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Sammanfattning 

 

Precision är avgörande i väpnade konflikter. Strävan att minimera skador på civila och 

infrastruktur tillmäts större vikt än någonsin tidigare. Idag finns en teknik som avsevärt förbättrar 

precisionen på konventionella granater avfyrade från artilleri. Tekniken bygger på att man siktar 

bortanför målet och bromsar in granaten så att den träffar målet. Innan avfyrning programmeras 

målets GPS koordinater in i granaten. En inbyggd GPS mottagare i granaten får kontakt med 4-7 

satelliter 10-15 sekunder efter avfyrning och bestämmer sin position. En beräkningsalgoritm 

jämför granatens position med målets position och beräknar bästa möjliga tidpunkt för utfällning 

av luftbromsen. Den här rapporten behandlar utvecklingen av en sådan broms. 

 

Ett tiotal koncept utvecklades som genomgick en utvärderingsprocess som slutligen resulterade i 

ett koncept. Det slutgiltiga konceptet designades om för att leva upp till en förutbestämd 

kravspecifikation. I det slutgiltiga konceptet rör sig fyra stödben med plåtar i radiell riktning. 

Hela rörelsen sker genom utnyttjande av centrifugalkrafter. I utfällt läge fungerar plåten som 

luftbroms. Hela konstruktionen ryms i det befintliga tändröret.  

 

För att utvärdera konceptets ur en hållfasthetsmässig synvinkel, göra ett lämpligt materialval samt 

simulera själva utfällningsförloppet så gjordes flera FEM-analyser i ABAQUS 6.7. Analyserna 

visade att utfällningsförloppet var möjligt. Som material till plåten valdes ett austenitiskt rostfritt 

stål vars materialegenskaper är anpassade för att klara utfällningsförloppet och luftlasten i utfällt 

tillstånd. Slutligen gjordes ett praktiskt prov med lyckat resultat som visade själva 

utfällningsförloppet.  
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Abstract 

 

Precision is crucial in armed conflict. The quest to minimize damage to civilian infrastructure is 

been given more importance than ever before. Today there is a technology that significantly 

improves the precision of conventional shells fired from artillery. The technique is based on the 

idea to aim beyond the target and deploy aerodynamic brakes so the grenade will hit its target. 

Before firing the targets GPS-coordinates are programmed into the grenade. A built-in GPS 

receiver in the shell get contact with 4-7 satellites 10-15 seconds after launch and determine its 

position. A calculation algorithm compares the position of the grenade with the targets position 

and calculates the optimum time for the deployment of the aerodynamic brake. This report deals 

with the development of such an aerodynamic brake. 

  

Ten concepts were developed and went through an evaluation process that ultimately resulted in 

one final concept. The final concept was redesigned to meet a predetermined requirement 

specification. In the final concept four legs with thin sheets moves in the radial direction. The 

whole movement takes place through the use of centrifugal forces. In its final position the thin 

sheet metal works as an aerodynamic brake. The whole structure fits into the existing fuse.  

 

To evaluate the concept from a strength point of view, make an appropriate choice of materials 

and simulate the actual deployment of the brake it went through several finite element analysis in 

ABAQUS 6.7. The analysis showed that the deployment method was possible. As a material for 

the thin sheet metal an austenitic stainless steel was selected whose material properties are suited 

to handle air drag and the stresses from the deployment. In conclusion a practical test was 

performed with successful result which showed the phase of deployment. 

 

 


