskoncentrationer uppkommer 
kring fästet mot det främre ramfästet och maximal spänning, 113 MPa, uppkommer i detta 
område. I Figur 123 syns även fiktiva spänningar från kontakter som modellerats som 
”bonded”, alltså vid fästena till bakre ramfäste, mittbalkar och fästet till rotationsaxeln. Även 
kring skruvförbandet mellan rambalkar och främre ramfäste finns spänningar som inte 
representerar verkliga spänningar. Spänningarna i dessa områden är högre än de verkliga och 
därmed är denna spänningsanalys konservativ.    
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Figur 122. Förskjutning i rambalkarna och deras deformerade form förstorad 50 gånger. 

 
Figur 123. Effektivspänning i rambalkarna, maximal spänning återfinns när fästet mot det främre ramfästet och 
uppgår till 113 MPa. 

 

Spänningsnivåerna i rambalkarna är mycket låga bortsett från små lokala 
spänningskoncentrationer, säkerhetsfaktorn mot plasticering är 3.8. Eftersom spänningarna är 
låga i rambalkarna så utgör utmattning inget problem. 
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3.5.8 Fästen till rotationsaxeln 
 

Fästena till rotationsaxeln innehåller lagersäte till glidlagren mot rotationsaxeln. Som nämnt 
så tätas lagrena av med oringar mellan rotationsaxel och fästet till rotationsaxeln. Lagerhuset 
är konstruerat för ett lager med bredd 40 mm, ytterdiameter 70 mm och innerdiameter 60 mm 
och oringar med diameter 60 och 70 mm. Ett av fästena till rotationsaxeln visas i Figur 124. 

 
Figur 124. Fästena till rotationsaxeln. 

Ingen hållfasthetsanalys av fästena presenteras här, fästena är dock troligen kraftigt 
överdimensionerade.  

3.5.8.1 Skruvförband 
 

Fästena till rotationsaxeln fästs till rambalkarna med skruvförband innehållande fyra M8 
skruvar var, se Figur 26. Belastningarna på förbandet utgörs av krafterna från gasfjädrar, 
ställdon, luft och tröghetslaster på antennbäraren samt friktionsmoment som bildas i 
glidlagren. Friktionsmomentet och yttre laster på antennbärare tar i de närmaste ut varandra, 
det resulterande vridmomentet i skruvförbandet blir approximativt noll, därför försummades 
dessa laster i denna beräkning. Genom att endast räkna på maximala laster från gasfjädrar och 
ställdon blir beräkningen konservativ. Enligt ekvation (47) så belastas det högst belastade 
skruvförbandet med 69 % av total kraft från gasfjädrar och ställdon, alltså blir Fskjuv=8004 N i 
detta fall. Med ekvation (49) beräknades erforderlig förspänningskraft till 26.7 kN. Med fyra 
M8 skruvar kan förbandet förspännas till 68.4 kN, därmed tas belastningen upp i skjuvning 
med säkerhetsfaktor 2.6.  

Skjuvkraften Fskjuv måste även kunna tas upp genom skjuvning i skruvarna, vid 
friktionsbortfall i kontakten mellan fäste till rotationsaxel och rambalk. Enligt ekvation (50) 
och (51) beräknades effektivspänningen i skruvarna till följd av skjuvkraften med As=50 mm2 
till 349 MPa. Ekvation (50) modifierades dock för ett skruvförband med fyra skruvar. Skruv 
med hållfasthetsklass 8.8 kan användas i förbandet med säkerhetsfaktor 1.8 mot 
genomplasticering i skruvarna. 
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3.5.9 Trissan 
 

Som nämnt har trissan inte konstruktionen av trissan färdigställts i detta projekt. 
Komponenten blir relativt komplicerad då radien mot gasfjädrarna är en funktion av vinkeln 
α. Detta är nödvändigt eftersom utrymmet begränsar slaglängden på gasfjädrarna. En variabel 
radie är också önskvärt för att minska belastningen på ställdonet. Den dragande kraften från 
fjädrarna ökar som nämnt från indraget till utdraget läge. Detta innebär att fjäderkraften är 
störst då antennbäraren är nedfälld och i detta läge krävs en betydligt mindre fjäderkraft än 
vid uppfällt läge.  

Med konventionella gasfjädrar medför utrymmesrestriktionerna i ramstrukturen ett slag på 
maximalt 250 mm. Slaglängden på ställdonet kan vara maximalt ungefär 300 mm beroende på 
vilket leverantör och modell som väljs. Ställdon och gasfjädrar som visas i avsnittet 
Funktionsbeskrivning av CARABAS III har slag på 300 respektive 250 mm.  

Vajerledaren till gasfjädrarna tillsammans med trissans variabla radie medför att 
angreppspunkten på trissan flyttas då denna vrids. Med ovanstående aspekter beaktade bör 
radien på trissan till gasfjädrarna beskrivas av kurvan i Figur 125. Radien är trissan är 60 mm 
då antennbäraren är nedfälld, radien ökar sedan linjärt till 120 mm då α=120. Med denna 
utformning krävs ett slag på 230 mm på gasfjädrarna.    

 

 
Figur 125. Radien på trissan till gasfjädrarna som funktion av vinkeln alfa (läget på antennbäraren). 

 

Då ställdonet kan ha 300 mm slaglängd kan radien på trissan till denna vara konstant 120 mm. 
Med denna utformning på trissan måste ställdonet maximalt dra med 3.4 kN vid nedfällning 
av antennbäraren då endast en gravitationslast verkar på antennbäraren. Erforderlig kraft från 
ställdonet då luftlaster verkar på antennbäraren presenteras i avsnittet Kraftspel i upp- och 
nedfällningsmekanismen.   

 



117 
 

3.6 Val av färdiga komponenter 
 

Gasfjädrar 

Gasfjädrar till mekanismen för upp och nedfällning av antennbäraren måste väljas med 
hänsyn tagen till: 

- Fjäderkraft 
- Kraftstegring 
- Slaglängd 
- Dämpning 
- Utrymmeskrav 
- Miljökänslighet 

Uppfällningsmekanismen av antennbäraren är dimensionerad för två gasfjädrar med total 
fjäderkraft på 4 kN vid uppfällt läge, vilket beskrivs i avsnittet Kraftspel i upp- och 
nedfällningsmekanismen. Kraftsegringen i gasfjädrarna bör vara så liten som möjligt för att 
underlätta nedfällning av antennbäraren och minska belastningen på ramstrukturens delar. 
Slaglängden bör vara minst 200 mm, men gärna högre om möjligt. Gasfjädrarna bör ha hög 
dämpning och så kallad slutdämpning, vilket minskar kraftstegringen mellan indraget och 
utdraget läge, och ger lägre obelastad indragningshastighet. Om ställdonet tappar kraft så 
kommer antennbäraren automatiskt att fällas upp. Hastigheten vid denna uppfällning beror på 
dämpningen i gasfjädrarna. Hög dämpning ger en lägre hastighet, vilket är önskvärt för att 
undvika en stor kraftimpuls då ställdonet bottnas. Det begränsade utrymmet i ramstrukturen 
medför att gasfjädrarna bör vara så kompakta som möjligt. Utdragen längd får inte överstiga 
800 mm mellan fästpunkterna. Gasfjädrarna måste klara utomhusmiljö och därmed väta. 
Följande modeller kan uppfylla de specificerade kraven: 

- Aratron Z40  

Slagängd 250 mm, dragande kraft 2 kN, kraftstegring 40 % 
- Destek GT14-40 

Slaglängd 250 mm, dragande kraft 2 kN, kraftstegring 20 % 

För att kunna använda Aratron Z40 måste ändbeslag konstrueras för att minska 
monteringsmåtten. I Gasfjädern som visas i avsnittet Funktionsbeskrivning av CARABAS III 
är av denna modell med konstruerade fästen (endast principiellt utformning). Aritech GT14-

40 har något mindre maximal längd och därmed kan ändbeslag i standardutförande användas. 
Aritech AB kan dessutom justera dämpningen i fjädrarna utifrån de krav som ställs. 
Återförsäljare av dessa gasfjädrar är Aratron AB och Admotion AB. 

Ställdon 

Vid val av ställdon måste följande faktorer beaktas: 

- Dynamisk dragkraft 
- Statisk kraft 
- Självhämning 
- Slaglängd 
- Drivning 
- Utrymmeskrav 
- Miljökänslighet 
- Positionsåtergivning 
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Den dynamiska dragande som ställdonet kan producera måste övervinna de motverkande luft- 
och tröghetskrafterna och krafter från gasfjädrarna vid nedfällning av antennbäraren. I 
avsnittet Kraftspel i upp- och nedfällningsmekanismen utfördes beräkningar på hur stor denna 
kraft måste vara. Maximal statisk kraft i ställdonet bör vara större än den dynamiska och bör 
med god marginal överstiga maximal motverkande kraft. Ställdonet bör lämpligen förses med 
broms för detta ändamål. Vidare bör ställdonet ha låg självhämning, för att antennbäraren 
automatiskt ska återgå till uppfällt läge i händelse av funktionsbortfall av drivningen till 
ställdonet.  Slaglängden på ställdonet bör inte understiga 300 mm för att klara önskad rotation 
av antennbäraren.  Ställdonet måste drivas elektriskt och företrädelsevis med en spänning på 
24 V. Det begränsade utrymmet i ramstrukturen medför att ställdonet bör vara så kort som 
möjligt och inte längre än 800 mm vid utdraget läge inklusive ändbeslag. Höjden på ställdonet 
bör vara så liten att risk för kontakt med marken under landningsstället på helikoptern inte 
föreligger.  Vidare bör ställdonet klara utomhusmiljö, IP-klassningen på ställdonet bör därför 
beaktas. Ställdonet bör även vara försett med ett positionsåtergivningssystem så att läget på 
antennbäraren kan registreras. Följande ställdon från SKF är lämpliga för den aktuella 
tillämpningen (Svensson, 2009) 

- CAR40, Dynamisk kraft 6kN, statisk kraft 8.9 kN, slaglängd 300 mm, IP 54, 
hastighet 10 mm/s 
 

- ITG, IP 67 

Modellen CAR är en standardprodukt medans ITG kan skräddarsys för den aktuella 
tillämpningen.  

Glidlager 

Följande krav ställs på glidlagren mellan rotationsaxel och axelfästen: 

- Mycket litet glapp 
- Hög styvhet 
- Låg och konstant friktionskoefficient 
- Liten bygghöjd i radiell riktning 
- Ska klara yttryck på 4 MPa 

Litet glapp och hög styvhet i lagren är önskvärt då lagren inte modellerades i den genomförda 
modalanalysen. För att efterlikna denna modell av antennbäraren bör därför metallager med 
fina toleranser användas. Låg och konstant friktion i lagret är önskvärt då detta medför större 
marginaler vid upp och nedfällning av antennbäraren och risken för ”stick-slip” rörelser 
minskar. Ett litet yttre radiellt mått medför fästena till rotationsaxeln kan göras mindre.  

För att klara dessa krav kan ett tenn-bronslager väljas. Då belastningen på lagren är liten, 
maximalt ungefär 4 MPa, räcker en lagerbredd på 40 mm med god marginal. Belastningen på 
lagren avser här endast radiell belastning och bortser från belastningen till följd av att 
rotationsaxeln böjs. Tenn-bronslager måste smörjas vilket medför att lagerhuset måste tätas.  
Detta görs med två oringar, vilket beskrivs i avsnittet Funktionsbeskrivning av CARABAS 
III. Lagermetall AB är en lämplig leverantör av glidlagren, de kan leverera skräddarsydda 
lager för just denna applikation. 

Glidlagren i den ledade balken är teflonbelagda lager från D & E Trading AB med beteckning 
SBT och klarar yttryck på 140 MPa vid dynamisk belastning och glidhastighet 2.5 m/s 
(osmort) (D & E Trading, 2009). Vilket är betydligt mer än vad som krävs i den aktuella 
tillämpningen. 
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Oringar till lagerhuset på fästet till rotationsaxeln kan köpas som standardkomponenter av 
lämplig leverantör. 

 

Komponenter till skruvförband   

Skruvarna till skruvförbanden på ramstrukturen bör vara höghållfasta lämpligen med standard 
12.9. Visserligen uppfyller samtliga skruvförband sin funktion även om skruv med lägre 
hållfasthetsklass används. Eftersom dessa komponenter är mycket billiga i sammanhanget 
finns det ingen anledning att inte använda höghållfast skruv. Därmed byggs en stor 
säkerhetsfaktor mot haveri av skruvförbanden in. Muttrar och brickor till förbanden bör 
motsvara skruvens hållfasthet för att klara förspänningen i förbanden. Potentiella leverantörer 
av komponenterna till skruvförbanden är många och inga förslag presenteras här. 

 

Vajrar 

Vajrarna som kopplas mellan gasfjädrar och trissa och ställdon och trissa bör uppfylla 
följande krav 

- Stor säkerhet mot brott vid maximal belastning 
- Känd styvhet 
- Så konstant styvhet som möjligt, litet beroende av kraften i vajern 
- Ska kunna fästes mot trissa, gasfjädrar och ställdon 
- Minsta krökningsradie som möjliggör att de kan lindas runt trissa och brytas 

mot vajerledarna. 

Ett brott i någon av vajrarna till gasfjädrarna medför totalt funktionshaveri av upp- och 
nedfällningsmekanismen. Stora säkerhetsmarginaler mot brott vid de aktuella belastningarna 
är därför önskvärt. Vajrarnas styvhet styr antennbärarens första modform och därför måste 
styvheterna i vajrarna vara kända. Variationen i vajrarnas styvhet till följd av förändrad axiell 
belastning bör vara så liten som möjligt och styvheten som funktion av axiell last måste 
tillhandahållas av leverantören. Detta för att antennbärarens första egenfrekvens ska kunna 
beräknas. Vidare måste vajrarna kunna fästas på trissa, gasfjädrar och ställdon. Lämpliga 
ändbeslag måste därför tillhandhållas av leverantören. Vajrar med många trådar bör väljas för 
att säkerställa att de kan lindas runt trissan utan att skadas. Möjlig leverantör är Wirator 

Stållinor AB som kan leverera vajrar med upp till 133 trådar. Ett riktvärde för minsta 
krökningsradie för dessa är 20 gånger diametern.    

 

Skruvfjäder 

Den tryckande skruvfjädern till mekanismen för förspänning av ramstrukturen mot lastramen 
måste ge en tryckande kraft på minst 1766 N. Fjädern bör väljas med viss marginal på 
fjäderkraften och fjäderkonstanten bör inte vara för stor, eftersom då blir svårare spänna 
fjädern till exakt rätt kraft. Ytterdiameter på fjädern bör vara 30 mm. Möjlig leverantör är 
Spinova AB. 
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3.7 Frekvenssvarsanalys 
 
Med frekvenssvarsanalys beräknas det stationära tillståndet för en struktur utsatt för 
harmonisk belastning.  

Vid frekvenssvarsanalysen av CARABAS III användes samma modell som vid 
modalanalysen och frekvensspektrumet för medelaccelerationerna i mätpunkterna, enligt 
Figur 53, användes som indata vid analysen. För respektive accelerationsriktning x,y och z i 
helikopterns koordinatsystem utvärderas  förskjutningar i antennbäraren vid 
excitationsfrekvenser med höga accelerationsnivåer, enligt Figur 51, och vid antennbärarens 
egenfrekvenser. Endast det nedfällda läget på antennbäraren då denna bildar en rät vinkel med 
rambalkarna, α = 10o, analyserades. Systemet dämpning approximeras till 2 % och avser en 
effektiv viskös dämpning för den totala strukturen. I Tabell 22 presenteras maximala 
förskjutningar i antennbäraren, rörelseamplituder, vid de analyserade frekvenserna.   

Tabell 22. Maximala förskjutningar i antennbäraren vid de analyserade frekvenserna. 

 Maximal förskjutning [mm] 
Frekvens [Hz] Acceleration i x-led Acceleration i y-led Acceleration i z-led 
3.3 1.9·10-4 1.2·10-3 1.2·10-3 
8.0 8.9·10-2 3.7·10-2 2.2·10-2 
13.6 2.8·10-3 6.5·10-4 1.4·10-3 
14.7 2.0·10-3 1.9·10-2 4.3·10-3 
15.6 3.0·10-3 2.1·10-2 9.8·10-4 
23.0 1.8·10-2 7.5·10-2 9.6·10-3 
26.3 1.6·10-2 5.2·10-2 6.8·10-3 
42.0 1.3·10-3 2.4·10-3 9.8·10-4 
42.9 7.5·10-3 1.1·10-3 1.1·10-3 
52.3 3.4·10-2 4.0·10-2 0.10 
54.2 2.3·10-3 1.3·10-3 6.3·10-3 
56.3 1.3·10-3 1.6·10-3 4.1·10-4 
 

Den största förskjutningen är 0.1 mm och återfinns vid frekvensen 52.3 Hz vid excitering i z-
led. Generellt så är förskjutningarna störst då accelerationsamplituderna är stora, vid 
systemets egenfrekvenser är förskjutningarna mindre.  

En förskjutning på 0.1 mm i antennbäraren ger upphov till mycket små spänningar i 
antennbäraren och ramstrukturen och därmed utgör de aktuella accelerationsnivåerna i 
helikoptern inget problem, enligt denna analys. 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

4 DISKUSSION 
I detta avsnitt förs en diskussion rörande projektet som helhet, de resultat som presenterats 

ovan samt deras tillförlitlighet. 

 

Referensram 

Litteraturstudien som genomförts i samband med detta projekt omfattar teori rörande 
gasfjädrar, ställdon, strömningsmekanik och frekvensanalys. Detta projekt unikt i många 
avseenden, radarsystemet CARABAS är unikt i sig och antennbäraren har en unik form. 
Helikopterns lastram är konstruerad specifikt för Schweizer 300 och kan endast användas på 
Schweizer 300. Det är dock möjligt att liknande militära installationer har konstruerats, men 
eftersom militära projekt nästan alltid är hemliga är information kring sådana projekt mycket 
svår att få tag i. Dessutom ska CARABAS III vara konstruerad för civilt bruk, vilket medför 
att andra regler gällande certifiering måste följas. Om CARABAS III skulle certifieras för 
militärt bruk skulle till exempel en sprängbult kunna ha använts som nödfällningsmekanism. 
Mekanismen för förspänning av ramstrukturen mot lastramen kunde därmed ha konstruerats 
annorlunda. Ingen information om liknande installationer presenteras i denna rapport till följd 
av ovanstående aspekter. Därmed har allt arbete inom projektet lagds direkt på att konstruera 
en lösning som fungerar för just denna specifika tillämpning.    

 

Modalanalys och egenfrekvenser  

Modalanalysen utgör grunden för konstruktionsarbetet med antennbärare och ramstruktur. 
Eftersom balkelement användes för att bygga upp ramstrukturen i modellen kunde 
tvärsnittsdata enkelt ändras och egenfrekvenserna i systemet utvärderas på nytt. CAD-
modellen av ramstrukturen byggdes upp med utifrån modellen som användes vid 
modalanalysen men eftersom balkelement användes är CAD-modellen inte exakt lika som 
balkmodellen av ramstrukturen. Inverkan av detta bedöms dock inte påverkar 
egenfrekvenserna nämnvärt. Mittbalkarna bör inkluderas modellen för modalanalysen för att 
kontrollera om dessa medför att egenfrekvenserna förändras. Troligen påverkar inte 
mittbalkarna egenfrekvenserna nämntvärt, men detta bör ändå kontrolleras, vilket lämnas till 
senare arbete. 

Vid modalanalysen modellerades vajern till ställdonet med ett 0.4 m långt balkelement för 
samtliga analyserade lägen på antennbäraren. I verkligheten är vajern något längre ungefär 0.5 
m, beroende på hur trissan utformas. Eftersom vajern är lindad runt trissan, hur mycket beror 
på antennbärarens läge, kommer en del av kraften i vajern att tas upp genom friktion mellan 
vajer och trissa. Då friktionskoefficienten mellan trissa och vajer inte är känd (definitivt val 
av vajer har inte gjorts och trissans utformning har inte färdigställts) kan inte effektiv styvhet i 
vajern beräknas. Inverkan av gasfjädrarnas styvhet försummades även i modalanalysen. 
Därmed råder en viss osäkerhet gällande egenfrekvensen av systemets första modform. Men 
eftersom vajrarna i viss mån kan väljas så att lämplig egenfrekvens uppnås och eftersom 
dämpningen för denna modform är väldigt hög utgör denna modform inget problem.  

Med ovan beskriven utformning av antennbärare och ramstruktur sammanfaller inte 
strukturens egenfrekvenser med helikopterns exciteringsfrekvenser. I Figur 126 visas 
frekvensspektrum för flygning med marschfart och CARABAS III:s åtta första 
egenfrekvenser. Högre exciteringsfrekvenser anses inte vara ett problem då 
rörelseamplituderna blir mycket små, se Tabell 8. 
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Figur 126. Frekvensspektrum vid full fart och CARABAS III:s åtta fösta egenfrekvenser markerade med fönster. 

Egenfrekvenserna för modform 7 och 8 för de olika lägena på antennbäraren ligger nära en av 
helikopterns exciteringsfrekvenser, motorvarvtalet vid 50 Hz. Men eftersom 
rörelseamplituden vid denna frekvens är liten, 0.05 mm, och modformerna bedöms som 
mycket svåra att excitera är dessa resultat tillfredställande. CARABAS III:s egenfrekvenser 
ligger på säkert avstånd från yttre exciteringsfrekvenser i form av rotorfrekvens och 
frekvensen på huvudrotorn bladpassager, vilket är extremt viktigt.  

Resultaten från de analytiska beräkningar som genomfördes för att verifiera resultaten från 
den numeriska modalanalysen avviker något från de numeriska resultaten. Som nämnt beror 
detta på att systemet förenklades avsevärt vid de analytiska beräkningarna, inverkan av 
styvheten i ramstruktur och lastram försummades. Resultaten överensstämmer dock så bra att 
det kan konstateras att FE-modellen är korrekt uppställd.  

 

Laster 

De beräknade luftlasterna är som nämnt troligen mycket konservativa. 
Luftmotståndskoefficienten för cirkulära tvärsnitt vid turbulent strömning är betydligt mindre, 
ungefär en femtedel, än vid laminär strömning. Därmed kommer det alltid att finnas ett 
överskottsmoment kring rotationsaxel så antennbäraren stannar i uppfällt läge även vid 
lastfaktor 3.5. Eftersom den dragande kraften från gasfjädrarna är beroende av temperaturen, 
enligt ekvation (28), så bör ett visst kraftöverskott finnas vid den specificerade fjäderkraften, 
från leverantören (vid 20 oC). Detta för att antennbäraren inte ska röra sig från sitt uppfällda 
läge även om det är kallt ute. Möjligtvis så kan gasfjädrar med mindre dragande kraft väljas, 
men då måste en mer utförlig flödesanalys utföras. 
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Vid beräkningen av den dynamiska kraft som erfordras av ställdonet försummades inverkan 
av tröghetskrafter på antennbärare för rörelse relativt helikoptern, men eftersom 
rörelsehastigheten för de möjliga ställdonen är mycket låg, 10 mm/s, så blir felet i 
beräkningen försumbart.  

I den jämviktsberäkning som ligger till grund för fastställningen av erforderlig 
förspänningskraft mot lastramen försummades inverkan av styvheten i ramstrukturen. Hur 
detta påverkar reaktionskrafterna i stödpunkterna bör utredas och en modell likande den som 
användes för utvärdering av spänningarna i rambalkarna bör skapas. Modellen bör lösas 
ickelinjärt och gummilagren mellan ramstruktur och lastram bör inkluderas. Detta är 
nödvändigt för att med säkerhet fastställa att ramstrukturen inte tappar kontakt med lastramen 
i någon av stödpunkterna vid lastfaktor 3.5.  

 

Hållfasthetsanalyser 

Antennbäraren konstruerades i samband med modalanalysen och klarar därför de yttre 
lasterna i form av luft och tröghetslaster med mycket stor marginal mot brott. 
Maximalspänningshypotesen användes för att utvärdera spänningsindex mot brott i 
fiberstrukturen, kanske hade det varit mer lämpligt att använda Tsai Wu brottkriterium. Men 
eftersom marginalerna är mycket stora i den genomförda analysen kan dock konstateras att 
brott inte uppkommer i antennbäraren vid de analyserade lastfallen. Eftersom kompositer i 
allmänhet har goda utmattningsegenskaper bedöms inte utmattningen i antennbäraren utgöra 
ett problem. 

Många av de hållfasthetsanalyser som utförts har fungerat som konstruktionshjälpmedel, det 
vill säga relativt enkla modeller har byggts upp för att snabbt och enkelt kunna uppdatera 
komponenternas geometri och utföra nya beräkningar. För att underlätta analyserna har 
konservativa och lastfall analyserats på respektive komponent. På vissa komponenter har 
kombinerade och fiktiva lastfall analyserats. Denna metodik medför att ett minimalt antal 
lastfall har behövt studerats.  

Generellt så är effektivspänningarna i ramstrukturens komponenter låga och därför behövs 
knappast konstruktionsändringar göras. Höga spänningar uppkommer dock vid i hålen för 
antennfästet på rotationsaxeln, dessa spänningar är dock konservativa. Det kan vara lämpligt 
att utföra en separat hållfasthetsanalys för att utvärdera spänningarna i detta område mer 
noggrant. Kontakten mellan de fjädrande pinnarna och rotationsaxeln bör behandlas i denna 
modell. Om denna analys resulterar i lägre spänningar än de nu beräknade kan möjligtvis ett 
billigare och mer lättbearbetat material väljas till rotationsaxeln. Naturligtvis kan även större 
fjädrande pinnar väljas till fästet mellan rotationsaxel och antennfäste, vilket ger lägre 
hålkanttryck och därmed lägre spänningar.  

Modellerna som användes för att beräkna spänningarna i det främre och bakre ramfästet 
innehåller förenklingar som medför att resultaten inte är konservativa. Randvillkoren som 
applicerades på fästytorna mot rambalkarna utgjordes av fixerade låsningar, vilket medför att 
böjspänningarna i modellerna blir lägre än de verkliga. Istället bör modellen som användes 
vid beräkning av spänningarna i rambalkarna användas även för att utvärdera spänningarna i 
ramfästena, och särskilt det främre eftersom det belastas betydligt hårdare. Men eftersom 
spänningarna i dessa komponenter är låga behöver konstruktionsändringar troligen inte göras. 
För certifieringen av CARABAS III krävs dock troligen att hållfasthetsanalyserna av det 
främre och bakre ramfästet utförs mer noggrant. 

Hållfasthetsanalyserna har nästan enbart omfattat utvärdering av effektivspänningar för att 
fastställa säkerhetsfaktorer mot plasticering. Endast ytliga resonemang om utmattning i 
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komponenterna har förts. För certifiering av CARABAS III så krävs möjligtvis 
utmattningsberäkningar av komponenterna i ramstrukturen, när definitiva materialval gjorts, 
med detta lämnas till senare arbete. Baserat på de utförda analyserna kan dock konstateras att 
utmattning i ramstrukturen troligen inte utgör något problem. 

Samtliga skruvförband i ramstrukturen klarar de belastningar som de utsätts för både genom 
friktion i kontaktytorna och genom skjuvning i skruvarna, enligt genomförda beräkningar. 
Spänningsvidderna i skruvarna, från obelastat till belastat tillstånd, har dock inte beräknats. 
Detta bör undersökas för att avgöra om utmattning i skruvarna utgör ett problem. 

För några av de mindre komponenterna i ramstrukturen, bland annat vajerledarna och fästet 
till rotationsaxeln, har inga hållfasthetsanalyser utförts vilket främst beror på att det inte 
funnits tid till det. Dessa komponenter är dock troligen kraftigt överdimensionerade i sitt 
nuvarande utförande.  

Hållfasthetsanalyser av den ledade balken och fästet till den fjäderbelastade skruven har 
utförts i samband med konstruktion av dessa komponenter, men dessa presenteras inte i denna 
rapport. Komponenterna har utformats så att spänningsnivåerna ligger långt under 
sträckgränsen för den valda aluminiumkvaliteten. Dessa komponenter bör därmed betraktas 
som färdigkonstruerade. 

Inga analytiska beräkningar har utförts för att verifiera resultaten från hållfasthetsanalyserna. 
Däremot användes FE-modellen som skapades för att beräkna spänningarna rambalkarna även 
till att jämföra spänningar och förskjutningar i övriga komponenter i ramstrukturen med de 
modeller som skapats för respektive komponent.  

 

Komponenter 

Konstruktionen av trissan har inte färdigställts i detta projekt. Eftersom vajrarna från både 
gasfjädrar och ställdon ska fästas i trissan och radien på trissan är olika mot gasfjädrar och 
ställdon blir komponenten svår att göra i ett stycke. Dessutom blir den mycket tung. Därför 
bör trissan lämpligen bestå av flera delar som monteras och sedan fästs på rotationsaxeln på 
samma sätt som antennfästena.  

Utformningen av antennfästena kan möjligtvis utgöra ett problem om antennbäraren ska 
monteras och demonteras frekvent. Nötning i hålen för de fjädrande pinnarna kan då utgöra 
ett problem och antennfästenas konstruktion bör ändras. En utredning av detta lämnas dock 
till senare arbete. 

Som nämnt så ska vajerledarna ha ett ytskikt av plast eller något annat material som medför 
att nötningen av vajrarna blir mycket liten. Tanken är att plastskiktet skruvas fast på 
vajerledaren, detaljkonstruktionen av denna komponent har dock inte färdigställts och lämnas 
till senare arbetet. Anledningen till att vajrarna riktas på detta sätt är att de ska krökas över en 
tillräckligt stor radie och för att friktionen i vajerledarna verkar till fördel då antennbäraren är 
uppfälld. En nackdel med denna lösning blir att ställdonet måste tillföra en större dragande 
kraft för att fälla ned antennbäraren. Definitivt val av vajrar har inte gjorts och lämnas till 
senare arbete.  

Dragning av kablage till antennelement och ställdon har inte behandlats i denna rapport och 
lämnas därmed till senare arbete. För att nödfällningsmekanismen ska fungera 
tillfredställande måste kablarna kopplas loss automatiskt. Därmed måste det finnas kontakter 
på kablarna som lätt kan ryckas ut då antennbärare och ramstruktur kopplats loss från 
helikoptern.  
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Lagringen mellan rotationsaxeln och fästena till rotationsaxeln består som nämnt av smorda 
glidlager. Eftersom rotationsaxeln deformeras vid belastning, maximalt 0.4 mm mellan lagren 
enligt Figur 100, så kommer glidlagren att belastas med kanttryck då axel böjs. Därmed ökar 
den totala belastningen på lagren och livslängden försämras. Exakt hur detta påverkar lagren 
har inte utretts och presenteras inte i denna rapport och lämnas därmed till senare arbete. 
Genom att lagra rotationsaxeln med ledlager undviks denna form av belastning på lagren. 
Krafterna från ställdon och gasfjädrar är dock relativt små och kanske kan en viss böjning i 
rotationsaxeln accepteras. 

 

Frekvenssvarsanalys 

Den frekvenssvarsanalys som genomfördes omfattade endast nedfällt läge på antennbäraren 
och excitering i x, y och z, i helikopterns koordinatsystem. Accelerationen i mätpunkterna på 
helikoptern delades upp i translationskomponenter som analyserades var för sig. Därmed 
försummades inverkan av relativ rörelse mellan mätpunkterna på frekvenssvaret i systemet. 
Då fasvinklarna mellan mätpunkterna är kända, se Figur 54, så kan en mer omfattande analys 
utföras där denna rörelse beaktas. Dessutom bör ett uppfällt läge på antennbäraren analyseras. 
Detta lämnas dock till senare arbete. Dämpningen i systemet approximerades till 2%, som 
nämnt. För metalliska konstruktioner med skruvförband är dämpningen 2-3% (Boverket, 
1997). Dämpningen i CARABAS II som till stor del bestod av kompositstruktur är ungefär 
0.6 %. Den valda dämpningen på 2 % är därmed realistisk men troligen konservativ, då 
gummilagren mellan lastram och ramstruktur samt gasfjädrar ökar dämpningen i systemet 
avsevärt. Resultaten av den genomförda frekvenssvarsanalysen är att maximal förskjutning 
(rörelseamplitud) i antennbäraren är 0.1 mm för exciteringsfrekvenser mellan 0 och 60 Hz. 
Denna rörelse är mycket liten och accelerationsnivåerna i helikoptern utgör därmed inget 
problem med aktuell konstruktion på antennbäraren och ramstrukturen. Eftersom 
egenmoderna och egenfrekvenserna liknar varandra vid nedfällt och uppfällt läge på 
antennbäraren så är förskjutningarna i det uppfällda läget troligen ungefär lika stora.   
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5 SLUTSATSER 
Här presenteras viktiga slutsatser som kan dras från det genomförda projektet. 

 

Den konstruktion av CARABAS III som presenteras i denna rapport är som nämnt inte helt 
komplett och mycket arbete kvarstår. Konstruktionen är dock i stora drag klar, ingående 
komponenter håller för de belastningar som de utsätts för och systemets egenfrekvenser 
sammanfaller inte med helikopterns exciteringsfrekvenser. Följande slutsatser kan dras från 
det genomförda projektet: 

 

- Kritiska exciteringsfrekvenser undviks med den aktuella konstruktionen på 
antennbärare och ramstruktur. 
 

- Rörelseamplituden i antennbäraren är maximalt ungefär 0.1 mm till följd av 
vibrationer i helikopterstrukturen, enligt den genomförda 
frekvenssvarsanalysen. 
 

- Antennbäraren är uppbyggd av glasfiber, kolfiber och kevlar. Ramstrukturen 
består av aluminium och stål. 

 
- CARABAS III kan nödfällas med helikopterns lastkrok. 

 
- Antennbäraren kan fällas upp och ned med hjälp av två gasfjädrar och ett 

ställdon. 
 

- Antennbäraren och komponenterna i ramstrukturen håller för de belastningar 
som de utsätts. 

 
- Förbanden i ramstrukturen klarar de belastningar som de utsätts för. 
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6 FORTSATT ARBETE 
I detta avsnitt redovisas det arbete som återstår innan konstruktionsarbetet med CARABAS III 

är färdigt. 

 

Mycket arbete kvarstår innan CARABAS III är färdig. Den största biten är ta fram 
ritningsunderlag för alla ingående komponenter. Innan detta kan inledas måste ett antal saker 
färdigställas och andra utredas. Följande saker bör göras: 

1. Nya krav från SAAB angående UHF antennerna framkommit, genom att vinklar ned 
UHF antennerna 15 grader i förhållande till SUPP fungerar dessa bättre. Detta bedöms 
dock inte påverka systemets egenfrekvenser särskilt mycket då UHF antennernas 
tyngdpunkt kan placeras på samma ställe som tidigare, genom att flytta infästningen 
mot SUPP högre upp. Minsta avståndet från UHF till helikopterstrukturen bör dock 
inte minskas. Modanalysen måste dock göras om för att avgöra om 
komposituppbyggnaden i antennbäraren måste ändras och säkerställa att 
egenfrekvenserna ligger rätt.  
 

2. Eftersom gasfjädrar och ställdon endast hålls på plats genom fästena i det främre 
ramfästet och spänningen i vajrarna till trissan måste gasfjädrarnas och ställdonets 
svängningsformer och egenfrekvenser i denna konfiguration fastställas. Eventuell 
måste gasfjädrar och ställdon fästas i ytterligare i någon punkt.  
 

3. Komposituppbyggnaden i antennbäraren bör produktionsanpassas, för så liten 
tillverkningskostnaden som möjligt. En dialog bör föras med ansvarig POA 
(Production Organisation Aproval) om hur kompositstrukturen bör se ut, vilka 
lagertjocklekar som kan tillverkas och hur fibrerna kan riktas i lagren. Även om 
förändringar i komposituppbyggnaden görs måste styvheten vara densamma. 
 

4. Dragning av kablar till antennelement och ställdon måste göras. 
 

5. En utredning bör göras av hur reaktionskrafterna i stödpunkterna på ramstrukturen mot 
lastramen påverkas då antennbärare och lastram belastas, enligt beskrivning i avsnittet 
DISKUSSION. 
 

6. En utredning rörande hur CARABAS III påverkar Schweizer 300:s tyngdpunktsläge 
bör göras. 
 

7. Spänningsvidden i skruvarna i skruvförbanden bör beräknas för att undersöka om 
utmattning i skruvarna utgör ett problem. 
 

8. Hur rotationsaxelns deformation påverkar glidlagren mellan rotationsaxeln och fästena 
till rotationsaxeln måste fastställas. 
 

9. Utformningen av limförbandet mellan antennbärare och antennfästen måste fastställas. 
 

10. När konstruktionen av CARABAS III färdigställts bör modalanalysen göras om för att 
konstrollera att systemets egenfrekvenser inte har ändrats. 
 

11. Ritningsunderlag till antennbäraren och komponenterna i ramstrukturen måste 
slutligen tas fram. 
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8 BILAGOR 
Här presenteras programkod för beräkning av laster på antennbärare och ramstruktur samt programkod för frekvensanalysen. 

 

8.1 Matlabkod för beräkning kraftspel i upp och nedfällningsmekanismen 
 

8.1.1 Huvudprogram 
 
%Beräkning av luftkrafter och frekvenser 
clear all,clc, close all 
  
%Konstanter     c=cylinder, e=ellips, p=parallel, v=vinkelrät mot VHF 
  
my=1.78e-5;                     %Dynamisk viskositet vid 15 grader 
dens=1.225;                     %Densiteten på luft vid 15 grader 
m=1000;                         %Helikopterns vikt 
ma=12.224;%ma=8.61;             %Antennens vikt 
g=9.81;                         %Tyngdacceleration 
d=8.3;                          %Rotordiameter 
vh=70*1.852/3.6;                %Horisontellt luftflöde 
alfa=pi/180*[0:1:140];          %Vinkeln på antenn i radianer 
alfagraf=alfa*180/pi;           %vinkeln på antenn i grader 
r_vin=0.12;                     %Maximal radie hjul 
lastf=3.5;                      %Lastfaktor 1 för normal drift, 3.5 maximalt 
rt=0.777;                       %Avstånd från antennens tyngdpunkt till rotationsaxel 
B_support=0.11;                 %Bredd på SUPP 
L_support=1.55;                 %Längd på SUPP 
L_UHF_rot=0.65;                 %Avstånd från UHF till rotationscentrum 
F_g=4000;                       %Dragande kraft från gasfjäder vid intryckt läge 
friktionskoeff_lager=0.1;       %Friktionskoefficient glidlager 
friktionskoeff_rikt=0.2;        %Friktionskoefficient riktare 
Avst_gasfj_rotaxel=0.042;       %Vertikala avståndet mellan gasfjäder och rotationsaxel 
Avst_rotaxel_rikt=0.197;        %Horisontellt avstånd mellan rotationsaxel och riktare 
Avst_aktuator_rotaxel=0.040;    %Vertikala avståndet mellan ställdon och rotationsaxel 
r_v_min=0.06;                   %Min radie på trissa till gasfjäder 
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%Lufthastighet%%%% 
[vvb, vpb, vtot, vh]=hastighet(alfa,m,g,lastf,dens,d); 
figure(1) 
plot(alfagraf,vpb,alfagraf,vvb), legend('Parallell flödeshastighet', 'Vinkelrät flödeshastighet'), xlabel('alfa 
[grader]'),ylabel('Flödeshastighet [m/s]') 
  
%Reynolds nummer 
Rl=(vtot*1.225*B_support)/my; 
  
%Luftkrafter%%%% 
[D_VHF_p,D_VHF_v, D_support,D_UHFS_p,D_UHF1_p,D_UHF_p,D_UHF_v]=drag(alfa,vh,vvb,vpb,my,dens); 
figure(2) 
subplot(3,3,1), plot(alfagraf,D_VHF_p), title('Parallell luftkraft i VHF'), xlabel('alfa [grader]'),ylabel('Kraft [N]') 
subplot(3,3,2), plot(alfagraf,D_VHF_v), title('Vinkelrät luftkraft i VHF'), xlabel('alfa [grader]'),ylabel('Kraft [N]') 
subplot(3,3,3), plot(alfagraf,D_support), title('Parallell luftkraft i SUPP'), xlabel('alfa [grader]'),ylabel('Kraft [N]') 
subplot(3,3,4), plot(alfagraf,D_UHF_p), title('Total parallell luftkraft i UHF'), xlabel('alfa [grader]'),ylabel('Kraft [N]') 
subplot(3,3,5), plot(alfagraf,D_UHFS_p), title('Parallell luftkraft i UHFS'), xlabel('alfa [grader]'),ylabel('Kraft [N]') 
subplot(3,3,6), plot(alfagraf,D_UHF1_p), title('Parallell luftkraft i UHFS1'), xlabel('alfa [grader]'),ylabel('Kraft [N]') 
subplot(3,3,7), plot(alfagraf,D_UHF_v), title('Vinkelrät luftkraft i UHF'), xlabel('alfa [grader]'),ylabel('Kraft [N]') 
  
%Moment kring rotationsaxel%%% 
  
%Från luftkrafter 
M_VHF=D_VHF_p*L_support;                %Från VHF 
M_support=D_support*L_support/2;        %Från SUPP 
M_UHF=D_UHF_p*L_UHF_rot;                %Från UHF, hor 
M_luft=M_VHF+M_support+M_UHF;           %Totalt moment kring rotationscentrum 
  
%Från tröghetskrafter, acceleration vinkelrätt mot huvudrotor 
M_t=-rt*sin(alfa-10*pi/180)*ma*g*lastf; 
  
%Totalt moment 
M_tot=M_luft+M_t; 
  
figure(3) 
subplot(2,2,1), plot(alfagraf,M_luft), title('Moment från luftkrafter'), xlabel('alfa [grader]'), ylabel('Moment [Nm]') 
subplot(2,2,2), plot(alfagraf,M_t), title('Tyngdkraftens moment kring rotationscentrum'), xlabel('alfa [grader]'), ylabel('Moment 
[Nm]') 
subplot(2,2,3), plot(alfagraf,M_tot), title('Totalt moment kring rotationscentrum'), xlabel('alfa [grader]'), ylabel('Moment 
[Nm]') 
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%Fjäderkraft och erfoderlig trissradie för gasfjäder, fjäderkraft 4 kN, kraftstegring 40 procent %%%%%%  
  
for i=1:length(M_tot) 
    k=0.4*F_g/(length(M_tot)-1); 
    F_gvar(i)=1.4*F_g-k*(i-1); 
end 
  
r_vtot=-sfaktor*M_tot./F_gvar;        %Erfoderlig trissradie med luftlast 
  
for i=1:length(M_t) 
    k=0.4*F_g/(length(M_t)-1); 
    F_gvar(i)=1.4*F_g-k*(i-1); 
end 
  
r_vt=-sfaktor*M_t./F_gvar;            %Erfoderlig trissradie utan luftlast 
  
figure(4) 
subplot(2,1,1), plot(alfagraf,r_vt*1000), title('Erfoderlig radie för gasfjäder vid utan luftlast'),xlabel('alfa'), ylabel('Radie 
(mm)') 
subplot(2,1,2), plot(alfagraf,r_vtot*1000), title('Erfoderlig radie för gasfjäder vid luftlast'),xlabel('alfa'), ylabel('Radie 
(mm)') 
  
  
%Erfoderlig kraft från ställdon för nedfällning av antennbäraren%%% 
  
r_v=linspace(r_v_min,r_vin,length(M_tot)); %Aktuell radie på gasfjädertrissa 
  
%Friktionskraft i vajerledare till gasfjädrar 
vinkel_gasf=(atan((r_v-Avst_gasfj_rotaxel)/Avst_rotaxel_rikt));                %Vinkeln på vajern 
F_rikt_gasfj_x=F_gvar-F_gvar.*cos(vinkel_gasf);                                %Komponent av reaktionskraft i vajerledere 
F_rikt_gasfj_y=F_gvar.*sin(vinkel_gasf);                                       %Komponent av reaktionskraft i vajerledere 
F_rikt_gasfj_tot=sqrt(F_rikt_gasfj_x.^2+F_rikt_gasfj_y.^2)*friktionskoeff_rikt; %Friktionskraft i vajerledere 
  
for i=[1:length(alfa)] 
     
f=5*ones(1,length(alfa)); 
x=-1000; 
  
while abs(f(i))>0.5 
  
%Friktionskraft i vajerledare till ställdon 
vinkel_aktuator=(atan((r_vin-Avst_aktuator_rotaxel)/Avst_rotaxel_rikt));             %Vinkeln på vajern 
F_rikt_aktuator_x=x*(1-cos(vinkel_aktuator));                                        %Komponent av reaktionskraft i vajerleder 
F_rikt_aktuator_y=x*sin(vinkel_aktuator);                                            %Komponent av reaktionskraft i vajerledere 
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F_rikt_aktuator_tot=sqrt(F_rikt_aktuator_x.^2+F_rikt_aktuator_y.^2)*friktionskoeff_rikt; %Friktionskraft i vajerledere 
M_lager=(F_rikt_gasfj_tot+F_gvar+x-F_rikt_aktuator_tot)*friktionskoeff_lager*0.03;       %Friktionsmoment i glidlager 
f=M_lager+M_tot+(F_rikt_gasfj_tot+F_gvar).*r_v+F_rikt_aktuator_tot*r_vin-x*r_vin;    %Momentjämvikt kring rotationsaxeln f=0 
  
x=x+0.5; 
end 
  
F_aktuator_uppf(i)=x; 
end 
  
  
%Överskottsmoment krin rotationsaxeln från gasfjädrar, friktion till fördel 
  
M_g_friktion_uppf=(F_gvar+F_rikt_gasfj_tot).*r_v;                        %Moment från gasfjädrar och friktion i vajerledare 
F_h=(M_g_friktion_uppf+M_tot)/r_vin;                                  %Kraft som ställdonet måste hålla med  
M_lager_uppf=(F_h+F_gvar+F_rikt_gasfj_tot)*friktionskoeff_lager*0.03;   %Friktionsmoment från glidlager 
M_rest_uppf=M_g_friktion_uppf+M_lager + M_luft+M_t;                    %Överskottsmoment 
  
figure(5) 
subplot(2,1,1), plot(alfagraf,M_rest_uppf), title('Överskottsmoment kring rotationsaxeln från gasfjädrar'), xlabel('alfa 
[grader]'), ylabel('Moment [Nm]') 
subplot(2,1,2), plot(alfagraf,F_aktuator_uppf),title('Erfoderlig kraft för nedfällning'),xlabel('alfa [grader]'), ylabel('Kraft 
[N]') 
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8.1.2  Funktionsfil för beräkning av flödeshastigheter 
 
function [vvb, vpb, vtot, vh]=hastighet(alfa,m,g,lastf,dens,d) 
  
%Vertikal lufthastighet 
F=m*g*lastf; 
A=(pi*d^2)/4; 
vv=sqrt(F/(dens*A)); 
  
%horisontellt lufthastighet 
vh=70*1.852/3.6;     
  
%Total lufthastighet 
vtot=sqrt(vh^2+vv^2); 
  
vpb=vh*cos(alfa)-vv*sin(alfa-10*pi/180);  %lufthastighet parallellt med VHF, OBS snedställning 10 grader 
vvb=vh*sin(alfa)+vv*cos(alfa-10*pi/180);  %lufthast vinkelrätt mot VHF 
  
end 

 

8.1.3 Funktionsfil för beräkning av luftlaster 
 
function [D_VHF_p,D_VHF_v, D_support,D_UHFS_p,D_UHF1_p,D_UHF_p,D_UHF_v]=drag(alfa,vh,vvb,vpb, my,dens) 
  
  
%VHF och SUPP 
t_support=0.11;                      %Mått SUPP 
c_support=0.180;                     %Mått SUPP 
Cdbas_VHF=0.13;                      %Luftmotståndskoefficient för VHF 
Cdnos_VHF=0.03;                      %Luftmotståndskoefficient för VHF nos 
L_support=1.55;                      %Längd på SUPP 
B_VHF=0.11;                          %Bredd på VHF 
B_support=0.11;                      %Bredd på SUPP 
L_VHF=1.5;   %Längd på VHF  
  
%UHF 
  
t_UHFS=0.06;                        %Mått UHFS 
c_UHFS=0.1;                         %Mått UHFS 
t_UHF1=0.04;                        %Mått UHF1     
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c_UHF1=0.08;                        %Mått UHF1 
L_UHF1=0.34;                        %Längd UHF1 
L_UHFS=0.61;                        %Längd UHFS 
  
  
%Rlflam 
Rlflam=(vh*1.225*B_support)/my; 
  
%Tvärsnittsareor 
  
S_VHF_p=(pi*B_VHF^2)/4             %Area VHF parallellt 
S_VHF_v=L_VHF*B_VHF                %Area VHF vinkelrätt  
S_support=L_support*B_support      %Area SUPP vinkelrätt 
S_UHFS_p=L_UHFS*t_UHFS             %Area UHFS parallellt 
S_UHFS_v=L_UHFS*c_UHFS             %Area UHFS vinkelrätt 
S_UHF1=L_UHF1*t_UHF1               %Area UHF1 horisontella delar 
  
%Luftmotståndskoefficient, Cd 
Cflam=1.328/(sqrt(Rlflam))                                                 
Cd_support=2*Cflam*(1+c_support/t_support)+1.1*t_support/c_support        %Cd för SUPP  
Cd_VHF_p=Cdnos_VHF+Cdbas_VHF                                              %Cd för VHF, parallellt  
Cd_VHF_v=1.17                                                             %Cd för VHF, vinkelrätt 
Cd_UHFS_p=2*Cflam*(1+c_UHFS/t_UHFS)+1.1*t_UHFS/c_UHFS                     %Cd för UHFS, parallellt 
Cd_UHFS_v=2*Cflam*(1+t_UHFS/c_UHFS)+1.1*c_UHFS/t_UHFS                     %Cd för UHFS, vinkelrätt 
Cd_UHF1=2*Cflam*(1+c_UHF1/t_UHF1)+1.1*t_UHF1/c_UHF1    %Cd för UHF1 
 
  
%Drag 
D_VHF_p=2*0.5*Cd_VHF_p*S_VHF_p*dens*(vpb.^3)./abs(vpb);                     %Luftkraft VHF, parallellt 
D_VHF_v=2*0.5*Cd_VHF_v*S_VHF_v*dens*vvb.^2;                                 %Luftkraft VHF, vinkelrätt 
D_support=2*0.5*Cd_support*S_support*dens*(vpb.^3)./abs(vpb);               %Luftkraft SUPP 
D_UHFS_p=2*0.5*Cd_UHFS_p*S_UHFS_p*dens*(vpb.^3)./abs(vpb);      %Luftkraft UHFS, parallellt 
D_UHF1_p=2*0.5*Cd_UHF1*(2*S_UHF1)*dens*(vpb.^3)./abs(vpb);         %Luftkraft UHF1, parallellt 
D_UHF_p=D_UHFS_p+D_UHF1_p;         %Totalluftkraft UHF, parallellt 
D_UHF_v=2*0.5*Cd_UHFS_v*S_UHFS_v*dens*(vvb.^3)./abs(vvb);         %Luftkraft UHF, vinkelrätt 
  
end 
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8.2 Matlabkod för beräkning av förspänningskraft mot lastram 
 
clear all ,clc , close all 
  
%Beräkning på kraft som behövs för att hålla upp ramen %%%% 
  
%Konstanter     c=cylinder, e=ellips, p=parallel, v=vinkelrät eller horisontell 
  
my=1.78e-5;                     %Dynamisk viskositet vid 15 grader 
dens=1.225;                     %Densiteten på luft vid 15 grader 
m=1000;                         %Helikopterns vikt 
ma=8.61;                        %Antennens vikt 
g=9.81;                         %Tyngdacceleration 
d=8.3;                          %Rotordiameter 
vh=70*1.852/3.6;                %Horisontellt luftflöde 
alfa=pi/180*[0:1:140];          %Vinkeln på antenn i radianer 
alfagraf=alfa*180/pi;           %Vinkeln på antenn i grader 
r_vin=0.11;                     %Maximal radie hjul 
lastf=3.5;                      %Lastfaktor 1 för normal drift, 3.5 maximalt 
rt=1.079;                       %Avstånd från antennens tyngdpunkt till rotationsaxel 
B_support=0.11;                 %Bredd på SUPP 
L_support=1.55;                 %Längd på SUPP 
L_UHF_rot=0.65;                 %Avstånd från UHF till rotationscentrum 
F_g=4000;                       %Dragande kraft från gasfjäder vid intryckt läge 
friktionskoeff=0.15;            %Friktionskoefficient glidlager 
Avst_gasfj_rotaxel=0.042;       %Vertikala avståndet mellan gasfjäder och rotationsaxel 
Avst_rotaxel_rikt=0.197;        %Horisontellt avstånd mellan rotationsaxel och riktare 
Avst_aktuator_rotaxel=0.040;    %Vertikala avståndet mellan ställdon och rotationsaxel 
m_ram=50;                       %Ungefärlig vikt på ramen 
l_tyngdpunkt_ram=0.645;         %ungefärligt avstånd från bakre balk till tyngdpunkten för ramen 
l_ram=0.9;                      %Avståndet från främre ramfäste till bakre ramfäste 
L_VHF=1.55;                     %Avstånd från VHF till rotationsaxeln             
L_ram=1.1;                      %Avstånd från axel till bakre fäste 
L_f_f=0.9;                      %Avstånd mellan främre och bakre fäste 
  
  
  
%Lufthastighet%%%% 
[vvb, vpb, vtot, vh]=hastighet(alfa,m,g,lastf,dens,d); 
  
%Reynolds nummer 
Rl=(vtot*1.225*B_support)/my; 
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%Luftkrafter%%%% 
[D_VHF_p,D_VHF_v, D_support,D_UHFS_p,D_UHF1_p,D_UHF_p,D_UHF_v]=drag(alfa,vh,vvb,vpb,my,dens); 
  
 
  
  
%Kraft och momentjämvikt för beräkning av reaktionskrafter i fästen mot lastram 
  
D_v_tot=D_VHF_v+D_UHF_v;                                                                  %Total luftkraft vinkelrät mot VHF 
D_p_tot=D_VHF_p+D_support+D_UHF_p;                                                        %Total luftkraft parallell med VHF 
  
  
M_j_ram_t = -m_ram*g*lastf*l_tyngdpunkt_ram;                                            %Moment från ramens tyngd 
M_j_antenn_t = -(ma*g*lastf*( L_ram-rt*sin((10*pi/180) -alfa)));                        %Moment från antennens tyngd 
 
%Moment från vinkelrät luftflöde på VHF, vertikal komponent  
M_j_D_VHF_v_vert = -(D_VHF_v.*(cos(10*pi/180-alfa))).*(L_ram-L_support*sin((10*pi/180-alfa))); 
%Moment från vinkelrät luftflöde på VHF, horisontell komponent     
M_j_D_VHF_v_hor = -(D_VHF_v.*(sin(10*pi/180-alfa))).*(L_support*cos((10*pi/180-alfa)));   
%Moment från vinkelrät luftflöde på UHF, vertikal komponent                        
M_j_D_UHF_v_vert = -(D_UHF_v.*(cos(10*pi/180-alfa))).*(L_ram-L_UHF_rot*sin((10*pi/180-alfa)));       
%Moment från vinkelrät luftflöde på UHF, horisontell komponent             
M_j_D_UHF_v_hor = -(D_UHF_v.*(sin(10*pi/180-alfa))).*(L_UHF_rot*cos((10*pi/180-alfa)));   
%Totalt moment från vinkelrät luftflöde på VHF                        
M_j_D_VHF_v=M_j_D_VHF_v_hor+M_j_D_VHF_v_vert;  
%Totalt moment från vinkelrät luftflöde på UHF                                                                   
M_j_D_UHF_v=M_j_D_UHF_v_hor+M_j_D_UHF_v_vert;    
%Totalt moment från vinkelrät luftflöde på antenn                                                                 
M_j_D_v=M_j_D_VHF_v+M_j_D_UHF_v;     
%Moment från parallellt luftflöde på VHF, vertikal komponent                                                                            
M_j_D_VHF_p_vert = -((D_VHF_p.* (sin((10*pi/180-alfa)))).*(L_ram-L_support*(sin(10*pi/180-alfa))));      
 
         
%Moment från parallellt luftflöde på VHF, horisontell komponent 
M_j_D_VHF_p_hor = ((D_VHF_p.* (cos(10*pi/180-alfa))).*(L_support*cos(10*pi/180-alfa)));      
%Moment från parallellt luftflöde på UHF, vertikal komponent                     
M_j_D_UHF_p_vert = -((D_UHF_p.* (sin((10*pi/180-alfa)))).*(L_ram-L_UHF_rot*(sin(10*pi/180-alfa))));  
%Moment från parallellt luftflöde på UHF, horisontell komponent             
M_j_D_UHF_p_hor = ((D_UHF_p.* (cos(10*pi/180-alfa))).*(L_UHF_rot*cos(10*pi/180-alfa)));   
%Moment från parallellt luftflöde på SUPP, vertikal komponent                        
M_j_D_support_p_vert = -((D_support.* (sin((10*pi/180-alfa)))).*(L_ram-L_support/2*(sin(10*pi/180-alfa))));   
%Moment från parallellt luftflöde på SUPP, horisontell komponent    
M_j_D_support_p_hor = ((D_support.* (cos(10*pi/180-alfa))).*(L_support/2*cos(10*pi/180-alfa)));                  
%Totalt moment från parallellt luftflöde på VHF 
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M_j_D_VHF_p=M_j_D_VHF_p_vert+M_j_D_VHF_p_hor;   
%Totalt moment från parallellt luftflöde på UHF                                                                  
M_j_D_UHF_p=M_j_D_UHF_p_vert+M_j_D_UHF_p_hor; 
%Totalt moment från parallellt luftflöde på support                                                                    
M_j_D_support_p=M_j_D_support_p_vert+M_j_D_support_p_hor;    
%Totalt moment från parallellt luftflöde på antenn                                                     
M_j_D_p=M_j_D_VHF_p+M_j_D_UHF_p+M_j_D_support_p;                                                                 
 
Reaktionskrafter vi stödpunkter 
R1 = -(M_j_ram_t+M_j_antenn_t+M_j_D_v+M_j_D_p)/0.9; 
R2 = m_ram*g*lastf + ma*g*lastf + D_v_tot.*cos(10*pi/180-alfa)+D_p_tot.*sin(10*pi/180-alfa)-R1; 
  
plot(alfagraf,R1,alfagraf,R2), legend('R1','R2'), title('Reaktionskrafterna i stödpunkterna som funktion av alfa'), xlabel('alfa 
[grader]'), ylabel('Reaktionskraft [N]') 
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8.3 Matlabkod för signalbehandling av mätdata 
 
clear all,clc 
close all 
  
%Läser in mätvärden från fil 
oldpath = cd; 
[filename,pathname] = uigetfile('*.mat','ladda filen'); 
cd(pathname); 
eval(['load ',filename,' -mat']) 
cd(oldpath); 
  
%Kalibrering av givare 
kalibrering=9.81*100./[93.53 95.36 86.50 86.00 96.82 86.09 96.19 92.89 95.92 95.80 98.04 90.80]; 
  
  
%Väljer ut önskat område av tidsserien 
for i=1:12 
x(i,:)=band_4b(i,76250:76250+30000);       
x(i,:)=x(i,:)*kalibrering(i); 
x(i,:)=x(i,:)-mean(x(i,:)); 
end 
  
%plottar tidskurvan 
plot((1:length(x(1,:)))./1000, x(1,:)), title('Acceleration som funktion av tiden'), xlabel('Tid [s]'), ylabel('Acceleration 
[m/s^2]') 
  
%Samplingsfrekvens och frekvensupplösning 
fs=1000;  
antalmed=10; 
L=length(x)/antalmed; 
  
%Optimering av fft längden 
m=length(x); 
n = (1/antalmed)*pow2(nextpow2(m)); 
df=fs/length(x)*antalmed; 
  
%Fönsterfunktion 
window = hann(length(x((1:end/(antalmed*12))))).'; 
Ca=mean(window); 
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%DFT 
  
for i=1:12     
y=zeros(1,L);  
for k=1:antalmed    
signal_med(k,:)=1/Ca * fft(x(i,((k-1)*end/antalmed+1) : (k*end/antalmed)).*window)/L; 
y=y+sqrt(2)*abs(signal_med(k,:)); 
end 
y=2*y(1:end/2); 
signal(i,:)=y/antalmed; 
amp(i)=signal(i,round(52.25/df)); 
end 
  
%Plottar frekvensspektrum 
  
figure(2) 
color=['b' 'g' 'r' 'b' 'g' 'r' 'b' 'g' 'r' 'b' 'g' 'r']; 
hold on 
for i=1:12 
plot((1:length(signal)/4)*df,(signal(i,1:length(signal)/4)),color(i)),title('Frekvensspektrum')  
xlabel('Frekvens [Hz]'), ylabel('Amplitud [m/s^2]') 
end 
hold off 
  
  
%Pwelch, PSD 
 
for i=1:12 
[signal_pwelch(i,:),f] = pwelch(x(i,:),[],[],[],fs); 
signal_pwelch(i,:)=sqrt(2)*1000/length(x)*signal_pwelch(i,:); 
end 
  
%Plottar PSD-spektrum 
 
figure(3) 
hold on 
for i=1:12 
plot(f(1:length(f)/4),signal_pwelch(i,1:length(signal_pwelch)/4),color(i)),title('PSD') 
xlabel('Frequency [Hz]'),ylabel('Amplitud [(m/s^2)^2/Hz]') 
end 
hold off 
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%INDATA till FEM 
  
%Medeltranslationer 
for i=1:length(x(1,:)) 
x_med(i)=(sum(x(1,i)+x(4,i)+x(7,i)+x(10,i)))/4; 
y_med(i)=(sum(x(2,i)+x(5,i)+x(8,i)+x(11,i)))/4; 
z_med(i)=(sum(x(3,i)+x(6,i)+x(9,i)+x(12,i)))/4; 
  
end 
  
trans_med=[x_med; y_med; z_med]; 
 
%DFT av medeltranslationer  
for i=1:3     
y=zeros(1,L);  
for k=1:antalmed    
signal_trans_med_med(k,:)=1/Ca * fft(trans_med(i,((k-1)*end/antalmed+1) : (k*end/antalmed)).*window)/L; 
y=y+abs(signal_trans_med_med(k,:)); 
end 
y=2*y(1:end/2); 
signal_trans_med(i,:)=y/antalmed; 
end 
 
%Plottar medeltranslationer  
figure(4) 
hold on 
for i=1:3 
plot((1:length(signal_trans_med)/4)*df,(signal_trans_med(i,1:length(signal_trans_med)/4)),color(i)),title('Frekvensspektrum för 
medeltranslation')  
xlabel('Frequency [Hz]'), ylabel('Amplitud [m/s^2]') 
end 
hold off 
  
%Exelfiler 
  
M_y=[(1:length(signal_trans_med)/4)*df; 1/9.81*signal_trans_med(2,1:length(signal_trans_med)/4)]; 
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%Fasvinklar , Referens kanal 1 
f1=x(1,:);      %Referens 
  
for i=2:12 
f2=x(i,:); Fs=fs; nfft=L*antalmed; 
figure(5) 
hold on 
window=500;     noverlap=window/2; %Medelvärdesbildning och överlapp 
[ Pxx, Pyy, Pxy, coh, pha, freq ] = func_coherence( f1, f2,window,noverlap,nfft, Fs ); 
plot(freq(1:end/8),180/pi*pha(1:end/8),color(i)); title('Fasvinklar som funktion av frekvens'), xlabel('Frekvens 
[Hz]'), ylabel('Fasvinkel [grader]')  
end 
hold off 
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8.3.1 Funktionsfil för beräkning av fasvinklar  
 

 
function [ Pxx, Pyy, Pxy, coh, pha, freq ] = func_coherence( f1, f2,window, noverlap,nfft, Fs ) 
  
% Indata 
%   f1 and f2    Indata 
%   nfft         Antalet mätdata 
%   Fs       Samplingsfrekvens 
%   n_overlap    Överlapp 
% 
% Utdata 
%   Pxx     Spektrum för f1 
%   Pyy     Spektrum för f2 
%   Pxy     Tvär spektrum mellan f1 and f2 
%   coh     Koherens 
%   pha     Fasvektor 
%   freq    Frekvensvektor 
% 
  
[Pxx,freq] = cpsd( f1, f1, window, noverlap,nfft, Fs ); 
[Pyy,freq] = cpsd( f2, f2, window, noverlap,nfft, Fs ); 
[Pxy,freq] = cpsd( f1, f2, window, noverlap,nfft, Fs ); 
  
Kxy  = real( Pxy ); 
Qxy  = imag( Pxy ); 
coh  = Pxy.*conj(Pxy)./(Pxx.*Pyy); 
pha  = atan2( Qxy, Kxy ); 
 
 
 

 


