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SAMMANFATTNING 

SAAB AB är intresserad av att kunna utrusta JAS 39 Gripen med en "Arrestor Hook" då 

denna typ av nödbromssystem är vanligare i andra flygvapen än det system som svenska 

flygvapnet använder. Uppgiften var att göra ett konstruktionsförslag av denna "Arrestor 

Hook" bom och krok för kommande arbete. 

För att göra detta förslag valdes att dela upp arbetet i fyra steg, faktainsamlig, 

konceptframtagande, konceptval och bearbetning. 

Valet av vilka detaljer som skulle ingå i förslaget var böjd bom med med fast krok. På 

kroken monterades en släpsko för att underlätta fångandet av vajern och att tjäna som den 

detalj som skyddar kroken från slitage som uppstår mellan "Arrestor Hook" och 

banbeläggning. För att tillgodose alla krav på rörlighet som behövs på "Arrestor Hook" 

utrustas den med en leddetalj som ger tvåfrihetsgrader vilket även ger ett mindre moment på 

konstruktionen när vajern är fångad. 

Resultatet av den teoretiska analysen av de fyra förslagen visar att alla de uppsatta 

kraven kan mötas, dock behövs mer utvärdering och tester för att säkerställa detta. 

Ytterligare litteratur kring tillvägagångssättet att konstruera ”Arrestor Hook” bör också 

tillföras för fortsatt arbete. 

ABSTRACT 

SAAB AB is interested to equip JAS 39 Gripen with an Arrestor Hook since this type of 

emergency braking system is more common in other air forces, then the system the Swedish 

air force use. The task was to make a design suggestion on the Arrestor Hook´s bar and hook  

To make this suggestion the work have to split up into four steps, collecting of data, 

making suggestion of concept, choice of concept and working. 

The choice of which parts to be in the final suggestion was a bent bar and a solid hook. A 

special shoe is installed on the hook to make it easier to capture the cable and to protect the 

hook against wear from the contact with the runway. Too satisfy all demand on the 

movement of the Arrestor Hook, it also result in an articulated detail with two degree of 

freedom, with smaller moments on the construction when the cable is captured. 

The result of the theoretical analysis of the four cases show that all the requirements 

could be cleared. However more evaluation and testing is needed to ensure this conclusion. 

Further literature concerning the procedures of how to design an arrestor hook is also 

needed. 
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FÖRORD 

Denna rapport behandlar det examensarbete som har gjorts på SAAB Aerosystems 

avdelning Systeminstallation angående "Arrestor Hook". Denna rapport gjordes av en 

student från Mälardalens Högskolan. 

Då flera av SAAB AB´s dokument som har används är klassade som Företagshemlighet 

kan det resultat som framgår i rapporten inte redovisas i sifferform. 

Jag tackar härmed de inblandade avdelningarna och ett speciellt tack till följande 

personer 

Anders Gunnarsson 

Jörgen Olsson 

Johnny Nilsson 

 

Linköping, augusti 2009 

Rickard Nåhdin 
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NOMENKLATUR 

Symbol Förklaring  

A Linje i ARP1538 

B Bredd, yttröghetsmoment 

C Katet 

D Diameter på bult 

E Momentpunkt 

F Kraft 

G Momentpunkt 

H Höjd, yttröghetmoment 

I Yttröghetsmoment, rak balk 

J Yttröghetsmoment, böjd balk 

K Längd bult 

L Linje ARP1538 

M Moment 

N Linje ARP 1538 

O Normalkraft 

P Maxlast RTO 

Psläp Maxlast släpsko 

Q Katet 

R Radie på krok 

S Linje ARP1538 

T Linje ARP1538 

U Katet 

V Hypotenusa 

X Katet 

Y Hypotenusa 

Z Avstånd 

a SP 07-010 

b Bredd, böjd balk 

c SP 07-010 

d Inre diameter bult 

e Avstånd 

f Avstånd 

g Gravitetskonstant 9,81 

h Höjd, böjd balk 

i Momentpunkt 

j Avstånd 

k Avstånd 

m Massa 

n Snittarea 

o Avstånd 

p Avstånd 

q Avstånd 

r Radie krok 

s Momentpunkt 

t SP 07-020 

u Katet 

v Avstånd 

w Katet 

x Avstånd 

y Avstånd 

z Avstånd 

å Avstånd 

ä Avstånd 

ö Momentpunkt 

α Vinkel 

ν Vinkel 

σ Späning 

η Avstånd 

μ Friktions koefficient 
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Kapitel 1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Inom flygvapen runt om i världen används olika typer av skyddsutrustningar för att 

fånga upp och stoppa jakt-/attackflygplan, typ JAS 39 Gripen, vid risk att rulla ut över 

banänden. 

I Sverige används en typ av nät, kallad ryssja, till att fånga in planet. Nackdelen med 

denna teknik är att stora skador kan uppstå på flygplanet och att denna lösning tar tid att 

återställa då stor risk finns att nätet fastnar i flygplanets utstickande detaljer, som vingar, 

landställ mm. Detta gör att det är svårt att kunna ta emot flera flygplan på samma bana, inom 

små tidsintervall, om de behöver använda denna typ av skyddssystem. 

I andra flygvapen som USA:s, Storbrittaninens och Rysslands används "Arrestor Hook" 

för att stanna flygplanen. En "Arrestor Hook" är en krokförsedd bom monterad långt bak på 

flygplanets undersida, vars uppgift är att fånga en vajer. Vajer ligger spänd och upphöjd tvärs 

över banan med hjälp bromsenheter och puckar (distanser som är till för att höja vajern). När 

kroken har fångat vajern börjar vajerns bromsenheter att bromsa utrullningen av vajern och 

på så vis bromsa planet till stopp. När flygplanet har kommit till stopp finns det möjligheten 

att låta flygplanet rulla bakåt ett par meter genom att använda vajerns elastiska töjning och 

kan på så vis låta vajern glida ur kroken när spänningen i vajern minskar. Detta gör att ingen 

mekaniker behöver göra några ingrep för att lösgöra vajern.  

Det finns två olika användningssituationer för "Arrestor Hook", första för landbaserade 

flygplan av typ JAS 39 Gripen, Eurofighter och F-16 samt den för hangarfartygsbaserade 

flygplan, typ F-14 och F-18. 

 

 

 

 

Bild 1 F-16 använder sig av ”Arrestor Hook” vid landning 
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Skillnaden mellan de två typerna är att den landbaserade "Arrestor Hook" är tänkt att 

vara ett sekundärt system för att stoppa flygplanen, som endast används då problem 

uppkommer. Denna "Arrestor Hook" är konstruerad för att klara en inbromsning av 

flygplanet på en sträcka runt 300 meter och det mest extrema fallet som kan uppkomma är 

vid avbruten start med ett maxlastat flygplan, så kallad "Rejected Take Off". (RTO). 

 

 

 

Den andra typen av "Arrestor Hook" är tänkt att vara det primära systemet för att stoppa 

ett flygplan vid landning på hangarfartyg. Denna typ är konstruerad för att klara belastningen 

som uppkommer vid landning och ska kunna användas flera gånger utan att strukturella 

skador uppstår. Inbromsningen av flygplanet börjar så fort som "Arrestor Hook" fångar 

vajern och ska klara av att stanna flygplanet på en sträcka under 50 meter. Landningen sker 

oftast med en högre landninghastighet än vid normal landning på land och precis innan 

flygplanet får kontakt med fartygets däck, ökar piloten till full effekt på motorerna. Detta för 

att kunna lyfta igen om vajern inte fångas eller brister. 

"Arrestor Hook" kan benämnas på med olika namn, bromskrok på svenska, tail hook på 

engelska med flera, dock har dessa samma uppgift. 

1.2 Syfte 

Uppgiften för detta jobb är att utveckla och konstruera ett förslag på "Arrestor Hook" till 

JAS 39 Gripen med grundläggande hållfasthetsberäkningar. Det ska inkludera förslag på 

dimensioner till varje detalj som behandlas. Hela arbetet ska sedan kunna användas som 

underlag till vidare utveckling av ”Arrestor Hook”. 

Bild 2 F-18 landar på ett hangarfartyg med sin Arrestor Hook 

utfälld 
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1.3 Problemställning 

För att JAS 39 Gripen ska kunna användas i utlandet, på banor som använder 

skyddssystem av vajertyp, måste flygplanet utrustas med en ”Arrestor Hook”. Då SAAB AB i 

princip saknar erfarenhet av denna typ av skyddssystem måste arbetet, måste information 

och litteratur hittas som beskriver och ger handledning hur detta arbete skall utföras. 

Då JAS 39 Gripen redan används och stora ändringar av strukturen inte går att 

genomföra för att implementera en ”Arrestor Hook”, ska utformningen av ”Arrestor Hook” ta 

hänsyn till befintlig strukturuppbyggnad samt inte påverka andra system som kan var i dess 

omedelbara närhet. 

1.4 Avgränsningar 

Främst är examensjobbet inriktat på krok och bom/arm. Examensjobbet ska inte 

behandla låsmekanism eller fäll-hållmekanismen med dess komponenter, dock ska 

information som berör dessa redovisas. 
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Kapitel 2 METOD 

Metoden som har används var att dela upp "Arrestor Hook" i fyra etapper, faktainhämtning, 

konceptframtagande, konceptval och bearbetning som bestod av förarbete och 

konstruktion/hållfasthetsberäkning. 

2.1 Faktainhämtning 

Faktainhämtningen har delads in i två delar, SAAB AB:s dokumentation samt extern 

inhämtning. Av detta kan sedan krav och antagande sammanställas i två listor. 

2.2 Konceptframtagande 

För att enklare kunna behandla detta steg så delades "Arrestor Hook" i sina olika 

beståndsdelar och utforma flera lösningskoncept på varje del. Detta gör att flera olika förslag 

på lösningar kan behandlas och sedan sättas ihop till ett helhetskoncept. 

2.3 Konceptval 

I detta skede valdes vilka delkoncept som ska användas i vidare studier. Valet av 

delkoncept gjordes i samspråk med Anders Gunnarsson och Jörgen Olsson på System 

installation. Beslutet grundar sig i vilka detaljer som anses vara bäst i konstruktions och 

funktionssynpunkt till de krav och antaganden som framställs. 

2.4 Bearbetning 

Innan själva konstruktionen och hållfasthetsberäkningar utförs så behövdes ett visst 

förarbete göras. Förarbetet bestod i att ta fram längden på bommen samt andra mått för 

kommande hållfasthetsberäkningar. 

En beräkning behövs även utföras för att kunna bestämma hur mycket 

attitydförändringen är på planet i scenariot med trasig dämpare och punkterat hjul på 

huvudstället. Detta för att klarlägga hur mycket "Arrestor Hook" förmåga att fånga vajern 

kommer att påverkas. Sista delen i förarbete var valet av vilket material varje detalj ska ha, 

med utgångspunkt vad de ska användas till och hur delarna påverkas av laster, slitage och 

miljö. 

När förarbetet var klart så togs första konstruktionsskissen fram på en "Arrestor Hook" 

så att ordningen på detaljerna kunde fastställas och beräknas. Detta steg gjordes om ett 

flertal gånger då en dimension på en detalj påverkar en annan och konflikter mellan dem 

kunde uppkomma. 
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Kapitel 3 FAKTAPRESENTATION 

3.1 Extern inhämtning 

Scama AB är ett företag baserat i Väderstad Östergötland och är en av få tillverkare av de 

bromssystem som används av Sverige och av andra länder. De tillverkar både nät- och 

vajersystemen med dess ingående komponenter. 

Vid studiebesök på Scama AB presenterade de mycket information om de olika 

bromsenheter som idag används av länder med vajersystem. De visade även hur en vajer 

beter sig när den fångas upp av ett flygplan. Förloppet är sådant att när vajer och kroken 

hakar i varandra skickas en våg från denna punkt ut mot bromsenheterna, där vågen sedan 

vänder och går tillbaka mot kroken. Vågen går fram och tillbaka ett antal gånger innan den 

dör ut, detta göra att kroken belastas med varierad last. 

Scama hade även siffror på ett ungefärligt antal utrullningar som sker i USA varje år 

med jaktplan, cirka 10 per bana och vissa banor kan ha en frekvens på upp till 50 stycken. 

Dessa siffror visar bara frekvensen av utrullningar men det säger inget om vilken typ av 

flygplan det handlar om och om en viss typ använder "Arrestor Hook" mer än andra. 

Med kontakt med Scama har frågor rörande dimensioner, vikt och avstånd mellan 

puckar som höjer vajern över banan kunnas besvaras. Denna information behövs för att 

kunna utforma ”Arrestor Hook” så den kan användas på fler banor än bara Sveriges. Se 

bilaga . 

Informationssökning på internet gav ingen om ”Arrestor Hook” som ansågs användbara 

inom arbete, då dessa har kommit från osäkra källor. Lika så har lämplig litteratur inte 

hittats, då de flesta inte beskriver utformning eller funktionen av ”Arrestor Hook”. 

Däremot har en stor mängd bilder hittats som har varit bra när det gäller att se vilka 

olika lösningar det finns ute på dagens flygplan. Dock har många bilder tagits på avstånd så 

konstruktionslösningar har varit svåra att se. De flesta bilder som har hittats har varit på 

hangarfartygsbaserade flygplan från USA. 
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3.2 SAAB´s dokumentation 

 

Dokument från SAAB AB har varit den främsta informationskällan till detta 

examensarbete. Störst betydelse har de dokument som behandlar "Arrestor Hook" varit som 

de inblandade avdelningarna hittills har skrivit. 

Genom JAS 39 Gripens utvecklingshistoria har två utredningar kring att installera en 

”Arrestor Hook” på flygplanet. Den ena gjordes 1997 och den andra pågår nu 2009. Största 

skillnaden mellan dessa två utredningar är tänket kring var "Arrestor Hook" bör placeras 

samt själva utformningen av bom och krok. Ett av dokumenten som har skrivits i den senare 

utredningen har behandlat det tänkta händelseförloppet för användning av "Arrestor Hook". 

Dokumentet beskriver även hur man ska motverka risken med att ”Arrestor Hook” kan börja 

studsa mot banan vid användning, genom att applicera en kraft på själva bommen. 

Ett av dessa dokument är ARP1538 som är en handledning i att utveckla "Arrestor 

Hook" för landbaserade flygplan, och belyser viktiga steg i processen. Detta dokument har 

används i den senare utredningen till att ta fram de laster som ska påverka ”Arrestor Hook” 

vid användning. 

Några äldre dokument behandlar XD 35 Draken när dess bromskrok konstruerades i 

slutet av 1960-talet. I dessa dokument står det om beräkningar, olika prover med resultat och 

mätdata. Dessa mätdata ligger till grund för de lastfall som SAAB AB har utarbetat för 

projektet "Arrestor Hook". Genom att få denna inblick i hur tanken var vid 

konstruktionsförfarandet har arbetet underlättats.  

Avdelningen Strukturutveckling har även uttryckt ett par önskemål rörande "Arrestor 

Hook" utformning. Böjd bom för att minska omkonstruktionen av motorluckan och att 

kroken ska vara rörlig för att underlätta infångningen av vajern. 

3.3 Krav och Antagande 

Genom att sammanställa informationen har en krav- och en antagandelista framställts. 

Krav 

Kraven är sammanställda från de olika dokumenten. 

 Säker fångning av vajer, oavsett attityd på flygplanet. 

 Vajerns höjd är mellan 40 och 100 mm över banan. 

 Vajerdimension 1,25 tum (32 mm). 

 Klara SAAB AB nämnda maxlast. Ref 1 

 Klara 1 krokning av vajer med maxlast vid RTO. Ref 1 

 Klara 10 träningspass med SAAB AB angivna träningslast. Ref 1 

 Klara att fånga upp vajern även vid en eller flera trasiga landställsdämpare och/eller 
däck. 

 Utbytbar/reparerbar helt eller delvis vid ev. skada. Se bilaga A 

 Ingen större påverkan på övriga system. Se bilaga A 

 Vara viktoptimerad. Se bilaga A 
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Antagande 

Utifrån informationen har dessa antaganden gjords för att begränsa 

problemets storlek. 

 Flygplanet ska inte röra sig för egen maskin efter fångande av vajer i nödsituation 

 Bommen rörelse i sidled är +/- 20o 

 Fästpunkt är på motorluckan enligt avdelning Strukturutveckling antagande 

 Bommen är utformad efter motorluckans yta 

 Nedfällning sker efter att alla hjul har kontakt med banan och fälls inte ut i luften. 

 Banans yta är efter svensk standard. 

 Skulle nos- eller huvudställ vika sig, anses flygplanet vara i en sådan attityd att 
användning av "Arrestor Hook" inte är möjlig 

 Ingen dynamisk beräkning görs i detta skede av arbetet, då lasternas storlek inte är 
bekräftade. 

 Säkerhetsfaktorn för alla hållfasthetsberäkningar är 1,5 

 Tillåten skjuvspänning är 0,6*tillåten normalbrottspänning 
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Kapitel 4 KONCEPTIDEER 

Varje del på "Arrestor Hook" har behandlas var för sig och på så sätt har flera olika 

konceptdelar behandlats mer grundligt. Det som redovisas här är de delar som har varit mest 

intressanta och mest utarbetade.  

4.1 Bom/Arm 

Denna detalj är länken mellan flygplanet och kroken och måste kunna ta upp alla laster 

som påverkar kroken och leda dem vidare till flygplanet.  

Fyra utformningar var intressanta, nämligen rak, böjd, Y-formad och V formad bom. 

 

 

Rak  

Idén ligger i att detta förslag är enkelt att tillverka och alla krafter som påverkar får den 

rakaste vägen från krok till infästning på flygplanet. Om bommen är ledad i de lokala y-, z-

axlarna kommer inget moment uppkomma i bommen. 

Nackdelen är att motorluckan på JAS 39 Gripen inte är plan utan är krökt och detta gör 

att bommen måste fällas in i ett utskuret spår som kan försvaga luckan. 

Bild 3 Arrestor Hook från F15  

Figur 1-4 Förslag på bom, från vänster, rak, böjd, Y-formad och V-formad bom 
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Böjd 

Detta förslag kringgår problemet som uppkommer mellan rak bom och motorluckan 

genom att låta bommen vara böjd så att den följer luckans form. 

Nackdelar med denna lösning är att ett moment uppkommer i bommen, som dock beror 

på hur stor radie det är på bommen, och denna lösning måste få något skydd runt sig i 

uppfällt läge. 

 

 Y-formad 

Förslaget skulle ge två fästpunkter som kan ta upp och dela på lasterna som bildas. 

Denna lösning skulle även kunna utrustas med en led i den punkt där detaljerna går ihop för 

att minska det moment som uppkommer. Dock kommer fortfarande ett stort moment att 

finnas kvar samt så måste vajer del på bommen klara av att ta hela belastningen själv. 

Även kommer denna idé att kräva mycket utrymme på motorluckan för att fungera och 

motorluckan måste utformas på ett sätt så den inte påverkar ”Arrestor Hook” eller övriga 

system och komponenter. 

 

 

V-formad 

Fördelen med detta förslag är samma som med den Y-formad men det går inte att 

utrusta med en led. Ingen vandring av kroken i sidled uppkommer vilket är en fördel då 

därmed inget stabiliseringssytem behövs. 

Den största nackdelen är att momentet som uppkommer inte går att motverka utan hela 

strukturen måste förstärkas med viktökning som påföljd. Som med Y-formad bom kommer 

detta förslag att kräva mycket utrymme utanpå luckan på grund av bommen form. 

Bild 4 A6 Intruder utrustad med en Y 

formad Arrestor Hook 
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4.2 Krok 

Fast 

Med fast krok menas att kroken tillveckas i ett stycke med bommen eller är fastmonterad 

på bommen så den inte rör sig. Fördelen är att konstruktionen utformas så att lasten får den 

rakaste vägen till bommen samt enkel att tillverka.  

 

Ledad 

Kroken är monterad på bommen så den har en vis rörelsefrihet runt lokala y-axeln. 

Detta underlättar krokens förmåga att följa banans yta och kan på så vis även underlätta 

infångandet av vajern. Nackdelen är att detta tillåtna rörelseområde på kroken blir väldigt 

liten då den begränsas av bommen. 

Kroken kan även bli lätt att byta, om leden inte blir för komplicerad, när detaljen blir 

tillräckligt sliten.  

Figur 5 Förslag på fast krok 

Figur 6 Förslag på ledad krok 
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Tunga 

Denna krok är gjord av en utbytbar detalj som är placerad och vinklad 90 grader från 

bommen. Dess utformning är gjord så att den ska fånga upp vajern och sedan hålla den på 

plats, oftast finns det ett spår för detta. Denna detalj är fastsatt på ett sådant sätt att den inte 

tillåter någon rörelse.  

Special 

Special krokar är förslag på olika lösningar på krokars utformning som är tänkt att 

underlätta fångandet av vajer och sätt att förhindra att vajer glider ur. 

Idéer som har behandlas har varit att utrusta kroken med hullingar eller med någon 

sorts mekanisk låsning av typen fjäderbelastad spärr. 

Ett förslag på krok som är lämpad för ojämna banor gjorts, då det har framkommit fakta 

om de utländska banornas kvalité (ref 12). Denna idé är baserad på att lägga en bula under 

kroken så spetsen höjs upp ett par centimeter. Detta tillåter att spetsen glider över en 

upphöjning utan att den hakar i. Dock förutsätter det att upphöjningen inte är högre än 

spetsen. Dock är inte denna idé lämplig att använda på jämna banor då risk finns att vajern 

kan hamna under spetsen och inte fångas upp. 

Figur 7 Förslag på special krok för 

banor med dålig kvalité 
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4.3 Led 

 

Vertikal 

Denna led måste ingå i konstruktionen då den tillåter ”Arrestor Hook” att röra sig 

vertikalt. Frågan är mer om bara den ska användas eller ska kombineras med flera leder. Att 

enbar använda denna led gör konstruktionen blir mindre komplicerad och detta gör både 

tillverkningen och användningen enklare då inget stabileseringssystem behövs göras för att 

motverka bommens vandring i sidled. 

Nackdelen är att ett stort moment uppkommer om flygplanet inte rullar över vajern 

vinkelrät och gör att hela konstruktionen blir både större och tyngre. 

Vertikal och horisontell 

Ger rörelser förutom i höjdled även i sidled vilket gör att momentet minskas i sidled och 

detta gör att lasten på flygplanet minskar. 

Dock behövs någon form av stabiliseringssystem som motverkar vandringen i sidled 

fram till att vajern är fångad. 

Figur 8 Förslag på vertikal och horisontell led Bild 5 Lösning på F18 led 



 

13 

 

 

Sfärisk 

Sista förslaget ger stor frihet för bommen att röra sig, då idén baserar sig på att en 

sfärisk kula är leden. Detta gör att bommen får god rörlighet och den kan tillåtas att rotera 

lite. Detta gör att krokens undersida kan hållas parallell med banans yta inom rimliga 

rörelseområden. 

Problemet ligger i att kunna garantera att tillräckligt tryck på bommen erhålls så den 

inte hoppar vid utfällt läge. Det blir även svårt att stabilisera bommens rörelser i sidled då 

bommen tillåts att röra sig kring alla lokala axlar på leden. 

 

4.4 Slitagedetalj 

Slitagedetaljen är tänkt att ta upp slitaget som uppstår mellan ”Arrestor Hook” och 

banan. Genom att använda en slitagedetalj kan kroken utformas enbart mot att klara av de 

tänkta lasterna och inte konstrueras för att klara slitage. Detta gör det enklare att kontrollera 

och byta detaljen när behov uppkommer. Två lösningsförslag är att antingen ha en fast 

monterad detalj eller en ledad. 

Fast monterad kan vara enkel lösning då den är enbart tänkt att motstå den nötning som 

blir mellan "Arrestor Hook" och banan. Nackdelen kan vara att detaljen slits på en specifik 

punkt beroende på flygplanets attityd. Olika sätt att säkra fastsättningen kan vara att skruva 

eller nita ihop detaljerna. 

En ledad är lite mer komplicerad detalj då hänsyn till hur det ska kunnas garantera att 

den tänkta slitageytan alltid kommer rätt. Fördelen är att detaljen slits på kontrollerat 

område och nötningen sker jämnt över en yta. Fördelen är att den följer kan banans yta  

Slitagedetaljen kan även utformas på olika sätt så den underlättar infångningen av 

vajern. 

Figur 9 Förslag på sfärisk led 
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Kapitel 5 KONCEPTVAL 

Valet av de olika detaljerna blev följande. Böjd bom med horisontell och vertikal led, fast 

krok och en ledad slitagedetalj. 

5.1 Bom 

Böjd bom valdes då den ansåg påverka övriga strukturer och komponenter minst av de 

fyra förslagen. Även blir en böjd bom bra i tillverkningssynpunkt. 

5.2 Led 

Horisontell och vertikal led ansåg lämpligas då den minskar det moment som annars 

kan uppkomma med bara en vertikal led. Leden ger den rörelsefrihet som kan behövas för att 

kunna fånga vajern. Även kan den stabiliseras bättre än sfärisk led och är inte lika svår att 

tillverka som den senare. 

5.3 Krok 

Valet av krok stod emellan fast och rörlig krok.  

Den rörliga kroken var intressant då den ger en fördel genom att den kan få en god 

följsamhet mot banan. Dock föll kroken på att den led som behövs blir alltför stor för att 

kunna ta upp den belastning som blir samt att vikten på "Arrestor Hook" ansåg öka. Och hur 

den skulle konstrueras så den kan följa banan på bästa sätt utan att riskera att kroken tappar 

vajern vid belastning. 

Förslaget med fast krok var bättre lämpad för att motverka risken med tappad vajer. I 

kombination med en slitagedetalj skulle denna lösning även underlätta fångandet av vajern, 

samt kan kroken få ett skyddas från slitage om en slitagedetalj används. Detta förslag gör att 

leden för slitagedetaljen kan placeras så den inte påverkas av maxbelastningen och då kan 

leden bli mindre. 

5.4 Slitagedetalj 

Ledad slitagedetalj bestämdes då den såg mest lämpad ut när det gäller att underlätta 

fångandet av vajern genom att den kan följa banan bättre än en krok. Detta gör att kroken 

kan skyddas från slitaget och slitagedetaljen kan konstrueras för en mindre last. 
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En annan aspekt som kom upp vid valet var att förhindra vajer från att glida ur. Därför 

utrustades slitagedetaljen med ett par horn. Dessa horn ska påverkas av vajern när den glider 

mot kroken och vrida hela slitgedetaljen runt leden så öppningen stängs. Även här är tanken 

att hornen ska kila fast sig mot bommen så när belastningen minskar så ska inte 

slitagdetaljen vrida tillbaka sig. Låsningen ska förhindra att de vågrörelser, som bildas i 

vajern vid infångningen, gör att vajern hoppar ur kroken. Även gör låsningen att "Arrestor 

Hook" inte kan användas förrän efter att en mekaniker har återställt slitagedetaljen. 

 

 

Slitagedetaljen kommer hädanefter att benämnas som släpsko då den har mer än en 

uppgift. 

 

Figur 11-13 Figurena visar hur slitagedetaljen är tänkt att fungera vid infånging av 

vajern. Vajern visas här som grå, slitagedetaljen blå samt bom och krok svart. 

Figur 10 Förslag på först utformning av släpsko. 
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Kapitel 6 BEARBETNING 

Bearbetning av "Arrestor Hook" delades upp i två steg, förarbete och 

konstruktion/hållfasthetsberäkning. 

Förarbete behandlade den information som krävdes för att nästa steg skulle 

kunna genomföras. 

Konstuktion/hållfasthetsberäkning var det steg då själva "Arrestor Hook" 

behandlades. 

Johnny Nilsson på avdelningen Strukturteknik, Systemhållfasthet gav 

handledning i de hållfasthetsberäkningar som gjorde gällande vilka formler som var 

lämpliga för att kunna genomföra arbetet. Med Johnnys kunskaper bestämdes att 

alla beräkningar ska vara statiska då inte alla fakta angående förloppet av 

ikrokningen finns. 

6.1 Attitydförändring 

Attityden på flygplanet som sätter de gränser som "Arrestor Hook" ska fungera 

inom bestäms av fallerade dämpare på landstället. I ARP1538 så tas 

attitydförändringen i x-led med, men inte i y-led. 

Det gjordes en beräkning av huvudstället vid scenariot att en dämpare fallerar 

och flygplanet börjar luta. Genom att rita upp två punkter för ena landställsbenet, 

ena för helt landställ och den andra för trasig dämpare och punkterat hjul, och en 

punkt för det andra benet. Dessa tre punkter bildar en triangel och genom att veta 

skillnaden i höjd och avståndet mellan benen kan man sedan beräkna den vinkel. 

Det visade sig att flygplanet skulle luta ett fåtal grader och detta ansågs inte ha 

någon stor betydelse i detta ex-jobb utan ett steg som ska tas upp i senare 

bearbetning av "Arrestor Hook". 

Se bilaga för beräkning C och bilaga 2 för resultat. 
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6.2 Bomlängd 

Framtagandet gjordes genom att rita upp de linjer som ska ingå på en ritning 

och utifrån detta mäta fram längden som behövs. 

 

 

Vid framtagande av bommens längd följdes rekommendationerna i ARP1538 

(ref 9) och denna handledning beskriver 6 olika linjer. 

1. Static Ground Line S – Referenslinje för flygplanet med last och 

stillasstående. 

2. Design Landing Line L – Den designade linje för landning 

3. Landing Approach Line A – Linje L med vektoradderade motvind- och 

sjunkhastighet. 

4. Maximum Tail Down Ground Line T – Visar maximalt hur mycket 

flygplanets attityd är när huvudställets dämpare och däck fallerar och 

flygplanets stjärtparti slår i banan. 

5. Maximum Nose Down Ground Line N – Visar maximalt hur mycket 

flygplanets attityd är när nosställets dämpare och däck går sönder 

6. Sista linjen har ingen benämning, men ligger parallell med linje T på 14 

tums avstånd. Vad linjen visar är att från denna linje och ut mot T 

måste Arrestor Hook skyddas från yttre påverkan som vid fall med att 

flygplanet stjärt går ner för långt. 

 

 Dock gick inte alla linjer att utnyttja då värden för vindmotstånd och 

landningshastighet inte tilldelads så linje A uteslöts. 

Tillvägagångssättet var att rita upp alla linjer som ska ingå enligt ARP1538 på 

en ritning av flygplanet. Nästa steg var att markera vart infästningen ska placeras på 

motorluckan. Sista steget var att dra en linje från infästningspunkten till linje N 

med kravet max 80o vinkel från linje T. 

Det var även viktigt att ta hänsyn till i vilket område på motorluckan som var 

lämpligt att skapa en lucka i, för infälld krok då det kan behövas. Detta visade sig att 

Figur 14 Linjernas placering på JAS 39 Gripen där den blå linjen 

symboliserar bommen på Arrestor Hook. 
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den minsta längden som behövs för att tillgodose kraven i ARP1538 inte var lämplig 

utan behövdes förlängas.  

Längdändringen gav ett positivt bidrag genom att "Arrestor Hook" kan vid 

goda förhållanden kan ge möjlighet till att fånga upp vajern om nosstället viker sig 

vid passage av vajer 

Med den tänkta placeringen av bommen framgick det ur ARP1538 att "Arrestor 

Hook" måste skyddas då den linje som är beskrivs i punkt 6 ovan hamnar väldigt 

långt fram och majoriteten av området "Arrestor Hook" använder vid infällt läge 

ligger mellan denna linje och linje T.  

Se bilaga 2 för resultat 

6.3 Radieberäkning 

Motorluckan som sitter på JAS 39 Gripen består av flera olika radier och för att 

kunna göra hållfasthetsberäkning var det ett problem. 

Genom att anta att dessa radiers inte har så stor längdskillnad gjordes en 

beräkning för en uppskattad radie. Formler som användes var vanliga trigometriska 

formler för trianglar. 

Se bilaga D för beräkning och bilaga 2 för resultat 

6.4 Lastberäkning 

Sista förarbete var att göra jämnviktekvationer för hela "Arrestor Hook" för att 

kartlägga krafternas läge och styrka. Detta gjordes i två situationer, första lägget då 

inte vajern är fångad och den andra när vajer har kommit i denna position så 

hornen på släpskon är belastad. 

Se bilaga E för beräkning och bilaga 2 för resultat 

6.5 Materialval 

Materialvalet gjordes i samråd med avdelningen Strukturteknik, Systemhållfasthet, då 

kunskaper om lämpliga material var bristfälliga.  

Kraven visar att någon utmattning av detaljerna inte kommer att var aktuell då de 

beräknade antalet gånger som de ska användas är så få. Detta gjorde att tyngdpunkten lades 

på att materialen ska klara maxbelastning. 

Till bommen var materialet aluminium bäst lämpad för att styrkan förhållande till vikt 

var attraktivt samt att det lämplig ytbehandling har god korrosionsbeständighet med. 

Till bult och släpsko valdes två olika rostfria stål. Detta för att de utsätts för mycket 

slitage och själva materialet är nötningståligt och att de har korrisonsbeständighet då dessa 

detaljer inte kan skyddas med ytbehandling och lack fullt ut. 

Se bilaga 2 för materialbeteckning 
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6.6 Bult 

Konstruktion 

Bultar som behandlas är två till antal och är placerade som led mellan släpsko 

och krok samt mellan bommen och leddetaljen. Utformningen är av traditionell typ 

med en skillnad på den bult som är till släpskon. Den kommer att ha en speciellt 

utformad skalle med hänsyn till hur släpskons utformning är. 

 

Beräkning 

Bultarna beräknades med formler för böjning och för skjuvning och det högsta värdet 

användes för att bestämma diametern. På bulten till leden gjordes även en liten 

viktminskning genom att öka ytterdiameter så den går att borra ur bultcentrumet. 

Se bilaga F för beräkning och bilaga 2 för resultat. 

6.7 Bom 

Konstruktion 

Genom att utgå från att kraften har en rak väg från kroken till centrum för leden på 

flygplanet, drogs en teoretisk linje upp, kallad kraftlinje. Utifrån denna linje kan sedan 

detaljer som led och krok placeras i rätt positioner. Leden och kroken förbands sedan med 

bommen som hade först en rektangulär snittprofil som sedan ändrades till en I-profil. Detta 

för att lätta själva konstruktionen genom att ta bort material som inte tillförde någon styrka. 

För att få bommen att röra sig i sidled placerades två öron som ska kopplas ihop med 

leddetaljen. Utformningen av dessa öron är att de placeras ytters på bommen så de kan 

motverka de moment som uppkommer. 

 

Beräkning 

Bommen beräknades genom att beräkna ett snitt vinkelrät mot kraftlinjen och 

att beräkna öronen som behövs vid leden. 

För att beräkna bommen som kommer att utsättas för böjning pga. sin form 

användes formeln för enkelkrökta balkars böjning. Först som rektangulär och sedan 

som en I-profil. 

Utifrån dessa beräkningar kunde storleken på tvärsnittet bestämmas. Då krokens 

utformning hade en påverkan var bommens tvärsnitt tvungens att anpassa efter detta och 

detta gjorde att bommen blev överdimensionerad. 

För att beräkna öronen som behövs, användes formlerna i SD 07-010 och SD 07-020. 

För att kunna använda formlerna var antaganden gällande bultdiameter, tjocklek på öronen 

och avståndet mellan dessa öron, viktiga för att kunna genomföra beräkningarna. 

Se bilaga G för beräkning och bilaga 2 för resultat. 
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6.8 Krok 

Konstruktion 

Konstruktionen utgår från kraftlinjen genom att placera centrumet för kroken på den 

linjen. Runt detta centrum ritas en halvcirkel med en radie som är lite större än radien på 

vajern. Utifrån denna linje kan själva kroken ritas upp med de dimensioner som har beräknas 

fram. 

Spetsens läge bestäms genom att rita en linje från krokens centrum, med en bestämd 

vinkel neråt. På denna linje placeras sedan det hål för leden till släpskon. Avståndet från 

centrum för kroken och centrum för leden bestäms av släpskons storlek. 

Krokens utformning gör att användning av 1,25 tums vajer möjlig och detta gör att 

flygplanet klara av de flesta bromssystem som används. 

 

Beräkning 

Kroken beräknas med samma formler som med bommen och med två snitt, 90o 

respektive 45o från kraftlinjens skärning med centrumpunkten för kroken. För att bekräfta 

att skjuvning inte skulle uppstå gjordes en beräkning på hur liten area som krävs. Det visade 

sig att ingen risk fanns då arean var mycket mindre än den area som krävs för att klara den 

böjning som uppstår.  

Sista beräkningen var på krokens spets då det är där leden för släpskon är placera. 

Beräkningen är för att kunna bestämma godstjockleken på spetsen. Formler SD 07-010 och 

SD 07-020 

Se bilaga H för beräkning och bilaga 2 för resultat 

6.9 Släpsko 

Konstruktion 

Utformningen på släpskon är tänkt som fyrsidig spets, där den övre och de undre 

sidorna är dimensionerande. Den undre sidan har spetsvinkel på 40 grader och detta för när 

bommen ligger vinklad 20 grader från flygplanets längdaxel så blir den inre sidan av 

släpskon parallell med längdaxeln. 

Släpskons horn gjordes om då konceptutformingen inte ansågs vara lämplig ur 

funktionssynpunkt. Hornen arbetades om så istället för att sticka framåt så riktades de upp. 

Även låsnings iden togs bort då den inte ansåg tillföra något. 

I ref 11 nämns hur mycket material som nötes bort vid de tester som gjordes gällande 

flygplan 35XD. Av denna anledning behöver släpskon en godstjocklek på undersidan som 

tillåter denna nötning utan att själva funktionen påverkas.  

Spetsen gjordes så den ligger över banan ett par centimeter för att den ska underlätta att 

ta sig över ojämnheter på bana och att minska den risk att den fastnar. 

För att få en stabilare anliggning mot banan utformades släpskon med att förlänga 

detaljen bakom leden. Genom denna förlängning skapas ett mothåll vilket förhindrar 

vridning av släpskon som annars skulle kunna uppkomma om detaljen slutade strax bakom 

leden. 
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Beräkning 

När släpskon skulle beräknas konstaterades att den verkar innan den nämnda 

maxlasten uppkommer och kunde inte beräknas efter denna last. En förfrågan om 

lämpligt lastfall gick till Strukturteknik, Lastavdelningen. Personalen på 

avdelningen gjorde en enkel beräkning av lastfallet genom att använda mätdata från 

ett av de tester som gjordes med flygplan XD35 Draken. Se bilaga 1. 

På släpskon lades två snitt, ett framför och ett bakom hornen och ett antagande 

gjordes att varje snitt kunde behandlas som en balkböjningsberäkning. Genom att 

använda allmänna formler för balkböjning kunde dimensioner rörande dessa snitt 

bestämmas. 

För att kontrollera att inget område på släpskon kommer att skjuvas av så 

beräknande arean som krävs med hjälp av formeln för medelskjuvning. 

Då en stor del runt leden på släpskon liknar öron så användes även formlerna i 

SD 07-010 och SD 07-020 för att kunna ger en bekräftelse att dimensionerna är 

rätt. 

Se bilaga I för beräkning och bilaga 2 för resultat 

6.10 Leddetaljen 

Leddetaljen behandlades inte mer, dock gjordes två antaganden gjordes 

rörande dess avstånd mellan hålens centrum och avståndet från luckan till den 

vertikala ledens centrum. 
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Kapitel 7 RESULTAT 

Resultat rörande beräkningar redovisas i bilaga 2. 

7.1 Detaljer 

Bom och Krok 

Då det ansågs vara den bästa lösningen gjordes krok och bom till en detalj, detta för att 

inte införa för mycket fästpunkter som kan vara känsliga för brott vid den höga belastningen 

samt att få ner storleken på detaljen. 

Genom att göra bommen böjd efter motorluckan sticker den inte ut lika mycket som en 

rak bom och kan på så vis skyddas bättre vilket är ett krav enligt ARP1538 (ref 9). Samtidigt 

minskas riskerna att något kan fastna i kroken när den är i uppfällt och låst läge. 

Här visas även hur öronen för sidorörelserna positions och utformning. Utformningen 

gör att dessa öron ska klarar av de laster som uppkommer vid användning. 

Kroken har konstruerats för att klara maxlasten och utformad för att minska den risk 

som finns att vajern kan tappas. Även placeringen av leden ska vara ligger i ett område som 

inte har någon större påverkan av maxlaste och kan då vara betydligt svagare  

Bommens material är aluminium då dess vikt är låg i förhållande till materialets 

hållfasthet samt rätt behandlad har god korrisonbeständinghet. 

 

Figur 15 Slutgiltigt förslag på bom och krok 
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Släpsko 

Släpskons utformning bestämdes efter att den skulle underlätta infångningen av vajern, 

skydda själva kroken mot slitage samt att minska risken att vajern kan tappas. Detta löstes 

genom att utrusta släpskon med tre olika idéer, första var att göra släpskon ledad så den kan 

följa banans yta bättre. Denna led skulle göra att själva släpskon blir enkel att byta vid behov. 

Andra iden är att förse släpskon med ett par horn som är riktade 90o från släpskons 

undersida. Dessa horn uppgift är att fånga upp vajern och se till att släpskon rotera så 

spetsen på släpskon förs in mot bommen. Detta gör att risken för att vajern tappas under 

belastning minska men även när belastningen minska har vajer möjlighet att glida ur kroken. 

Även minskas risken att andra föremål kan fastna i kroken efter att vajer är fångad. 

Den sista iden är att göra undersida av släpskon så grov att den klara ett betydande 

slitage innan risk för att kroken skadas av slitaget som uppstår mellan släpskon och banan. 

Att utformning släpskon som en spets gör att det underlättar infångandet av vajer och 

med den spetsvinkel som har bestämds är lika stor som den tillåtna vinkeln som bommen får 

röra sig i sidled. 

För att inte släpskon ska angripas av korrosion valdes ett rostfritt stål som material då 

denna detalj är väldigt svår att skydda med ytbehandling och lack utan att behöva behandlas 

efter varje användningstillfälle. 

 

Figur 16 Slutgilltiga utformningen 

och förslag på släpsko 
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Bultar 

Till "Arrestor Hook" behövs två bultar, den ena till leden mellan släpskon och bommen 

och den andra mellan bommen och leddetaljen. Den bult som ska binda ihop bommen och 

leddetaljen var så stor att det ansågs bättre att öka ytterdiameter och sedan borra ur den. 

Detta gav en viktminskning av bulten utan att hållfastheten minskar. 

Bulten som förbinder bommen och släpskon var inte utsatt för samma belastning och 

det gjorde att den valdes att bli massiv. Även var valet av en massiv bult bättre då den gav en 

mindre ytterdiameter.  

Då dessa bultar kommer att utsättas för slitage och det finns ingen ytbehandling eller 

lack som kan skydda dessa så valde även här att göra de i rostfritt stål. 

Själva skalarna som finns med på bilderna visar bara en lösning men är inte bestämt att 

de ska ha detta utseende. 

Figur 18 Bult till led mellan släpsko och 

krok 

Figur 17 Bult till led mellan flygplan och 

bom med utborrat centrum. 
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7.2 Tänkt sekvens 

 

Den tänkta sekvensen av hur "Arrestor Hook" ska fungera kan delas upp i tre 

sekvensdelar. Den första är när "Arrestor Hook" ligger mot motorluckan, andra när den har 

kontakt med banan och den sista är när fångningen av vajer sker. 

När "Arrestor Hook" är uppfälld ligger den mot luckan och är låst. Det gör att ett 

utskuret område måste göras för att kroken inte ska sticka ut för mycket och så behöver den 

få någon form av skydd. 

 

 

Andra delen i sekvensen är när "Arrestor Hook" har kontakt med banan. Då trycks 

"Arrestor Hook" ner av den kraft som nämns i JS-15462 Gripen NG, "Arrestor Hook" ref 1. 

Släpskons undersida ligger mot banan och kan då följa mindre ojämnheter utan att större 

risk finns för att den börjar hoppa. Då "Arrestor Hook" är ledad i två riktningar så klara den 

av att undvika vissa uppstickande hinder på banan. Denna led gör att flygplanet även kan 

komma snett över vajern och ändå är det ett minimalt moment som uppstår när "Arrestor 

Hook" belastas. 

 

 

 

Sista delen i sekvensen är när vajern fångas upp. Då utformningen på bom, krok och 

släpsko bildar en tratt så oavsett var vajern ligger i höjdled så leds den in mot rätt punkt i 

kroken. När vajern kommer i kontakt med hornen på släpskon, påverkas själva släpskon 

genom att vrida sig bakåt och stänger på så viss det gap som är mellan släpskon och 

Figur 19 Placering av Arrestor Hook på JAS 39 Gripen 

Figur 20 Arrestor Hook infälld Figur 21 Arrestor Hook halvvägs 

utfälld  

Figur 22 Arrestor Hook max utfälld 
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bommen. Denna minskning ger ett visst skydd mot att andra kablar eller föremål kan hackar 

fast. När sedan belastningen från vajern minskar så vrider sig släpskon tillbaka och öppnar 

gapet så vajern kan glida ur. 

 Figur 23 Släpskons läge vid kontakt med 

banytan 

Figur 24 Släpskons läge när vajer är 

fångad och ligger i kroken 
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Kapitel 8 DISKUSSION 

Genom att ingen specifik metodik användes till arbete kan många saker ha missats som 

kan vara viktiga ur utveckling och konstruktionssynpunkt. Detta gör att problem som kan 

finnas inte uppdagas och påverkar resultatet negativt, vilket kan försvåra kommande 

bearbetning av förslaget. 

Alla antagande som har gjorts av SAAB AB och inom detta arbete har gjords för att 

förenkla arbete för att bevisa att detaljerna kan klara belastningen de ska utsättas för. Men 

eftersom inget testas eller simuleringar har gjordes kan de visa sig att vissa antagande är fel 

och omarbetning kan behövs göras. Ett av dessa antagande som har gjorts är gällande att 

banornas kvalité är som de svenska vilket har begränsat och underlättat arbete men gör det 

svårare med vidare arbete av förslaget. Då måste hela eller delar av "Arrestor Hook" göras om 

för att kunna passa andra typer av banor som kan tänkas vara aktuella. 

Ordningen hur delarna behandlades gjorde att kroken beräknades först och bommen var 

steget efter. Detta gjorde att krockens dimensioner blev bestämmande över vilka dimensioner 

som bommen skulle ha och detta gjorde att bommen blev större än vad som behövdes enligt 

beräkningarna. Denna ökning gjorde att vikten ökade på bommen. 

Beräkningar på bommen gav ett större momentet än tänkt då kraftlinjen lades ovanför 

bommen vid snittet och inte i, vilket skulle ha givit ett mindre avstånd mellan centrum för 

snittet och kraftlinjen. Samt spelar den beräknade radien in då denna är ett antagande och 

kan vara större än i verkligheten. Detta gör att även här att vikten ökar. 
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Kapitel 9 SLUTSATSER 

Själva konstruktionsförslaget på "Arrestor Hook" uppfyller i teorin de krav som har ställs 

upp för detta arbete med ett undantag gällande kravet om viktoptimering, då detta krav är 

svårt att genomföra så tidigt i arbetet när lasterna som påverkar är klarlagda.  

Genom att utforma "Arrestor Hook" på detta sätt som i förslaget bör systemet kunna 

fånga vajer med god säkerhet på de svenska banorna och på banor med liknande kvalité. Ska 

"Arrestor Hook" användas på andra banor med lägre kvalité bör nog vissa delar eller hela 

"Arrestor Hook" arbetas om för anpassas till kvalitén. 

En annan slutsats är att det saknas information om hur man ska konstruera en "Arrestor 

Hook". Då bara ARP1538 (ref 9) gick att använda som handledning om vilka steg som ska gå 

igenom gav det inte svar på alla frågor som uppkom under arbetets gång. För att inte dessa 

frågor skulle påverka arbetet gjordes vissa antaganden. För fortsatta arbeten bör mer 

handledningar hittas så att dessa kan komplettera varandra. 
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Kapitel 10 REKOMMENDATIONER 

 

 Värt att utreda är om "Arrestor Hook" ska vara en helhetslösning eller flera 

dellösningar beroende på banans kvalité. 

 Bestäm hur många gånger "Arrestor Hook" ska kunna användas innan byte. 

 Försök hitta information om andra liknande flygplan som redan är utrustade 

med "Arrestor Hook" för att få en uppskattning av vilka laster som påverkar 

beroende på vikt 

 Lämpliga placeringar för låsningsystemet på "Arrestor Hook" kan vara ovanpå 

själva kroken eller på baksidan av släpskon. Dessa positioner är inte i vägen för 

själva vajern och är någorlunda skyddad från påverkan vid användning. Även kan 

placeringen på baksidan av släpskon även ge en vis stabilisering vid uppfällt läge. 

 Försök att få ett samarbeta med SCAMA AB. 

 Kroken på "Arrestor Hook" måste skyddas i uppfällt läge enligt ARP1538 i detta 

utförande. 

 Kan vara lämplig att kontrollera är att placera ett hjul på själva kroken som ett 

sätt att minska det slitage som bildas. 
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A. BILAGA Ex-jobbsbeskrivning 

 
 
Bakgrund.  

När militärt flygplan typ Gripen 39 vid landning på ett militärt flygfält och av någon anledning ej 

kan stanna innan slutet på bana finns det olika skyddsutrustningar att tillgå.  

I Sverige används en "ryssja" som är placerad strax innan banans slut. Denna "ryssja" består av 

horisontella över och underliggare med ett antal vertikala kraftiga rep mellan som fångar upp 

planet. Det andra systemet består av ett system av vajrar, ett antal, som är spända tvärs över 

banan med en bromsanordning av utrullande vajer. Flygplan är utrustat med en krok, Arrestor 

hook, som kan fållas/släppas ner vid en nödsituation och därmed kroka tag i någon av vajrarna 

som då med den i vajersystemet inbyggda broms anordningen bromsar in fpI.  

Till Gripen 39 finns det ett behov av att kunna montera denna Arreastor Hook i framtiden.  

Dagens konstruktion.  

Dagens Gripen 39 har inte denna Arrestor Hook utan är konstruerad för att vid en nödsituation 

bromsas in av "ryssja". Nästa generation av Gripen 39 ska förberedas för att kunna utrustas med 

denna funktion.  

Arrestor hook finns idag på FpI. som Eurofighter och de finns även på FpI. som F18 Hornet som 

kan landa på hangar fartyg. FpI. som har hangarfartyg som bas har en kraftigare typ av krok som 

kan manövreras ner och vid varje landning och även hissas upp. FpI. som endast använder krok 

vid nödsituationer har ett lås som så krok kan falla ner mot bana samt någon form av 

dämpanordning. Uppfällning sker manuellt av mekaniker.  
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Examensarbetets mål.  

Målet med examensarbetet är att ta fram en konstuktionslösning vilken uppfyller nedanstående 

krav.  

Krav.  

 Arrestor Hook ska fånga upp en specificerad vajer till dimension placerad tvärs 

landningsbana.  

 Fånga upp vajer oavsett attityd på Fpl vid en nödsituation där bromshjälp av vajer behövs.  

 Dimensioneras för specificerade laster.  

 Vara viktsoptimerad, dvs så lätt som möjligt.  

 Utbytbar/reparabel helt eller delvis vid ev. skada.  

 Ingen större påverkan på övriga system  
'"  

, Avgränsning.  

I examensarbetet ingår att utvecklalkonstruera en krok med tillhörande arm/bom och 

föreslå dimensioner på infästning till flygplanstruktur.  

Låsmekanism och fäll-hållmekanism ingår ej i examensarbetet men information, input, av laster 

och krafter som krävs för specificerande av dessa tas fram.  
 <Il  -  

Genomförande.  

Arbetet genomförs på avdelning IDE, systeminstallation, med kontakter hos 

Lastavdelning, Systemhållfasthetsavdelning, Skrovkonstruktion, Skrovhållfasthet m.fl.  

Metodik för genomförande enligt Mälardalens Högskolas riktlinjer. 
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B. BILAGA Mejlkontakt Scama AB 

Genom kontakt med Scamas vd Harald Åhagen och Chief Design Engineer  

Thomas Adamsson kunde frågor om systemet besvaras. Följande frågor ställdes 

1. Diameter på vajer?  

2. Vikten på vajern per meter? 

3. Vajerns höjd över banan? 

4. Antalet vajrar som används på banan och avstånd mellan dessa? 

5. Avståndet mellan punkarna? 

Svar 

1.  7/8”, 1”, 1 ¼” där den sista diametern är den används främst. 

2. 1 ¼” väger 4 kg per meter 

1” väger 2,64 kg per meter 

3. Höjd över banan, beroende på utförande av systemet och om den 

använder fasta distanser eller ett retractsystem (höj och sänkbar vajer). 

USAF använder 60 mm som nominell höjd (banyta till vajerns undersida) 

och 40 mm som minimum för säker uppfångning. Det finns inget 

maximum men vissa flygplanstyper har t.ex. lågt sittande extra tank som 

ger ett max för vajerns översida på ca 100 mm. 

4. Det är en vajer för varje hinder dvs banände. 

5. Det finns två varianter på punkar som används 

a) USAF 2” puck :Dessa punkar sitter med ca 2-3 meter mellan 

varandra eftersom de är stabilare och tjockare. 

b) Den andra typen (19 mm tjock): sitter med ca 1,5-2 meter mellan 

varandra. 

Kom ihåg att puckarna sitter lösa på vajern så att det finns inget exakt 

mått. Efter användning måste man rätta till puckarna så att de är jämt 

fördelade över vajern. Men, och detta kan vara viktigt, om banan är 

kraftigt bomberad (vanligt i länder med kraftigt regn) sätter man 

puckarna tätare vid banmitt dvs där banans högsta punkt är. 

När man pratar om retractsystem finns det två avstånd mellan 

support blocken. Scama har 2,5 meter och konkurrenter har 2,44 

meter 
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C. BILAGA Attitydförändring 

Scenariot är att ena benets dämpare fallerar och att det är punktering på dess 

däck medans det andra benet är normalt. Denna vinkel är intressant då det rör 

Arrestor Hook’s förmåga att fånga vajern. 

 

 

Vinkeln mellan trasigt och helt huvudlandställ gjordes med tangenssatsen då 

avståndet mellan hjulen och skillnaden i höjd var redan känt.  

Formel  (ref C) skrevs om till  

Där w är höjdskillnaden mellan helt och trasigt landställ och u är avståndet 

mellan landställen i helt utförande 

Det vissa sig att denna gradskillnad som var är väldigt liten och rör sig om några 

grader. För resultat se bilaga2.  

Figur 25 JAS 39 Gripen  Figur 26 JAS 39 Gripen med ett 

fallerat landställsben  
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D. BILAGA Radieberäkning 

 

 

Bommens radie är viktig för att kunna bestämma vilken godstjocklek som behövs 

för att klara den nämnda maxlasten. Då luckan består av flera radier och att 

dessa radier inte har tillhandahållits måste en beräkning enigt följande ske. 

Denna beräkning gjorde genom att ta två punkter på luckan och dra en linje 

mellan dessa. Mitt på linjen mäts det avstånd mellan luckans ytstruktur och 

linjen. 

Från detta görs sedan två trianglar, en mindre som ritas mellan ena punkten till 

mitten på linjen och till den punkt som mäts fram. Andra triangeln ritas på andra 

sidan och genom antagandet att dessa två trianglar är likformiga kan sedan 

längderna beräknas ut.  

Genom att använda Pytagoras sats och genom triangelsatsen  

kunde detta säkerställas (ref C). 

 

Beräkna av sida U 

 

Beräkning sida V 

 

Därigenom kunde ett uppskattat värde av radien på bommen användas för 

kommande beräkningar. Se bilaga 2 för resultat. 

 

Figur 27 Upplägg av trianglarna för beräkning. Den blå kurvan symboliserar 

ytan på motorluckan. 
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E.  BILAGA Lastberäkning  

Detta förarbete var att beräkna och ställa upp en jämviktekvation för att kunna 

åskådligöra hur stora krafterna. Jämviktsekvationerna är två till antal, ena för 

släpskon och den andra för bommen. Två fall är intressanta där första fallet är 

innan vajern fångas och den andra är när vajern börjar påverka släpskon. 

 

Släpsko 

 

 

 

 

 

 

Bom 

 

 

 

 

 

Figur 28 skiss av släpsko med det krafter som påverkar, samt 

avstånd mellan krafterna och momentpunkten G 

Figur 29 Skiss av bom med krafter, avstånd, vinkel och 

momentpunkten E. 
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Okända  och q. 

Där  där 0,2 är antagen för att vissa friktionen och dess påverkan 

men om den är rätt dimensionerad är svårt att säga. 

Genom att bryta ut  ur ekvation (2) och ersätta  med  kan sedan 

ekvation (2) sättas in i ekvation (1). Ur ekvation (1) kan  brytas ut och sättas in i 

ekvation (6). Ur (6) kan  bestämmas och därmed kan alla okända värden 

bestämmas. 

Detta förfarande gjordes två gånger, i första fallet utgick kraften . Se bilaga 2 

för resultat. 
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F.  BILAGA Beräkning Bult 

Beräkning för bult gjordes genom att använda två olika sätt, första genom att 

beräkna den medelskjuvning som uppstår, det andra genom att beräkna den 

böjning som uppkommer vid belastning. 

Först beräknades skjuvningen med hänsyn till att Saab AB har bestämt att 

skjuvspänningen är 0.6 * töjspänningen med säkerhetsfaktorn 1,5. Men 

uträkningen är ett medelvärde för skjuvning och inte är en fullständig 

utvärdering av belastningen. Grundformel  enligt ref A och B. 

För bulten till leddetaljen är formeln 

 och för släpskon 

 

Andra beräkningen gjordes genom att beräkna böjningen och 

yttröghetsmomentet för att få ut diametern som krävs. Först beräknades 

momentet som uppkommer med hänsyn till att kraften tas upp på två punkter 

med lika avstånd från kraften. 

 

 

Formel för momenten blir  och  

Yttröghetsmomentet för bultarna beräknas med formeln för massivt cirkulärt 

tvärsnitt  

Formeln för normalspänning  där   

där z är avståndet från centrum på bulten till ytterkant så .  

 

Genom att sätta ihop dessa formler till en med säkerhetsfaktorn 1,5. 

Det visa sig att med momentberäkningen gav större diameter än med skjuvning. 

Det behövdes två olika diametrar på bultarna i detta fall så det bestämdes att den 

bult som sitter mellan släpskon och kroken blir en massiv och den mellan bom 

och leddetaljen blir utborrad. 

Figur 30 Kraftupplägg för bult till led Figur 31 Kraftupplägg för bult till släpsko 
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Utborrade diametern gick att bestämma genom att använda de olika formlerna 

för yttröghetsmoment för massivt cirkulärt tvärsnitt och tjockvägigt cirkulärt rör 

I . 

 

 ger  

 

Genom att bestämma vilket värde D led2 ska vara kan sedan d2 beräknas fram med 

denna formel. 

Resultatet gav vilka dimensioner som behövs på varje bult samt vilken 

viktminskning som kan komma i frågan. Se bilaga 2. 
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G. BILAGA Beräkning Bom 

 

 

Beräkningen för bommen delades upp i fyra steg, detta för att underlätta och 

kunna se om något fel uppkommer. 

Första steget bestod i att beräkna bommen som en rak bak med kraften i dess 

längriktning och göra en vanlig spänningsberäkning. Det gav dimensioner på det 

tvärsnittet som blev utgångspunkt för fortsatt beräkning. Formel enligt ref A och 

B  där N = P. 

Då arean är intressant skrivs formeln om till  

Andra steget var att beräkna bommen som böjd med fyrkantigt tvärsnitt. Detta 

steg krävde att beräkna ut radien på bommens centrumlinje för att kunna 

använda de formler som användes. Även behövdes normalkraft och moment 

beräknas. 

 

 

Jämviktsekvation 

 

 

 

Dessa formler är speciellt framtagen för beräkningsfall med böjda balkar. 

Beräkningen gjordes om flera gånger till tvärsnittet klarade av den teoretiska 

belastningen. 

Figur 32 Bom med det snitt (svart linje) som beräknas och kraftlinjen (röd linje) samt 

momentpunkt i. 

Figur 33 Kraftupplägg vid snittet på bommen med 

momentpunkt i 
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Formler enligt Formelsamling i hållfastslära ref D. Spänningsberäkning 

och yttröghetsmoment J. 

 

Omskrivna 

 

Det tredje steget var att göra om tvärsnittet från kvadratiskt till en I-profil, för att 

minska vikten utan att styrkan påverkas negativt. Detta gjordes genom att 

beräkna om yttröghetsmomentet tills den blir lika stor som i steg två. Sedan 

gjordes en spänningsberäkning för att kontrollera att inget fel har uppstått i 

beräkning. 

Genom formeln   enligt ref D, kan flänsarna beräkna  

 

tillsammans med formeln för yttröghetsmomentet ovan.  

 

Fjärde och sista steget var att beräkna de öron som är placerade på bommen. För 

att kunna beräkna dessa behövdes dimensioner på bulten samt anta tjocklek på 

öronen samt att anta vilken tjocklek vajer öra ansågs behöva vara. Detta 

beräkningssteg gjordes för att se om öronen klarar av att uppta den tänkta lasten. 

Formler som användes är SD 070-10 och SD 070-20 med hela beskrivningen av 

tillvägagångssätt finns i ref 6 och 7. 

Där är upplägget att man beräknar alla formler som beskrivs och sedan tas det 

värde som är minst som riktvärde. 

Resultatet redovisas i bilaga 2. 
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H. BILAGA Beräkning Krok 

 

 

 

Kroken behövdes beräkna på tre punkter. 

Två snitt på kroken översida (den mot flygplanet) och en öronberäkning på spetsen . 

De två snitten beräknades med formler för böjd balk och var placerade 45 och 90 

grader från kraftlinjen med formel för bjöd balk  och med yttröghetsmoment J 

enligt ref D.
 
 

Vid varje snitt behövdes normalkraften och momentet räknas fram. Detta gjordes 

med en jämviktsekvation till varje snitt. 

 

 

 

Jämnviktekvation snitt 90 grader från kraftlinjen 

Figur 34 Kroken med det två snittens placering, 

kraftlinjen (röd linje) och momentpunkten s 

Figur 35 Kraftupplägg vid snitt 90o från kraftlinjen. 
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Jämnviktekvation snitt 45 grader från kraftlinjen 

 

 

Där  och  

Varje snitt beräknades om till kravet  uppfylldes. 

Öronberäkningen var för att beräkna den godstjockled som behövs runt leden på 

spetsen. De formler som används är det beskrivna i SD 07-010 och SD 07-020 (ref 6 

och 7) 

Alla steg beräknas om tills de uppfyller de krav som ställs. Se bilaga 2 för resultat. 

Figur 36 Kraftupplägg vid snitt 45o 
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I. BILAGA Beräkning Släpsko 

 

 

Genom att kombinera balk-, skjuvning- och öronberäkning för att bestämma 

dimensionerna runt hålet på släpskon. 

Varje beräkning görs för att se vilken godstjocklek behövs.  

Först gjordes balkberäkning genom att bestämma två snitt runt leden, ena framför och 

andra bakom hornen på släpskon. Varje snitt beräknas var för sig och antas vara en balk. När 

ett snitt beräknas antas att det andra snittet är kapad så inget stöd finns. Vid varje snitt 

behövdes normalkraften och momentet beräknas. 

 

 

Jämviktsekvation vid snitt före hornen 

 

 

 

Figur 37 Släpsko med dess två snitt framför respektive 

bakom hornen samt momentpunkt ö 

Figur 38 Kraftupplägg av snitt 30o framför hornen. 



 

15 

 

 

Jämviktsekvation vid snitt bakom hornen 

 

 

Snittet framför hornen beräknades med formel för triangulärt likbent tvärsnitt medans 

snittet bakom hornen räknas med rektangulärt tvärsnitt när yttröghetsmomentet ska 

bestämmas enligt ref A och B. 

 

Triangulärt tvärsnitt 

 

Rektangulärt tvärsnitt 

 

Sedan användes formeln för normalspänning för balkar.  

Omberäkning gjordes tills godset klara av kravet med säkerheten på σ∙1,5<σbrott. 

Skjuvningsberäkningen gör genom att ta maxlasten som skjuvkraft och beräkna ut den 

area som krävs för att skjuvning inte ska uppstå.  

 

Genom att anta att området runt leden kan betraktas som öron gjordes beräkningar för 

att se om något områden inte klara av belastningen. Formler som ha används står i ref 6 och 

7. 

Resultatet redovisas i bilaga 2. 

Figur 39 Kraftupplägg av snitt 45o bakom hornen. 
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1. BILAGA Lastdiagram av test med XD 35 Draken Företagshemlig 
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2. BILAGA Data och Resultat Företagshemlig 
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3. BILAGA Ritningar Företagshemlig 


