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Abstract 

This thesis has been made possible thanks to the cooperation with Saab AB in 
Huskvarna who develop, manufactures and sell training and simulation equipment 
to the military and various other special forces. 
 
The thesis consists of the development of a test machine that Saab can use to test 
the impact that Simunition’s Colormark FX ammunition has on their products. 
The purpose of the test machine is to see if Saab’s products can withstand the 
force of the bullet without cracking, breaking or simply stop working.  
Today Saab has no way of testing these effects other than using a real gun with a 
Simunition conversion kit mounted to it and firing real Colormark bullets at their 
products, which is both time consuming and messy because the color marking 
ammunition leaves a paint residue on the tested components. For these reasons 
Saab wants to develop a dedicated testing machine. 
 
In the thesis the author has used different approaches for finding ideas for the 
various parts of the test machine. These parts have then been used to generate 
complete concepts, which have then been evaluated. The methods were used in 
two stages and were always concluded with a selection process where the best 
concepts went on to the next stage.    
 
The thesis resulted in that a couple of concepts where chosen; calculations were 
performed and some basic information was stored regarding all of the concepts so 
that they could be drawn and later manufactured.  
Some parts where created to test if the theory behind them would work; however, 
you have to manufacture the complete concept to be able to calibrate  it against 
the real Colormark bullets and see if the energy and impulse is the same since 
weight and speed differ.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts i samband med Saab AB i Huskvarna som 
utvecklar, tillverkar och marknadsför tränings- och simuleringsutrustning till 
militären och andra specialstyrkor. 
 
Examensarbetet omfattar utveckling av en testutrustning för att kunna testa Saabs 
produkter mot träffar från Colormark-ammunition. Syftet med testutrustningen är 
kunna säkra att Saabs produkter håller och inte spricker eller slutar fungera på 
grund av en träff från en Colormark kula. 
Idag har Saab inget bra sätt att kunna testa produkter utan de behöver en 
dedikerad testutrustning som är lättare att använda än att ta fram ett vapen och 
skjuta riktiga Simunition-kulor på produkterna.  
 
Under examensarbetes gång har författaren använt olika idégenereringsmetoder 
för att genera lösningar på olika delar av testutrustningen som i sin tur har skapat 
kompletta koncept. Idégenereringen har delats upp i två nivåer och avslutats med 
en sållning. 
 
Examensarbetet resulterade i att några koncept valdes ut och det gjordes 
beräkningar och underlag för att kunna rita och tillverka testutrustningen. 
Funktionsprototyper på vissa delar av testutrustningskoncept togs fram för att visa 
att konceptet kommer att fungera, men hela testutrustningen kommer att behöva 
bestämmas och tillverkas för att kunna kalibrera mot de riktiga Colormark-kulorna 
och se att energin och impulsen är rätt eftersom det inte har samma vikt och 
hastighet.    
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Förord 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Bakgrund 

Saab AB division Training and Simulation utvecklar och tillverkar tränings-
utrustning till militär och olika specialstyrkor. Bland annat tillverkar de mål för 
skarpskytte i olika storlekar från infanteri till stridsvagnar, de tillverkar även 
laserbaserade träningssystem för att simulera en strid med både infanteri och 
fordon både i öppna fält och i tätbebyggda områden inklusive inuti byggnader. De 
är den del av Saab AB som startades 1937 i Trollhättan då man började tillverka 
flygplan. Training and Simulation har sitt huvudkontor i Huskvarna men de har 
även kontor på andra ställen i världen och säljer merparten av sina produkter på 
export. 

1.1.2 Problembeskrivning 

Problemet som Saab AB har haft är att kunder har kommit tillbaka med klagomål 
om att produkter har gått sönder på grund av träffar från träningsammunition av 
typen colormark FX från Simunition. Främst är det produkter som displayer och 
plastskydd som är mest utsatta. Saab vill därför ha en lösning för att kunna 
verifiera att deras produkter kan motstå ett antal direkt träffar från Simunitions 
colormark från ett visst avstånd på utvalda ställen, som t.ex. mitt på en display där 
den som troligen är som svagast. Detta också för att de i nuläget har skrivningar i 
produkters kravspecifikationer att de kan motstå Simunition, vilket inte har kunnat 
verifieras; det kan också vara bra ur försäljningssynpunkt eftersom säljarna kan 
säga att deras produkter kan motstå träffar från Simunition utan att ta skada, och 
kanske till och med vissa ett verifieringstest. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur man kan konstruera en testutrustning 
som kan simulera träffar från Simunition Colormark FX ammunition i 9 mm 
utförande och den ska eventuellt också fungera för att testa liknande ammunition 
som finns på marknaden. Huvudfrågorna som ska besvaras i denna rapport är 
följande: 

 Vilken rörelseenergi har Simunition Colormark FX när den träffar en yta 
från ett kort avstånd? 

 Vilket är bästa sättet att upprepa denna energi med så lik impuls som 
möjligt? 
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1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts i detta examensarbete är att bara göra tester med 
Simunition colormark FX ammunition i 9mm kaliber. Det finns andra tillverkare 
av ammunition och även Simunition gör ammunition i andra kalibrar, men 9 mm 
varianten är den som Saab och även deras kunder använder. Det fanns inte heller 
tillgång till något annat vapensystem för att kunna provskjuta med vid detta 
tillfälle. Det kommer inte heller att göras någon designstudie eftersom det bara 
kommer att bli en testutrustning på Saab som inte kommer att säljas till kunder. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten är disponerad på följande sätt: först ges grundläggande teoretisk 
information om problemet som Saab har haft med sina produkter och lite 
information om vad Simunitions Colormark FX ammunition är för något. Sedan 
diskuteras hur tester kommer att genomföras för att kunna räkna ut krafterna som 
uppstår när projektilen träffar en yta. Efter detta kommer en kravspecifikation att 
formuleras, och med hjälp av denna kravspecifikation kommer olika koncept tas 
fram. När ett koncept valts ut blir det sedan dags att överföra detta till CAD för 
utvärdering.
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Simunition 

Simunition är ett företag som utvecklar och säljer icke-dödlig simulerings-
ammunition till bland annat militären och olika polisorganisationer. Deras filosofi 
är att göra den mest realistiska simuleringsammunitionen på marknaden för att ge 
maximalt realistisk träning i potentiellt livshotande situationer. 
De erbjuder två typer av träningssystem. FX är deras system med färgmarkerande 
projektiler och vapenkonverteringssystem för användande i existerande vapen (de 
har även projektiler som inte är färgmarkerande). De erbjuder vidare SecuriBlank 
som verkligen är säkra blankskott och konverteringssystem. [1] 
De har dessa konverteringssystem till en hel del olika vapensystem, bland annat till 
gevär, hagelgevär och pistoler. Men de har också dedikerade vapen som liknar ett 
riktigt vapen men som bara kan bara skjuta Simunition. [2] 
Colormark FX som är det system som kommer att användas i denna studie och 
det är plastkulor fyllda med en giftfri färg som märker vad och var den träffar. 
Fördelarna med detta är att det blir ett realistiskt träningsscenario. Colormark 
finns i sex olika färger. [3] Se figur 1 nedan för Colormark ammunition    
 

 
Figur 1 Colormark FX ammunition 5.56, 9mm och .38cal [3] 

 

2.2 Kinetisk energi 

Kinetisk energi eller rörelseenergin för en kropp räknas ut med hjälp av formeln 

T=0,5*m*v2, där T är energin i Joule, m är massan av projektilen i kilogram och v 
är hastigheten i meter per sekund [4]. 
Eftersom energi enligt termodynamikens första huvudsats inte kan försvinna utan 
bara omvandlas så överförs rörelseenergin i till exempel en kula till det föremål 
som den träffar och eftersom kulans massa är mycket mindre än det den träffar så 
stannar kullan och energin upptas av målet. En viss del av energin övergår också 
till värmeenergi men eftersom kulan massa är så liten och impulsen är relativt liten 
så kommer vi här att bortse från denna effekt [5]. 
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2.3 Ballistik 

Ballistik är läran om en projektils rörelse i luften, till exempel hur en kula beter sig 
när den har lämnat pipan på geväret. En projektil är ett föremål som rör sig i 
rummet med en viss hastighet, det betyder att till exempel en fotboll i denna 
mening är en projektil, men termen används oftast för vapen som exempelvis ett 
gevär. Ballistik är ofta indelat i fyra kategorier [6]. 

2.3.1 Innerballistik 

Innerballistik är den ballistiklära som avser förloppet då kulan fortfarande befinner 
sig i pipan på geväret; den är viktig för designen av vapnet och används för att 
kunna designa pipan så att den kan motstå de krafter den utsätts för när trycket 
för att pressa ut den avfyrade kulan byggs upp. Förr i tiden fans det inte mycket 
information om detta utan man överdimensionerade pipan istället. De tre största 
bekymren när det gäller Innerballistik är: 
 
Låstiden, vilket är tiden det tar avtyckarstången att nå tändhatten på patronen 
(tändhatten är en liten laddning som utlöser krutet inuti patronen)[14]. 
    
Träningstiden, vilket är tiden från att tändhatten har träffats till att kulan börjar 
röra sig. 
 
Gevärspipetid, tiden det tar från det att kulan börjar röra sig till det att den har 
lämnat pipan. 
 
Dessa tre tider avgör hur exakt geväret är och avgör också hur länge trycket 
påverkar pipan; ju snabbare tider desto mindre tid är det från det att du trycker ner 
avtryckaren till det att kulan når sitt mål och desto större chans är det att du träffar 
rätt [7].    

2.3.2 Övergångsballistik  

Övergångsballistik rör kulans ballistik i övergången från pipan till fri flykt. Dess 
matematiska beskrivning är komplex och man har därför inte helt förstått den än. 
Men det är vid detta tillfälle som man hör mynningsljudet i och med att luften 
runt omkring kulan når ljudhastigheten [8]. 

2.3.3 Yttreballistik 

Yttreballistik är studien av ballistiken när kulan är fritt flygande i rummet. När 
kulan är friflygande så är de krafter som påverkar den väsentligen tyngdkraft och 
luftmotstånd. Det kan också vara andra krafter som sidovind som kan ändra kulan 
flygbana, ju länge flygtid kulan har desto mer kan externa krafter ändra kulans 
bana. För eller senare kommer gravitationen göra att kulan träffar marken och 
dess hastighets sänks ju längre ifrån geväret kulan kommer, vilket gör att kulan får 
en bana som liknar den i Figur 2 nedan [9]. 



Resultat 

10 

 
Figur 2 Exempel på kulbanor, från [9] 

2.3.4 Slutballistik 

Slutballistik rör vad som händer när kulan träffar sitt mål. Djupet som kulan 
tränger in i sitt mål räknas ut med hjälp av Newtons lagar och beror på densiteten 
både hos kulan och hos målet sant kulans hasighet, eftersom kulan stannar när 
den har överfört sin rörelsemängd till målet. På grund av detta designar man kulor 
med olika ändamål i tankarna. Vissa kulor designas för att göra mycket skada när 
de träffas sitt mål medan andra kulor är designade för att vara exakta på långt 
avstånd [10]. 
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3 Metod och genomförande 

Detta kommer att bli en experimentell studie för att kunna räkna ut 
rörelseenergierna, och eftersom slutprodukten som ska komma från denna 
rapport endast ska användas på Saab för att kunna verifiera produkternas 
hållbarhet så kommer det inte att genomföras någon designanalys. 

 

3.1 Metod  

3.1.1 Informationssökning 

Informationssökning kommer att ske genom genomgång av fakta- och 
kurslitteratur samt olika leverantörers hemsidor för att se om de har några 
lämpliga lösningar som skulle gå att köpa istället för att tillverka någon 
speciallösning. Även sökmotorer så som Google [11] kommer att användas för att 
snabbt få grundläggande information om redan existerande förslag; personer på 
Saab som har haft experiment med liknade utrustningar kommer också att 
tillfrågas om vad som fungerar bra och vad som inte fungerar så bra. 

3.1.2 Energimätning  

Energimätning kommer att ske med hjälp av uppmätning av projektilens hastighet 
på olika avstånd från 30 cm till 3 m, detta görs med en kronograf och de kommer 
att skjutas in i en låda fylld med bubbelplast för att projektilerna ska behålla sin 
form och inte gå sönder.  
Detta görs eftersom projektilerna ska vägas på en väldigt exakt våg för att kunna 
kontrollera projektilernas massa och jämföra det med vad tillverkaren har 
specificerat i sin specifikation. 
Med dessa två mått går det sedan att räkna ut projektilernas rörelsemängd på olika 
avstånd. 

3.1.3 Idégenerering  

Under examensarbetes gång kommer olika metoder användas för idégenerering. 
Metoder som används är: 
 

Brainstorming  
En metod som är till för att skapa så många olika idéer och lösningsförslag som 
möjligt. Denna metod har används mycket och den har också begränsats lite när 
man vill komma på lösningar hos en specifik del av testutrustningen. 
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Morfologimetoden  
En variation på brainstorming-metoden som använder sig av två grundläggande 
steg: 
 
1. Hitta så många koncept/funktioner som möjligt till varje del av produkten.  
2. Kombinera koncepten för att finna olika lösningar som uppfyller kraven och är 
möjliga att bygga. 
 
Fördelen med morfologimetoden är att man inte låser sina kreativa tankar utan 
kan hitta nya möjligheter. 
För att hitta så många koncept som möjligt bryter man ner funktioner i 
underfunktioner som är lättare att hantera. Morfologimetoden leder till att man 
hittar många koncept, men man kan också få koncept som är överdrivna och som 
inte går att genomföra i verkligheten. Det gäller därför att genomföra en sållning 
efteråt så att man inte begränsar sina kreativa tankar [12]. 

3.1.4 Sållning  

Sållningen har utförts i två steg: 
 
Fördels- och nackdelslista 
Metoden har använts i slutet av nivåerna för att konkret kunna jämföra olika 
förslag och koncept samt som förberedelse inför den gemensamma sållningen. 
Listorna består av ett antal kriterier som ska beskriva konceptens för- och 
nackdelar. 
 
Gemensam sållning 
Sållningen har genomförts tillsammans med Saab. Denna sållning har tagit hjälp av 
de för- och nackdelslistor som skapats. 
Genom diskussion har koncept sållats bort och intressanta kommentarer dykt upp 
som har hjälpt till att hitta ytterligare idéer att arbeta vidare med.  

3.1.5 Uppritning av lösning 

Lösningar som föreslås ska ritas i ett tredimensionellt CAD (Computer Aided 
Design) system, där även detaljerade ritningar och underlag kommer att göras på 
de delar som måste specialtillverkas. De delar som ska köpas in kommer dock 
endast att ritas schematiskt eller med importerade modeller från respektive 
tillverkare. Det system som kommer att användas är Siemens nx6.0 tillsammans 
med Siemens Teamcenter för att lättare kunna lägga in ritningar och underlag i 
Saab:s databas. Eftersom det är Saabs ritningar med sekretess så kommer de inte 
att läggas in i rapporten utan det kommer att finnas en del handritade skisser och 
skärmdumpar istället.  
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning genomfördes första veckan efter det att 
examensarbetet påbörjats. Företaget hade också gjort en sökning efter en liknande 
produkt innan de gav mig examensarbete för att se om det fans en lösning att 
köpa, men under det första mötet vi hade om arbetet meddelade att de inte hade 
hittat något. Jag gjorde dock en egen sökning efter liknande lösningar delvis för 
inspiration och även för att dubbelkolla att Saab inte hade missat något. Detta 
gjordes med hjälp av sökmotorn Google [11], men det gav inte några resultat; 
alltså kunde inte en konkurrensanalys göras. 

3.2.2 Provskjutning 

Provskjutningen genomfördes på Saabs Skjutlab i Huskvarna med hjälp av Anders 
Johanson som har utbildning för att hantera vapen. Vapnet som användes var en 
Heckler & Koch MP5 med ett konverteringssystem från Simunition och 
Simunition Colormark FX admonitions i 9mm utförande med blå markeringsfärg. 
Hastigheten mättes med hjälp av en Kronograf av typen M-1 Shooting Chrony (se 
Figur 3 nedan) och avståndet mättes mellan den första bågen på kronografen och 
mynningen på MP5an se bild 4 nedan. 

 
Figur 3 Crony Alpha Kronograf [13]

 
Figur 4 Uppställning av Provskjutningen 

 

Avstånd (X)  

Vapen  

Kronograf  

Mål  
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Avstånden som användes var 0.3 m, 1m, 3 m, 5 m. Längre avstånd gick inte att få 
eftersom skjutlabbet inte var större. Men eftersom det var ett ”värsta scenario” 
som vi ville få fram i första vändan så räckte det med dessa avstånd; vill man 
senare kunna kalibrera utrustningen för ett annat avstånd får man göra 
provskjutningar på en annan skjutbana för att se hur mycket hastigheten sjunker 
på längre avstånd. Det sköts tio skott på varje avstånd utom 1m; där gjordes först 
tio, och sedan, när de andra avstånden hade klarats av, gjordes tio skott till för att 
kontrollera huruvida det var någon skillnad mellan ett kallt och ett varmt vapen. 
Efter att alla skjutningar var klara togs fem stycken icke avfyrade projektiler isär 
för att kunna kontrollväga kulan mot vad tillverkare har specificerat. Detta gjordes 
med hjälp av en Precisa 205 a scs våg som kunde mäta ner till en hundrades 
milligram. Resultatet från provskjutningen och vägningen kan ses i Bilaga 1.   

3.2.3 Uppsättning av Kravspecifikation   

Ett par dagar efter provskjutningen hade vi ett möte där vi diskuterade resultatet 
från provskjutningen. Bland annat diskuterade vi spridningen av hastigheterna 
från samma avstånd, men det argumenterades för att spridningen inte spelade så 
stor roll eftersom vi skulle se på genomsnittet och sedan lägga på en 
säkerhetsfaktor. Sedan diskuterades också vilket avstånd som skulle använda för 
testutrustningen och vi kom fram till att vi skulle användas 1 m som värsta 
scenario eftersom det inte skilde något direkt på hastigheten vid avståndet 30 cm 
och står man 30 cm ifrån, och skjuter man från 30 cm så siktar man på Saabs 
utrustning om man träffar den. 
 Efter att detta bestämts diskuterades också kravspecifikationen och tillsammans 
med några representanter från Saab sattes den första kravspecifikation upp på de 
krav som Saab vill ha på testutrustningen, bland annat var det krav om placeringen 
och storleken på testobjekt som skulle gå att testas. Därefter var det upp till mig 
att sätta upp ytterligare krav som jag tyckte var lämpliga för att göra koncept-
genereringen, utvärderingen, samt sållningen enklare. Se Bilaga 2 för den slutgiltiga 
kravspecifikationen.  

3.2.4 Koncept generering och utvärdering nivå 1  

Efter mötet där vi bestämde den fösta kravspecifikationen började koncept-
genereringen. För att få en struktur på arbetet gjordes en morfologi vilket gjorde 
att man hade svårare att missa en potentiellt bra lösning, vilket är speciellt viktigt 
när man jobbar ensam; morfologiträdet går att se i Bilaga 3. När morfologin var 
gjord genomfördes även en första sållning där kriterier sattes upp för att lättare 
kunna jämföra vilka lösningar som uppfyllde många av kriterierna. 
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Kriterier 
Följande kriterier användes för att göra en för- och nackdelslista (dock kan inte 
alla kriterier användas för alla aspekter av test utrustningen, i vilket fall de helt 
enkelt inte tas upp; bortsållade koncept från nivå 1 presenteras i Bilaga 4): 

 Ställbar energi 

 Enkel att använda 

 Kan användas för att testa flera olika produkter 

 Går att flytta runt inne på Saab i Huskvarna 

 Säkerhets faktor 

 Enkel eller komplex konstruktion 

 Hur lik Simunition ammunitionen 
 

Vapendelen 
Den del av testutrustningen som ska byta ut vapnet som nu används för att testa 
produkterna med riktiga Colormark-kulor. 
 
Tryckluft  
+ Ställbar energi  
+ Enkel att använda 
+ Projektilen kan göras lik Simunition 
+ Säkerhetsfaktorn är ganska hög med hjälp av spärrar  
– Kan var svår att flytta runt 
– Kan bli komplex att konstruera 
  
Kommentar: Tryckluft skulle fungera ganska bra eftersom den kan efterlikna 
Simunitionen bra och det är lätt att ändra rörelseenergin. 
 
 CO2 
+ Liknar tryckluft 
+ Kan användas om högre tryck skulle behövas  
+ Lättare att flytta runt än tryckluften 
– Dyrare att driva än tryckluft 
– Mera komplex än tryckluften då högre tryck används 
 
Kommentar: Ska bara användas om tryckluften inte kan nå tillräckligt hög 
hastighet då det blir både dyrare att bygga och använda testutrustningen.  
 
 
Elektrisk Solenoid 
+ Enkel att använda  
+ Går att ställa energin 
+ Går att flytta runt bara man har tillgång till ström 
+ Enkel att konstruera då den kan köpas in 
+ Går att göra en spets som liknar Simunitionen  
+ Säkerheten är hög eftersom den behöver ström för att kunna aktiveras  
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Kommentar: Skulle vara ett bra alternativ eftersom den är lätt att konstruera och 
använda; dock måste det hittas en solenoid vars specifikation överensstämmer 
med de krav som ställts.   
 

Sikte 
Den del som ska göra det lättare att träffa rätt ställe första gången så att testet ska 
gå snabbare utan en massa felträffar. 
 
Lasersikte 
+ Enkel att använda när den är rätt inställd 
+ Liten och kan monteras på flera olika sätt 
+ enkel och konstruera då den kan köpas in  
– Kostar mer än andra alternativ 
 
Kommentar: Ett lasersikte skulle fungera bra och det är lätt att använda och när 
det är rätt inställd är det mycket noggrant. 
 
Fysiskt Sikte 
+ Enkel att använda  
+ Relativt enkel att konstruera 
+ Billig att bygga 
– Mer jobb att använda än andra alternativ 
 
Kommentar: Ett fysiskt sikte till exempel en stav man kan montera dit som visar 
var projektilen skulle träffa. Skulle vara enkel att konstruera men kräver lite mer 
jobb att använda än till exempel ett laser sikte.  
 
Inget Sikte 
+ Extremt billigt  
+ Lätt att konturera 
+ Lite jobb att använda  
– Kan vara svår att använda  
 
Kommentar: Det skulle fungera att inte ha något sikte om testobjektet var mycket 
nära projektilen och projektilen inte skulle färdas så långt.  
 

Plattan  
Den del av testutrustningen där testobjekten ska spännas fast. 
 
Fast Platta med en rörlig vapendel 
+ Enkel att använda  
– Komplex att konstruera  
– Tyngre att flytta runt 
 
Kommentar: En fast platta med en rörlig vapendel skulle vara smidig att använda 
eftersom man kan spänna fast testobjektet och sedan finjustera in träffen genom 
att flytta vapendelen. 
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Fast platta med en fast vapendel 
+ Enkel att konstruera 
+ Lättare att flytta runt 
– Svårare att använda  
 
Kommentar: En fast platta med en fast vapendel skulle vara lättare att konstruera 
och tillverka men den skulle vara svårare att använda eftersom man måste passa in 
testobjektet helt rätt fån början eftersom det inte går att finjustera något annat. 
 

Koncept 1  ”Luftgeväret”  
+ Kan nå höga hastigheter 
+ Lätt att ställa om energin 
+ Lätt att testa olika produkter 
+ Kan göras säker med hjälp av spärrar  
– innehåller en del komplexa delar 
– Behöver alltid ha ett kompressoruttag 
– Kan bli svår att använda   

 
Figur 5 koncept 1 

 
Kommentar: Detta skulle kunna vara en bra lösning men den är tidskrävande att 
ladda om, vilket gör den svår att använda. Det finns också en risk att projektilen 
kan vara svår att återanvända. 
 

Koncept 2  ”Solenoiden”  
+ Lätt att använda 
+ Ställbar energi 
+Lätt att flytta runt för den behöver bara ett eluttag 
+ Lätt att kunna testa olika objekt med en ställbar höjd 
+ Hög säkerhetsfaktor efter som projektilen sitter fast 
+ Relativt enkel att konstruera då solenoiden köps in 
– Inte så lik simunition eftersom projektilen sitter fast i solenoiden  

Trycktank  

Pipa  

Snabb ventil  

Tryckmätare  

Från 

kompressorn 

In ventil  
Projektil 



Resultat 

18 

 
Figur 6 koncept 2 

 
Kommentar: Detta känns som en bättre lösning men kräver i så fall lite jobb att 
hitta en bra solenoid som har bra repeterbarhet och tillräckligt kraftfull. Dessutom 
är projektilen är inte fri utan den sitter fast i solenoiden 

 
Slutsats 
Den första sållningen gav nya idéer inför det fortsatta arbetet att med bland annat 
att hitta en lösning för att kunna accelerera upp projektilen i så hög hastighet som 
möjligt på en kort stäcka, att ha en så hög hastiget är bra eftersom det betyder att 
det gå att få massan på projektilen så låg och lik Simunitionen som möjligt, vilket 
innebär att impulsen skulle bli liknande.  
Efter ett möte ville dock Saab att visst fokus skulle läggas på en lösning med en 
stegmotor eller en linjärmotor istället för en solenoid, eftersom de har dålig 
erfarenhet av solenoider när det gäller repeterbarhet av energi. En ytterligare sak 
som Saab var intresserade av var en projektil som när den träffar testobjektet är i 
fri flykt, vilket skulle innebära att testutrustningen skulle skjuta iväg projektilen i 
ett horisontellt läge. En vertikal iväg skjutning skulle innebära en komplex 
utrustning för att i rätt tid kunna släppa och återfångst av projektilen igen när den 
har träffat testobjektet och skall göra ett nytt skott om man vill ha en själv 
omladdande testutrustning, eftersom dessa tider är väldigt korta. 
 

3.2.5 Koncept generering och utvärdering nivå 2  

Konceptgenerering i del två innebär att utveckla ett drivsystem för projektilen som 
möter de krav och önskemål som ställts, genom att utgå från de två koncept som 
redan är framtagna. 
Målet med del 2 är alltså att hitta ett drivsystem som kan driva projektilen och 
även hitta ett sätt som gör att projektilen blir friflygande när den träffar 
testobjektet och inte till exempel att låta en solenoid pressa med rätt kraft mot 
testobjektet. Bortsållade koncept presenteras i bilaga 5. 
 

El-solenoid 

Ställbar 

höjd 
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Kriterier  
Kriterierna för nivå 2 är lite annorlunda mot de i nivå 1 eftersom det i nivå 2 
endast fokuseras på att hitta möjliga sätt att ha en ”friflygande” projektil och på 
drivsystemet. Kriterier att ta hänsyn till: 

 Max hastighet 

 Repeterbarhet 

 Hur exakt är konstruktionen 

 Projektilens vikt 

 Användarvänlighet  

 Konstruktions svårighet 

 Kostnad 
   

Friflygande 
Tanken var att ha en projektil som ligger i ett rör sedan blir tillslagen av given 
lösning så att den får fart och träffar en produkt. Brainstorming användes här för 
att ta fram några idéer på att minska friktionen mellan röret och projektilen.  
  
Låga toleranser 
+ Lätt att rita 
+ Kräver inget extra för att använda testutrustningen 
– Dyrare att tillverka  
 
Kommentar: Att tillverka röret och projektilen med passande låga toleranser 
skulle bli lätt att rita, men skulle komma att öka kostnaden jämfört med om man 
har lite större toleranser, samt möjligen ge för mycket friktion 
  
Vingar  
+ Minskar kontaktytan 
+ Håller projektilen centrerad 
– Måste få trycket lagom högt på insidan röret 
– Kan bli sköra om de blir för små 
 
Kommentar: Att sätta på vingar på projektilen gör att den blir centrerad i röret 
samt minskar kontaktytan med röret, men det gäller att designa dem rätt så de har 
bra hållbarhet och inte spänner ut för mycket på insidan röret 
 
Olja/smörjning 
+ Minskar friktionen  
+ Lätt att lägga till i efterhand 
– Blir kladdigt att hantera projektilen  
– Centrerar inte projektilen 
 
Kommentar: Att smörja upp insidan på röret är lätt att göra i efterhand om det 
skulle behövas, men det gör projektilen kladdig och svårare att hantera vilket kan 
leda till att utrustningen inte används.  
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Drivsystem 
Linjär Motor 
+ Extremt exakt 
+ Går att göra så den laddar om själv 
+ Går att köpa med olika specifikationer 
– Max hastighet runt 5 m/s  
 
Kommentar: Skulle fungera bra med kräver att projektilen väger en del eftersom 
den inte kan nå så höga hastigheter. 
 
Elektrisk solenoid 
+ Lätt att konstruera in i testutrustningen 
+ Relativt billiga 
+ Lätt att använda 
– Svårt att ställa in rätt energi 
– Dålig repeterbarhet 
 
Kommentar: En solenoid skulle fungera men man måste ha en högre vikt på 
projektilen om man ska få en realistisk slagtid på solenoiden och man kan lösa ett 
system för att kunna kontrollera energin i varje slag. 
 
Pendel 
+ Lätt att få bra repeterbarhet  
+ Lätt att ställa in rätt energi 
+ Billig att konstruera 
– Kräver en del manuellt arbete 
 
Kommentar: En pendel skulle fungera bra men det kräver en del jobb att 
använda en sådan testutrustning då man själv måste höja upp pendeln till rätt höjd 
inför varje testskott. 
 
Tryckluft 
+ Går lätt att ställa in rätt energi 
+Går att nå höga hastigheter på kort avstånd  
+ Bra repeterbarhet 
– Är inte smidigare att använda än ett riktigt vapen 
– Är i princip ett fastmonterat vapen 
 
Kommentar: Tryckluft skulle fungera bra och man kan använda en projektil med 
en massa i närheten av Colormarkskulans massa. Men det fungerar i princip som 
ett vapen och ger därmed enligt Saab inga fördelar jämfört med att använda ett 
riktigt vapen. 
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Slutsats 
 Det är svårt att hitta en lösning som kan accelerera upp en lätt projektil på ett 
kort avstånd av maximalt 1 m, vilket krävs för att uppfylla kravet att 
testutrustningen ska vara lätt att flytta runt. Anledningen till viljan att ha en låg 
vikt är för att få en så lik impuls som möjligt. Men det gäller att hitta en bra balans 
eftersom det är svårt att nå mycket högre hastigheter än 5 m/s på detta avstånd 
utan att använda något som i princip är ett gevär, men att få en friflygande 
projektil är möjligt och det finns flera alternativ som skulle fungera. 
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4 Resultat  

 

4.1 Energimätning 

Med de mätningar som gjordes för att få reda på Colormark kulornas vikt och 
hastighet räknades deras rörelseenergi ut. Det gjordes med hjälp av formeln för 

rörelseenergi T=0,5*m*v2, som nämndes tidigare i rapporten. Det gav en energi på 
5,4 J. Det som användes för att räkna ut denna energi var att ta medelhastigheten 
vid avståndet 1 meter samt genomsnittet av de vikter på kulorna som mätts. För 
att vara på den säkra sidan dimensionerades testutrustningen enligt 
kravspecifikationen att klara av att leverera en energi på 6 J. Detta för att även 
kunna använda testutrustningen om man i framtiden gör tester med de andra 
Colormark FX kalibrerna; de har en högre energi än 9 mm varianten som 
författaren har testat. Uträkningarna finns i bilaga 6.      

 

4.2 Slutligt koncept val 

Efter sållningen på nivå 2 föreslog författaren fyra slutliga konceptet som Saab har 
fått välja mellan beroende på hur mycket pengar och hur innovativ lösning de ville 
ha. Det har gjorts underlag och undersökningar, bland annat för att hitta 
tillverkare för en linjärmotor som går att använda, detta för att det ska gå att 
tillverka alla fyra koncepten.  

4.2.1 En pendel 

Konceptet består av att en pendel med en viss vikt träffar en projektil som sedan 
träffar testobjektet. Konceptet godkändes av Saab och underlagen togs fram för 
att kunna konstruera den. Figur 7 nedan är en skiss på det färdiga konceptet. 
Uträkningen av pendelns vikt och längd finns i Bilaga 7. 

 
Figur 7 pendel 
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Pendeln består av fem stycken delar, se Figur 7. 

 En platta som är till för att kunna fästa upp testobjekten så att pendelns 
projektil kan träffa på rätt plats. Plattan kommer att ha varierande 
uppspänningsmöjligheter för att kunna testa olika testobjekt. 

 En arm som är konstruerad med längd 1 meter; i änden på armen sitter det 
en vikt som ska slå till projektilen. Längden och vikten på armen togs fram 
ur uträkningarna i bilaga 7 

 En pendelställning som är konstruerad för att hålla upp armen och den 
energi den får när den svänger. 

 En projektilhållare som har i uppgift att hålla fast projektilen på rätt ställe 
när pendeln slår till den. 

 En projektil som är designad för att var så lik i form som Colormark-
projektilen; mer information om projektilens utförande finns i avsnitt 4.3.  

 
Snabbfakta från uträkningarna 

 Projektilens vikt: 611 gram 

 Projektilens hastighet när den träffar testobjektet: 4.43 m/s 

 Pendelarmens längd: 1 m 

 Vinkel mot vertikalplanet pendeln släpps ifrån: 90˚ 

4.2.2 Fritt fall 

Detta koncept består av en testutrustning där man släpper en vikt som faller fritt 
och träffar testobjektet med rätt energi. Detta åstadkoms genom att ändra höjden 
från vilken man släpper vikten med projektilen. Se Figur 8 nedan för en skiss på 
konceptet. Uträkningar på testutrustningen finns i Bilaga 7. 

 
Figur 8 Fritt fall 

Vikt 

Bana 

Ställbar höjd 

Platta 

Projektil 



Resultat 

24 

Denna testutrustning består i huvudsak av fyra olika delar se figur 8. 

 En platta som är lik de beskriven ovan och har samma syfte. 

 En vikt som är dimensionerad så att den har rätt energi när den träffar 
testobjektet. 

 En bana vars uppgift är att styra vikten med projektilen rätt. 

 En projektil som är lik den ovan, men sitter fast monterad på vikten 
istället för i en hållare. 
 

Snabbfakta från uträkningarna 

 Projektilens vikt: 1,22 Kilogram  

 Projektilens hastighet när den träffar testobjektet: 3,13 m/s 

 Höjden den ska släppas från vid max energi: 0,5 m 

4.2.3 Linjärmotor 

Detta koncept består av en testutrustning där man använder sig av en linjärmotor 
för att driva fram projektilen till rätt hastighet innan den släpper projektilen, vilket 
ger en friflygande projektil. För att linjärmotorn ska kunna driva fram en vikt så 
måste vikten sitta på en avlagrad vagn av något slag, eftersom själva linjärmotorn 
inte kan ta krafter annat än i x-led, alltså den ledd i vilken den driver. Se Figur 9 
nedan för en skiss på konceptet. Uträkningar på projektilens vikt finns i Bilaga 7. 
Eftersom linjärmotorer har en max hastighet på 5 m/s måste vikten på projektilen 
vara avsevärt högre än hos Colormark-kulorna.

 
Figur 9 linjärmotor 
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Testutrustningen består i huvudsak av fem olika delar se figur 9. 

 En platta lik de beskrivna ovan och med samma syfte. 

 En linjärmotor som är dimensionerad så att den kan få upp projektilen i 
rätt hastighet.  

 En bana vars uppgift är att styra vagnen med projektilen till rätt ställe. 
(Finns inbyggt i vissa linjärmotorer) 

 En vagn vars uppgift är att hålla projektilens vikt eftersom linjärmotorn 
inter klarar sidokraften. (Finns inbyggt i vissa linjärmotorer)  

 En projektil som är konstruerad med en massa som är anpassad för 
linjärmotorn; den är också fritt flygande den sista biten innan den träffar 
testobjektet.  

 
Snabbfakta från uträkningarna 

 Projektilens vikt: 750 gram 

 Projektilens hastighet när den träffar testobjektet: 4 m/s 

4.2.4 Elektrisk solenoid 

Ett koncept där man har monterat en spets som liknar Colormark projektilen på 
en elektrisk solenoid som har tillräckligt mycket energi för att kunna trycka med 
samma energi som Colormarkkulan ger när den träffar en yta. Se Figur 10 nedan 
för en skiss på detta koncept. Uträkningar finns i Bilaga 7

 
Figur 10 Solenoid 
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Denna testutrustning består i huvudsak av fyra olika delar se figur 10. 

 En platta som är lik de beskrivna ovan och har samma syfte. 

 En elektrisk solenoid som är dimensionerad för att kunna trycka en spets 
med den energi som simulerar Colormarkkulorna  

 En spets vars enda uppgift är att simulera formen av Colormarkkulan när 
solenoidens trycker mot testobjektet. 

 En vagn vars uppgift är att kunna ställa avståndet mellan plattan och 
solenoiden. 

 
Snabbfakta från uträkningarna 

 Solenoidens energi: 6 Joule 
 

4.3 Dimensionering av projektil  

I kravspecifikation fanns kravet att testutrustningen skulle kunna nå samma ställen 
som Colormarkkulorna kan komma åt. Detta innebär att spetsen på projektilen 
måste ha samma storlek och liknade form som en Colormarkkula. Efter att ha 
plockat isär en Colormarkprojektil mättes kulans diameter och längd med hjälp av 
ett skjutmått. Diametern uppmättes till 7.2 mm och längden till 12 mm. Se Figur 
11 nedan.  

 

Figur 11 Colormark projektil 

Eftersom vissa av testobjekten har ett skyddshölje runt sig så måste projektilen i 
testutrustningen göras längre; författaren har därför gjort en uppskattning att 
testutrustningens projektil skall göras ca 90 mm lång för att kunna fungera med 
alla tänkbara testobjekt, samt även kunna fungera med de olika testutrustnings-
förslagen. Se Figur 12 nedan på en funktionsprototyp med vingar för att hålla 
projektilen i mitten av röret och minska friktionen.       
   

 

Figur 12 funktionsprototyp 
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Vingarna fungerade som det var tänkt och de kommer att användas på den 
testutrustning där en pendel används eftersom den då sitter i en hållare. I de andra 
testutrustningarna är den inte till hjälp eftersom hållarna där är annorlunda 
utformade, och projektilen förs inte in så långt när den ska flyga fritt. 

Projektilen kommer att konstrueras med hjälp av en 3D-printer i ABS plast med 
en gänga i änden så att den går att skruva på testutrustningen; den ska lätt gå att 
byta ut när den är förbrukad eller har gått sönder. Anledningen att den görs i en 
3D-printer är att det finns en sådan tillgänglig hos Saab samt att det går fortare att 
tillverka projektilen i en 3D-printer än med traditionella tekniker. Anledningen att 
den görs i ABS plast och inte till exempel aluminium är för att få någorlunda 
samma karaktär som Colormark-kulorna.  
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Resultatdiskussion  

När examensarbetet påbörjades var tanken att det skulle bli ett koncept som skulle 
vara helt klart, men det slutade med fyra koncept eftersom jag och Saab inte hann 
med något sista möte där vi skulle bestämma vilket koncept vi skulle genomföra 
innan deadline för denna rapport. Detta möte kommer dock att äga rum innan 
projektet avslutas med företaget.  

Energimätningen och uträkningen som gjordes var bra att göra. Trots att man 
kunde ha använt de siffror som Simunition hade angett var det lärorikt att se hur 
de fungerade och hur de betedde sig när de hade träffat sig mål. Detta 
underlättade utvecklingen i senare steg när man skulle konstruera projektilen som 
skulle sitta i testutrustningen, t.ex. kom jag på att göra projektilen i plast istället för 
i metall när jag hade genomfört provskjutningen.  

Att sätta vingar på projektilen var från börjans Eskils vilda ide att det kanske skulle 
fungera. Efter att jag hade ritat upp den första funktionsprototypen på det och 
lämnat ner CAD-filen till pilotverkstan för att skriva ut den och därefter fick 
tillbaka den blev jag faktiskt förvånad hur bra vingarna fungerade för att hålla 
prototypprojektilen i röret utan att öka friktionen. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Metodvalen som jag gjorde anser jag var bra för denna typ av uppgift där man har 
ett tydligt mål även om de ändras lite under tidens gång som det gjorde i det här 
projektet. Brainstorming och morfologi är bra metoder att komma på så många 
lösningar som möjligt; det är dock svårare att göra det själv, och därför kom det 
fram nya lösningar efter nivå 1 då jag hade haft flera möten med Saab och där fått 
nya synpunkter jag inte hade tänkt på själv. Det hade nog varit lättare om man 
hade varit några fler personer vid brainstorming-tillfällena men det gick hyfsat 
ändå.  

Sållningen gick riktigt bra och att ha gjort den tillsammans med Saab var värdefullt 
eftersom de har erfarenhet av vissa saker som jag själv inte har, samt att de gav bra 
feedback. De var även intresserade av att jag undersökte lite nya spår eftersom de 
insåg att de kunde använda det i andra testutrustningar som de har.  

När det gäller metoden att mäta energin hade jag inte mycket val eftersom Saab 
redan hade en kronograf och de hade inte tillgång till en energimätare. Hur exakt 
kronografen var är svårt att säga eftersom Simunition själva säger att deras 9mm 
kulor har en utgångshastighet mellan 110-150 m/s beroende på vilket vapen som 
används. Det går alltså inte att dra slutsatsen att mätresultaten och den spridning 
som uppstod beror av kronografen utan att göra fler oberoende tester av 
Simunition.  
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Uppritningen av koncepten med Siemens NX 6.0 är inte mycket att diskutera 
eftersom det är det system som Saab använder och det var lättare att lära sig ett 
nytt CAD-system än att rita i till exempel Solid Works, som jag har haft erfarenhet 
av innan, och sedan importera en .step fil i Siemensprogrammet, eftersom det har 
svårt att använda feature recognition. Det senare hade varit ett måste eftersom 
ritningarna skulle in i Saab:s databas.  

  

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med detta examensarbete var att konstruera en testutrustning och 
författaren lyckades hitta fyra lösningar som skulle fungera om man hittar rätt 
delar som till exempel rätt linjärmotor för uppgiften. Men eftersom det inte fanns 
mera tid så blev det inte ett helt färdigt koncept. 

En annan slutsats jag drog var att hastigheterna som vi fick under testskjutningen 
är ganska exakta, och att det är tillverkningen av Colormarkkulorna som gör att 
det blir en så stor skillnad på vissa skott, kanske på grund av att det är olika 
mängder krut i dem. Att kontrollera varför skillnaden är så stor kan vara av 
intresse för en framtida studie. Det gäller även vikten på kulorna som var ca 0,1 g 
mindre än vad som var angett av tillverkaren, men eftersom detta inte var det mest 
väsentliga i denna studie så gjordes några ytterligare antaganden, och 
testutrustnings koncept gjordes med en lite högre kapacitet än var som kanske är 
nödvändigt om det hade funnits en bra studie på varför Colormarkkulorna hade 
denna spridning.  
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8.1 Testskjutningens resultat 

Testskjutning vid 30 cm (m/s) 

1: 148,9  6: 164,1 

2: 130,5  7: 144,7 

3: 147,5  8: 141,2 

4: 142,4  9: 145,6 

5: 150,0  10: 148,2 

Genomsnitt: 146,31 

Median: 146,55 

 

Testskjutning vid 1 m och kallt gevär (m/s) 

1: 140,0  6: 164,9 

2: 143,1  7: 159,2 

3: 139,4  8: 124,1 

4: 144,5  9: 151,2 

5: 153,1  10: 153,5  

Genomsnitt: 147,3 

Median: 147,85  

 

Testskjutning vid 1 m och varmt gevär (m/s) 

1: 148,5  6: 152,4 

2: 164,4  7: 148,1 

3: 154,2  8: 123,0 

4: 152,9  9: 152,2 

5: 123,1  10: 126,6 

Genomsnitt: 144,57 

Median: 150,35 
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Testskjutning vid 3 m (m/s) 

1: 146,7  6: 133,7 

2: 158,1  7: 123,0 

3: 145,2  8: 141,7 

4: 130,4  9: 142,3 

5: 153,8  10: 122,1 

Genomsnitt: 139,7 

Median: 142,0 

 

Testskjutning vid 5 m (m/s) 

1: 99,2  6: 129,0 

2: 120,3  7: 136,4 

3: 147,4  8: 121,0 

4: 118,5  9: 125,6 

5: 129,9  10: 134,5 

Genomsnitt: 126,18 

Median: 127,3 

 

Vikter på Colormarkkulorna (g) 

Uppgett av tillverkaren: 0,5 

 

Uppmätta: 

1: 0,404 

2: 0,399 

3: 0,387 

4: 0,412 

5: 0,397 

6: 0,396 

7: 0,384 

8: 0,381 

Genomsnitt: 0,395 

Median: 0,3965 
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8.2 Kravspecifikation  

Introduktion 

Författaren har fått i uppdrag av företaget Saab AB att ta fram en testutrustning 
för att kunna testa produkter och verifiera att de kan stå emot träffar från 
Simunitions Colormark FX ammunition. Det finns för närvarande ingen 
testutrustning för detta ändamål.  

 

Placeringskrav 

 Ska vara placerad uppe hos Saab i Huskvarna 

 Ska gå att flytta runt och gå att flytta mellan olika byggnader utan för stor 
arbetsinsats  

 Ska mestadels vara placerad inomhus 

 Produkter som testas ska kunna testas i rumstemperatur men även i kyla 
och värme 

 

Funktions- och Testkrav  

 Kunna klara en energi på minst 6 J  

 Kunna nå ställen där Colormarkkulan kan nå. 

 Begränsa förbrukningsmaterial 

 Varierad uppspänning för att kunna testa olika produkter 

 Max storlek på testobjekten ca: 50x50x25 (cm)(Längd x Bredd x Höjd) 

 Rörelseenergin ska kunna gå att ställa för att simulera flera olika avstånd  

 Behöver bara kunna skjuta ett skott innan den laddas om 

 

Säkerhet 

 Ska kunna hanteras säkert av en tekniker med hjälp av en enklare 
instruktion   

 Ska kunna användas utan att utsättas för mer risk än riktiga 
Colormarkkulor 

 Ska bara användas som testutrustning på Saab, så inga externa 
säkerhetsstandarder behöver uppfyllas 
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8.3 Morfologi 

8.3.1 Vapendel 

 Gravitet  

 Fjäder 

 CO2 

 Tryckluft 

 Solenoid 

 Elmotor  

8.3.2 Plattan 

 Rörlig vapendel med en fast platta 

 Rörlig platta med en fast vapendel 

 Rörlig platta med en rörlig vapendel 

 Fast platta med en fast vapendel 

8.3.3 Sikte 

 Pinne som man trycker fram 

 Lasersikte 

 Fast pinne som visar vad den kommer träffa 

 Inget alls 

 Använder projektilen som sikte innan  

8.3.4 Orientering  

 Horisontell 

 Vertikal   
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8.4 Bortsållade koncept nivå 1 

8.4.1 Vapendelen 

Den delen av testutrustningen som ska byta ut vapnet som nu används för att 
testa produkterna med riktiga Colormark kulor. 
 
Fjäder  
+ Lätt att flytta  
+ Hög säkerhetsfaktor 
+ Kan testa flera produkter 
– Svår att konstruera  
– Inte lik Simunition då mycket högre vikt måste användas  
– Svår att använda 
– Svårt att ställ energin 
 
Kommentar: Detta sätt blir fel från början eftersom det är svårt och få konstant 
energi ur en fjäder eftersom den töjer sig lite efter varje gång. Dessutom kan det 
vara svårt och använda samma fjäder för flera olika energier. 
 
Tyngdkraft (fritt fall) 
+ Ställbar energi 
+ Enkel att konstruera 
+ Kan testa olika produkter 
– Låg säkerhetsfaktor 
– Inte lik Simunition hå den har mycket högre vikt 
– Svår att använda 
– Svår att flytta 
 
Kommentar: Detta sätt skulle inte fungera så bra om man vill ha en låg vikt på 
projektilen eftersom den då behöver släppas från en hög höjd. Vilket också skulle 
göra det svårt att flytta den.  
 

8.4.2 Plattan  

Den delen av testutrustningen där testobjekten ska spännas fast. 
 
Rörlig platta med en fast vapendel 
+ Lätt att ställa in 
– Komplex att konstruera 
– Tung  
 
Kommentar: Att ha en rörlig platta skulle innebära mer jobb än att ha en rörlig 
vapendel eftersom plattan måste vara minst 40 x40 cm; det skulle också innebära 
en massa jobb om man skulle ha utrustningen i ett horisontalläge. 
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Rörling platta med en rörlig vapendel 
+ Kan ställas in på många sätt 
– Väldigt komplex att konstruera 
– Tung 
 
Kommentar: Detta system skulle fungera bra och det skulle vara lätt och testa 
olika produkter, men den skulle bli alldeles för komplex för denna typ av 
testutrustning och skulle öka kostnaderna onödigt mycket.   
 

Koncept 3  ”Färdiga Luftgeväret”  
+ Enkel att konstruera 
+ Kan testa flera olika produkter 
+ Går lätt att flytta runt 
– För hög hastighet (runt 200 m/s)  
– Lika svår och använda som ett riktigt vapen 
– Hög risk 
– Inte ställbar energi 
 

Kommentar: Tanken var att köpa ett färdigt luftgevär som man sedan skulle kapa 
ner och konstruera en ny projektil till. Men detta koncept föll bort på grund av 
den har för hög hastighet och det skulle inte bli lättare att använda än ett riktigt 
vapen 
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8.5 Bortsållade koncept nivå 2 

8.5.1 Drivsystem 

Brostlös DC Motor 
+ Ganska exakt 
+ Går att göra så den laddar om själv 
+ Går att köpa med olika specifikationer 
– Komplex system att konstruera  
– Inte för höga hastigheter    
– Inte så mobil 
 
Kommentar: Skulle fungera, men det kräver att projektilen väger en del eftersom 
den inte kan nå så höga hastigheter. Höga hastigheter kräver en riktigt stor motor 
som då inte blir så mobil. 
 
Stegmotor 
+ Extremt exakt 
+ Går att göra så den laddar om själv 
+ Går att köpa med olika specifikationer 
– Inte designade för denna typ av applikation 
– Inte för högre hastigheter 
 
Kommentar: skulle inte fungera så bra eftersom de är designade att röra sig ett 
visst antal varv och inte för att accelerera någonting. 
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8.6 Uträkning av energi 

 

 

𝑇 =
1

2
× 𝑚𝑚𝑎𝑥 × 𝑣2                    𝑚𝑚𝑎𝑥 = 0.5 𝑔 = 5 × 10−4 𝑘𝑔 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =
1

2
× 5 × 10−4 × 𝑣𝑚𝑎𝑥

2                     𝑚𝑚𝑖𝑛 = 0.4 𝑔 = 4 × 10−4 𝑘𝑔 

 

 𝑇𝑚𝑎𝑥 =
1

2
× 5 × 10−4 × 147.32  𝑣𝑚𝑎𝑥 = 147.3 𝑚/𝑠 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 ≈ 5.42 𝐽   𝑣𝑚𝑖𝑛 = 99.2 𝑚/𝑠 

 

 

 

𝑇 =
1

2
×  𝑚𝑚𝑖𝑛 × 𝑣𝑚𝑖𝑛

2  

 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =
1

2
× 4 × 10−4 × 99.22 

 

𝑇𝑚𝑖𝑛 ≈ 1.97 𝐽 
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8.7 Dimensionering av testutrustning 

8.7.1 Pendel 

𝑇 = 6 𝐽 

∝= 90° 

𝐿 = 1 𝑚 

𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2 

 

𝑣 = √2 × 𝑔 × 𝐿(1 − cos ∝) 

𝑣 = √2 × 9.81 × 1(1 − cos 90) 

 

𝑣 ≈ 4.43 𝑚/𝑠 

 

 

𝑣 = 4.43 → 𝑚 =? 

 

 

𝑚 =
2 × 𝑇

𝑣2
 

𝑚 =
2 × 6

4.432
 

 

𝑚 ≈ 0.611 𝑘𝑔 

𝑚 ≈ 611 𝑔 

8.7.2 Elektrisk solenoid  

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 6 𝐽 

 

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 →  𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 =  
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑆𝑙𝑎𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑚)
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8.7.3 Fritt fall 

𝑇 = 6 𝐽 

𝐻ö𝑗𝑑 = ℎ = 0.5𝑚 (𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑔ö𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑟𝑢𝑠𝑦𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙) 

𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2 

𝑚 =? 

 

𝑣 = √2 × 𝑔 × ℎ 

𝑣 = √2 × 9.81 × 0.5 

𝑣 = 3.132 

 

𝑚 =
2 × 𝑇

𝑣2
 

𝑚 =
2 × 6

3.1322
 

𝑚 ≈ 1.22 𝑘𝑔 

8.7.4 Linjärmotor 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑇 = 6 𝐽 

 

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝑣 = 4 𝑚/𝑠 (𝑀𝑎𝑥 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟)
  

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑚 =? 

 

𝑣 = √
2 × 𝑇

𝑚
 

 

𝑚 =
2 × 𝑇

𝑣2
 

𝑚 =
2 × 6
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𝑚 = 0.75 𝑘𝑔 

𝑚 = 750 𝑔 


