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Abstract 

In the course TMMT06, Mechanical engineering – project course, a mandatory project 
is carried out in a group, while a bachelor’s degree work is, in unison, carried out in 
pairs. The project, which in this case is shared by three pairs, aim to investigate the 
dimensioning of hydrofoils and their performance. This document is part of one of those 
bachelor’s degree works, and is focused on a static structural analysis of hydrofoil 
support struts under the influence of lift and drag forces.  

The goal with this work is to create a construction foundation to be used in the shared 
project. The aim of the work is to find guidelines for the selection of strut and hydrofoil 
assembly angles, as well as strut dimensions, depending on the size and shape of the 
hydrofoil. 

With the use of generally established equations for lift and drag forces, and data for 
hydrofoils the forces and stresses crucial to the dimensioning of the strut cross-section 
and assembly angles are analyzed. 

Two streamlined struts, thickness 15 mm and width 100 mm, with the hydrofoil section 
design Eppler 818 mounted, are studied in a static structural case without dimensioning 
for unexpected events, such as collisions. Within the span of velocities that are probable 
for a boat it was found that there never occurs any danger of buckling. Within the same 
span, plastic deformation does not occur either, although the stress is high enough that 
the safety margin is relatively small. 

The danger of buckling does not increase as the assembly angles are changed from a 
perpendicular position, and buckling ceases to be a factor for angles of attack lower 
than −4°. The stresses and the risk for plastic deformation, however, can increase as the 
assembly angles deviate from perpendicularity. By making the struts bigger, the 
construction will be able to use more demanding assembly angles, but to have anything 
but perpendicular struts is to be avoided. The analysis also shows that the boat should 
not be allowed to pitch more than 6° at high speeds to avoid large stresses in the struts. 

The largest dimensioning stress in a strut acts at the connection point with the hull or 
with the hydrofoil. In order to minimize the total thickness of the strut, and thus 
lowering the drag, it can be made thicker at the connection points while keeping it thin 
otherwise. The analysis also shows that an increase in strut cross-section area will give 
large positive outcomes in terms of safety margins against buckling and deformation. 

Eppler 818 was the only hydrofoil studied during the analysis, but the results provide 
good guidelines for construction of support struts in regards of strength. 

  



 

   

Sammanfattning 

I kursen TMMT06, Maskinteknik – projektkurs, genomförs ett obligatoriskt projekt.  
Projektet utförs som kandidatexamensjobb i studentpar och delas i detta fall av tre 
kandidatpar. Det projekt som detta kandidaterbete ingår i behandlar dimensionering av 
bärplan och deras prestanda. Kandidatarbetet är riktat mot en hållfasthetsanalys av 
bärplansstag för statiska fall under inverkan av genererad lyftkraft och 
strömningsmotstånd. 

Syftet med kandidatarbetet är att skapa ett konstruktionsunderlag till det projekt som 
delas av kandidatparen. Målet med kandidatarbetet är att genom en hållfasthetsanalys ta 
fram vägledande underlag för dimensionering av bärplansstagens monteringsvinklar och 
storlek. 

Med hjälp av vedertagna ekvationer för lyftkraft och strömningsmotstånd och 
bärplansdata analyseras de krafter och spänningar som är dimensionerande vid 
utformning av stagets tvärsnittsprofil och monteringsvinklar. 

Två strömlinjeformade homogena stag med tjockleken 15 mm och bredden 100 mm 
monterat på ett bärplan med profilen Eppler 818 studeras i ett statiskt fall utan 
dimensionering för oväntade händelser såsom kollision. För hastigheter som är rimliga 
för en båt kan det konstateras att det aldrig uppstår fara för knäckning. Spänningen för 
dessa hastigheter blir inte heller tillräckligt hög för att orsaka plastisk deformation, men 
säkerhetsfaktorn blir relativt liten. 

Risken för knäckning ökar aldrig oavsett val av monteringsvinklar och upphör helt för 
angreppsvinklar som är mindre än −4°. Risk för plastisk deformation ökar däremot 
markant om konstruktionen ges monteringsvinklar som inte är vinkelräta mot 
horisontalplanet. För större stagprofiler kan konstruktionen ges något större vinklar, 
men att vinkla stagen bör om möjligt undvikas. Analysen visar också att båten inte bör 
stampa mer än 6° vid höga hastigheter för att undvika för stora spänningar. 

De största dimensionerande spänningarna i staget uppträder i infästningspunkterna 
mellan skrov respektive bärplan. För att i övrigt minimera stagtvärsnittets tjocklek, och 
därmed minska strömningsmotståndet kan staget lokalt göras tjockare i dessa punkter. 
Analysen visar även att endast en liten ökning av stagtvärsnittets dimensioner får ett 
stort positivt genomslag i säkerhet mot knäckning och deformation. 

Fler bärplansprofiler än Eppler 818 studeras inte, men resultaten ger en god vägledning 
till konstruktion av bärplansstag med avseende på hållfasthet.
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1 Inledning 
Projektet definieras i detta avsnitt genom bakgrundsbeskrivningen, syftet och målet. 
Med förankring i detta definieras frågeställningar och avgränsningar för att klargöra och 
styra problemarbetet, vars tillvägagångssätt sedan beskrivs. Till sist presenteras 
rapportens struktur och på vilket sätt den är uppbyggd. De nya begrepp som här 
introduceras förklaras i avsnitt 2 och 3. 

1.1 Bakgrund 

I kursen TMMT06, Maskinteknik – projektkurs, genomförs ett obligatoriskt projekt där 
den hittills från utbildningen på maskinteknik erhållna kunskapen ska tillämpas i 
projektform. Projektet är obligatoriskt för civilingenjörsexamen i maskinteknik vid 
Linköpings universitet och utförs som kandidatexamensjobb i studentpar. Detta projekt, 
som delas av tre kandidatpar, behandlar dimensionering av bärplan och deras prestanda. 
Utgångspunkten för det gemensamma projektet är bärplan för fritidsbåtar och detta 
kandidatarbete är riktat mot en hållfasthetsanalys av bärplansstag för statiska fall under 
inverkan av genererad lyftkraft och strömningsmotstånd. De andra paren studerar 
kavitationsfenomen och stabilitet. Tillsammans med de två andra kandidatparen ska 
underlag skapas för bärplan till fritidsbåtar ur prestandasynpunkt. Det här dokumentet 
syftar till att redovisa kandidatarbetet med hållfasthetsinriktningen. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med kandidatarbetet är att skapa ett konstruktionsunderlag till det projekt som 
delas av kandidatparen. Målet med kandidatarbetet är att genom en hållfasthetsanalys ta 
fram vägledande underlag för dimensionering av bärplansstagens monteringsvinklar och 
storlek. Underlaget ska i möjligaste mån vara så generellt att det kan användas för olika 
storlekar på bärplan och val av monteringsvinklar. 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna nedan ämnar täcka in områden av särskilt intresse. Begreppen 
förklaras i avsnitt 2 och 3. 

1. Hur beror lyftkraften på bärplanets utformning, båtens hastighet och lutning? 
2. Vilken kraft och spänning uppstår i bärplansstagen?  
3. Vad finns det för gränser för båtens hastighet, val av monteringsvinklar och 

båtens lutning med avseende på bärplansstagens hållfasthet? 
4. Hur ska bärplansstag utformas för att generera så lite strömningsmotstånd som 

möjligt med hänsyn till pålagd kraft och spänning? 

1.4 Avgränsningar 

Då tiden är en stor begränsande faktor görs följande avgränsningar. Bärplansstagen 
analyseras statiskt, där generell T- och V-form av bärplan behandlas och beräkningar 
görs för fallet med två stag. Analysen 

− berör endast metaller och homogena bärplansstag 
− behandlar båtens färd framåt 
− beaktar inte fall med mycket stora båtlutningar (större än 15°) 
− berör inte katastroffall såsom kollision eller mycket hastiga inbromsningar 
− beaktar inte infästningar på annat sätt än fast inspänning i skrov och bärplan 
− beaktar inte stagens och bärplanets egenvikt 
− behandlar inte vibrationer och cyklisk last 
− behandlar inte annan lyftkraft än den som genereras av bärplanet. 

1.5 Metod 

För att skapa underlag till frågeställningarna görs efterforskning i litteratur och 
databaser. Grundläggande formler för omströmmade kroppar och samband från 
hållfasthetsläran för spänning och knäckning sammaställs för att sedan appliceras på de 
generella bärplansformerna som valts. En implementering av lyftkrafts-, 
strömningsmotstånds- och hållfasthetsformlerna görs i Matlab för att analysera olika 
lastfall, vars resultat jämförs med en implementering i FEM-analysprogrammet Ansys. 
Med hjälp av denna implementering skapas ett generellt underlag för dimensionering av 
bärplansstag, med rekommendationer för dimensionering, hastighet och 
monteringsvinklar. 
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1.6 Rapportens struktur 

Rapporten är uppbyggd runt fem huvuddelar. Nyckelord från frågeställningarna 
återfinns i många av underrubrikerna och frågeställningarnas numrering återfinns i 
underrubrikerna till avsnittet Resultat. Avsnittet Inledning definierar uppgiften och i 
Teori samlas det underlag som ligger till grund för analysen i det efterföljande avsnittet. 
I Analys bestäms de samband och uttryck som används för att finna svar till 
frågeställningarna. Svaren till frågeställningarna återfinns i avsnittet Resultat. Till sist 
diskuteras projektet ur ett flertal synvinklar och förslag ges på framtida fortsatt arbete i 
avsnittet Diskussion. 
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2 Teori 
Först presenteras bärplan av de typer som används i analysen och en förklaring av deras 
funktion, sedan presenteras den teori som ligger till grund för de bärplansspecifika 
samband som härleds i avsnitt 3. Här presenteras också den teori som stödjer 
förenklingarna i avsnitt 3 och de effekter som uppstår när bärplanet närmar sig 
vattenytan. 

2.1 Bärplan 

Bärplan fungerar på liknande sätt som flygplansvingar och monteras med stag under en 
båts skrov. Med ökande hastighet ökar bärplanets lyftförmåga varpå båtens skrov lyfts 
upp helt eller delvis ur vattnet. Detta minskar det strömningsmotstånd som båtens skrov 
ger upphov till, vilket i sin tur kan medge ökad hastighet och/eller bränslebesparing, 
ofta på bekostnad av manöveregenskaper såsom ökad svängradie. 

Utformningen av bärplan varierar, liksom de fästanordningar som används, men de 
klassiska bärplanen har ofta formen av ett V eller ett uppochnervänt T (se figur 2-1 och 
2-2). Val av antal stag och sätt att fästa dem i skrovet varierar mycket. Det 
gemensamma är att de görs tunna med en tvärsnittsprofil som inte kan generera 
lyftkraft, utom i de fall då stagen kan betraktas som en förlängning av planen, vilket inte 
görs i detta arbete.1 

 

Figur 2-1. Frontvy av båt med bärplan i V- respektive T-form. 

 

Figur 2-2. Bilden visar en sidovy av två bärplan av T-form monterade med stag på ett 
skrov som precis lyfts ovanför vattenytan. 

                                                 
1 Vaernéus, Anders; chefredaktör för tidskriften Klassiska Båtar. Föreläsning vid Linköpings universitet 
    2014-03-31. 
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2.2 Lyftkraft och strömningsmotstånd 

Lyftkraft genereras av bärplanet och strömningsmotstånd genereras av både bärplanet 
och stagen. För alla kommande beräkningar görs antagandet att lyftkraft, 
strömningsmotstånd och stegringsmoment verkar i bärplanets aerodynamiska centrum, 
alltså cirka en fjärdedel av kordans längd räknat från frontspetsen samt att stagen 
monteras på ett sådant sätt att krafterna från stagen kan anses verka direkt i det 
aerodynamiska centrumet. Detta antagande betyder att inget extra moment uppträder i 
konstruktionen på grund av förflyttning av krafter. 

2.2.1 Bärplanet 

En omströmmad kropp påverkas av två dominerande krafter, lyftkraft och 
strömningsmotstånd, dessutom verkar ett stegringsmoment på kroppen, se figur 2-3. 
Dessa storheter beror på den omströmmade kroppens geometri och det strömmande 
mediets hastighet, som är densamma som båtens hastighet. 

För att beräkna lyftkraften (𝐹𝐿 [N] vertikalt mot strömningsriktningen) och 
strömningsmotstånd (𝐹𝐷 [N] horisontellt mot strömningsriktningen) används följande 
formler.2 Momentet 𝑀𝑃 [Nm] verkar i det aerodynamiska centrumet.3 

𝐹𝐿 = 𝐶𝐿
1
2
𝜌𝑓𝑉2𝐴𝑃            (2: 1) 

 

𝐹𝐷 = 𝐶𝐷
1
2
𝜌𝑓𝑉2𝐴𝑃           (2: 2) 

 

𝑀𝑃 = 𝐶𝑀
1
2
𝜌𝑓𝑉2𝑐𝐴𝑃        (2: 3) 

𝐶𝐿 [-], lyftkraftskoefficienten 
𝐶𝐷 [-], strömningsmotståndskoefficienten 
𝐶𝑀 [-], stegringsmomentskoefficienten 
𝜌𝑓 [kg/m3], den strömmande fluidens 
                  densitet 
𝑉 [m/s], strömningshastigheten (båtens 
              hastighet) 
𝐴𝑃 [m2], planarean, den av bärplanet 
               projicerade skuggarean 
               vinkelrätt mot 
               strömningsriktningen 
               𝐴𝑃 = 𝑐𝐿             

𝑐 [m], planbredd (kordans 
           längd) 
𝐿 [m], planlängd. 
 

Egentligen är skuggarean beroende av angreppsvinkel, bidraget vid små vinklar är dock 
försumbara. Exempelvis ger en vinkel på 15° en reduktion av arean med omkring 3,5%. 
Eftersom de värsta lastfallen undersöks beaktas inte detta.  

Koefficienterna ovan beror på planets geometri och angreppsvinkel 𝛼 (se figur 2-4) och 
kan hämtas från exempelvis en databas4 med bärplansprofiler. De beror också på det 
                                                 
2 Çengel, Yunus A. m.fl, Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, tredje upplagan, New York 2008 
3 Anderson, John D, Jr, Fundamentals of Aerodynamics, fjärde upplagan, New York 2007 
4 Airfoil Tools. http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e818-il (Hämtad 2014-03-25) 
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strömmande mediets karaktär. Högre hastigheter ger högre Reynoldstal (se ekvation 
(2:4)5), vilket påverkar koefficienterna. De hastigheter som studeras ger ett Reynoldstal 
nära eller större än en miljon, se exemplet nedan, men i den databas som studeras listas 
inte koefficienter för Reynoldstal som är större än en miljon. Reynoldstalet väljs därför 
till en miljon för samtliga fall. 

Re =
𝑉𝑐
𝜈

             (2: 4)  𝜈 [m2/s], vattnets kinematiska viskositet. 

 
Den kinematiska viskositeten vid 10°C är 1,27∙10-6 m2/s, och med en kordlängd på 0,2 
m och en hastighet på 20 km/h erhålls ett Reynoldstal på ungefär 880 000. Med en 
hastighet på 30 respektive 40 km/h blir Reynoldstalet istället 1 320 000 respektive 
1 760 000. 

 

 

Figur 2-3. Figuren visar krafterna och stegringsmomentet som genereras av bärplanet, 
samt de dimensioner som används vid skuggareaberäkning. 𝐷 [m] är plantjocklek, 𝑐 [m], 
planbredd (kordans längd) och 𝐿 [m] är planlängd. För V-formen definieras 𝐿 istället som 
𝐿 2⁄ , alltså en halvas längd om bärplanet delas i två lika delar i ett snitt. 

 

  

Figur 2-4. Figuren illustrerar angreppsvinkel α, lyft- och strömningsmotståndskrafterna, 
stegringsmomentet och deras relation till mediets strömning. Krafterna och momentet 
anses verka i det aerodynamiska centrumet.  

                                                 
5 Airfoil Tools. Reynolds number calculation. http://airfoiltools.com/calculator/reynoldsnumber (Hämtad 
    2014-05-18) 
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När bärplanet närmar sig vattenytan minskar lyftkraften medan strömningsmotståndet 
ökar. För bärplanskonfigurationer som skär vattenytan minskar hastigheten när de 
träffas av vågor, medan de som förblir under vattenytan inte påverkas nämnvärt av 
vågor.6 

2.2.2 Stagen 

En ideal omströmmad kropp ger så lite strömningsmotstånd som möjligt och har 
symmetrisk formen enligt figur 2-5. Denna form är lämplig att använda som profil till 
stagen för att minimera lyftkraften som genereras av stagen i oönskade lägen, 
exempelvis vid svängar eller olika monteringsvinklar (se avsnitt 3). Det 
strömningsmotstånd som genereras av staget ges enligt nedan.7 

𝐹𝐷,𝑆 = 𝐶𝐷,𝑆
1
2
𝜌𝑓𝑉2𝐴𝑆        (2: 5) 𝐶𝐷,𝑠 [-], stagets strömningsmotstånd 

𝐴𝑆 [m2], den av staget projicerade 
            skuggarean i 
            strömningsriktningen 

𝐴𝑆 = 𝑡𝐿𝑆 sin(𝜌 + 𝜑)    (2: 6) 
                  𝑡 [m], stagtjocklek 
                  𝐿𝑆 [m], staglängd 
                  𝜌, stampningsvinkel 
                       se figur 3-2 sida 11 
                  𝜑, monteringsvinkel 
                       se figur 3-12 sida 18. 
 

Koefficienten för stagets strömningsmotstånd kan hämtas från exempelvis databasen 
med Eppler-profilerna. 

 

Figur 2-5. Bilden visar ett tvärsnitt av ett stag. Längden 𝐿𝑆 räknas vinkelrätt från 
tvärsnittets plan. 𝑡 är tjockleken och ℎ är bredden. 

  

                                                 
6 Carabineanu, Adrian, The study of the potential flow past a submerged hydrofoil 
    By the complex boundary element method. Engineering Analysis with Boundary Elements (2014). 
    http://dx.doi.org/10.1016/j.enganabound.2013.10.017 (Hämtad 2014-05-18) 
7 Çengel, Yunus A. m.fl, 2008 
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2.3 Hållfasthet 

Det finns två storheter av stor vikt att behandla; kritisk last med avseende på knäckning 
av stagen och effektivspänning med avseende på det valda materials sträckgräns. 

2.3.1 Kritisk last 

Den kritiska lasten 𝑃𝑘𝑟 [N] för stagen kan beräknas enligt Eulers femte knäckfall nedan, 
denna kraft ger en övre gräns för tillåtna stagkrafter med avseende på knäckning. 
Uttrycket beror inte på de genererade lyft- och strömningsmotståndskrafterna.8 

𝑃𝑘𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼
𝐿2

            (2: 7) 
𝐸 [Pa], materialets elasticitetsmodul 
𝐼 [m4], stagtvärsnittets 
            areatröghetsmoment 
𝐿 [m], stagets längd. 

2.3.2 Effektivspänning 

Vanliga metaller som uppvisar ett linjärelastiskt materialuppträdande har en sträckgräns 
𝜎𝑠 [Pa] som inte bör överskridas om kvarvarande deformation ska undvikas. För att 
finna den spänningen 𝜎𝑒 [Pa] i staget kan von Mises flythypotes användas. Då ett plant 
fall med enaxlig normalspänning och skjuvspänning studeras erhålls ett uttryck enligt 
nedan.9 

𝜎𝑒 = �𝜎2 + 3𝜏2            (2: 8) 

där 

𝜎 =
𝑁
𝐴

+
𝑀
𝐼
𝑧            (2: 9) 𝑁 [N], stagets axiallast 

𝐴 [m2], stagets tvärsnittsarea 
𝑀 [Nm], böjmoment 
𝐼 [m4], stagtvärsnittets 
           areatröghetsmoment 
𝑧 [m], avståndet från stagtvärsnittets 
          tyngdpunkt 

 

𝜏 =
𝑇𝑆
𝐼𝑏

                         (2: 10) 𝑇 [N], tvärkraften i staget 
𝑆 [m3], stagtvärsnittets statiska moment. 
𝐼 [m4], stagtvärsnittets 
           areatröghetsmoment 
𝑏 [m], tvärsnittets tjocklek. 
 

Se avsnitt 2.3.3 för formlerna till areatröghetsmoment och statiskt moment. 

                                                 
8 Lundh, Hans, Grundläggande hållfasthetslära, tredje upplagan Stockholm 2011 
9 ibid 
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2.3.3 Areatröghetsmoment och statiskt moment 

I ekvationerna (2:9) och (2:10) finns areatröghetsmoment 𝐼 [m4] och statiskt moment 𝑆 
[m3]. Definitioner för dessa ges nedan. En yta har två areatröghetsmoment respektive 
två statiska moment, vilket som används beror på vilken axel som avses. För 
beräkningarna används index 𝑥 för beräkning med avseende på stagets tjocklek och 𝑧 
med avseende på dess bredd.10 

Areatröghetsmomentet: 

𝐼𝑥 = �𝑧2 𝑑𝐴             (2: 11)
 

𝐴
 

 

𝐼𝑧 = �𝑥2 𝑑𝐴
 

𝐴
            (2: 12) 

𝑥 och 𝑧 anger koordinater på respektive 
axel 
 
𝐴 är tvärsnittets area. 

 

I de fall där ett tvärsnitt består av delareor kan Steiners sats användas för att uttrycka det 
gemensamma areatröghetsmomentet. 

𝐼 = 𝐼𝑐 + 𝑟2𝐴                         (2: 13) 
 
 
𝑟𝑖 = 𝑥𝑖,𝑐 − 𝑒𝑥                        (2: 14) 
 
 
𝑒𝑥 · �𝐴𝑖 = �𝑥𝑖,𝑐𝐴𝑖        (2: 14) 

𝐼𝑐 är delytans egna areatröghetsmomentet 
 
𝑟 är avståndet från delytans tyngdpunkt 
till den totala ytans tyngdpunkt. 
 
𝑒𝑥 är avståndet från ett globalt origo till 
den gemensamma tyngdpunkten längs 
axel 𝑥, se figur 2-6 på nästa sida 
 
𝑥𝑖,𝑐 är avståndet från ett globalt origo till 
delytan 𝑖:s tyngdpunkt längs axel 𝑥 
 
𝐴𝑖 är den individuella arean. 

 

 

 

Statiska momentet: 

𝑆𝑥 = � 𝑧
 

𝐴′
 𝑑𝐴                            (2: 15) 

 

𝑆𝑧 = � 𝑥
 

𝐴′
𝑑𝐴                              (2: 16) 

𝑥 och 𝑧 anger koordinater på respektive 
axel 
 
𝐴 är tvärsnittets area 
 
𝐴′ är en del av tvärsnittets area. 

 

                                                 
10 Dahlberg, Tore, Teknisk hållfasthetslära, tredje upplagan, Lund 2009 
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Figur 2-6. Illustration över tyngdpunkt för delareor respektive total yta. 
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3 Analys 
Nedan presenteras genomförandet för att bestämma de uttryck som behövs för att 
besvara frågeställningarna. Avsnittet ger en definition av båtens lutningsvinklar, 
behandlar lyftkraft, monteringsvinklar, stagkrafter och den geometri som behövs för 
beräkning av kritisk last och effektivspänning i ekvation (2:7) respektive (2:8). Sist ges 
en beskrivning av standardindatan för Matlab-implementeringen. 

3.1 Båtens lutningsvinklar 

De lutningsvinklar som införs och studeras är rullning 𝛾, figur 3-1, och stampning 𝜌, 
figur 3-2. Dessa vinklar ger bidrag till den totala lyftkraft som båten kan tillgodoräknas. 

 

Figur 3-1. En jämförelse mellan en båt under färd i neutralläge med hastighet 𝑉 (utåt från 
sidans plan) och en båt under färd med rullningssvinkel 𝛾. 

  

Figur 3-2. En jämförelse mellan en båt under färd med hastigheten 𝑉 i neutralläge och en 
båt under färd med stampningssvinkel 𝜌. För stegring definieras 𝜌 positivt. 
 

Vinkeln 𝜌 i figur 3-2 bidrar till bärplanens totala angreppsvinkel enligt nedan. 

𝛼 = 𝛼0 + 𝜌           (3: 1) där 𝛼0 är den angreppsvinkel bärplanet får 
vid montering (statisk angrepssvinkel). 

 

För några kombinationer av 𝛼0 och 𝜌 genereras negativ lyftkraft, vilket innebär att 
draglast uppstår i stället för trycklast i stagen. Detta ger ingen skillnad i 
effektivspänning, men risken för knäckning upphör. 
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En vanlig rörelse som inte beaktas är svängning åt höger eller vänster i färdriktningen. 
Eftersom svängning med bärplan sker relativt långsamt uppstår inga större sidokrafter 
på bärplanet eller stagen.11 

3.2 Lyftkraft 

Den totala lyftkraft som kommer båten tillgodo beror på bärplanets utformning (T- eller 
V-form), bärplanets tvärsnittsdimensioner och på båtens lutning (se ovan). Om 𝛽 
beskriver V-formens monteringsvinkel mot horisontalplanet och vinkeln 𝛾 beskriver 
båtens rullningsvinkel (avvikelse från horisontalplanet) kan den totala lyftkraften för V-
formen som kommer båten till godo tecknas enligt (3:2). Figur 3-3 visar inverkan av 
vinklarna 𝛽 och 𝛾. 

𝐹𝐿,𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝐿 cos𝛽 cos 𝛾                (3: 2) 
 

där 𝐹𝐿 beräknas enligt ekvation (2:1). 

Den lyftkraft som påverkar stagen är oberoende av båtlutningen och kan tecknas enligt 
nedan. 

𝐹𝐿,𝑃 = 𝐹𝐿 cos𝛽                             (3: 3) 
 

där 𝐹𝐿 beräknas enligt ekvation (2:1). 

 

 

Figur 3-3. Figuren visar V-profilen med en snedställning (rullningsvinkel) 𝛾, 
monteringsvinkel 𝛽 och den totala lyftkraft som kommer båten tillgodo (𝐹𝐿,𝑡𝑜𝑡) och den 
lyftkraft som påverkar stagen (𝐹𝐿,𝑃). 

 

För T-profilen beräknas den totala lyftkraften som kommer båten till godo enligt 
ekvationen nedan. Figur 3-4 visar inverkan av vinkel 𝛾. 

𝐹𝐿,𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝐿 cos 𝛾                (3: 4) där 𝐹𝐿 beräknas enligt ekvation (2:1). 
 
Den lyftkraft som påverkar stagen är oberoende av båtlutningen och kan tecknas enligt 
ekvation (3:5). 

𝐹𝐿,𝑃 = 𝐹𝐿                               (3: 5) där 𝐹𝐿 beräknas enligt ekvation (2:1). 
                                                 
11 Vaernéus, Anders, 2014 
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Figur 3-4. Figuren visar T-profilen med en snedställning (rullningsvinkel) 𝛾 och den 
totala lyftkraft som kommer båten tillgodo (𝐹𝐿,𝑡𝑜𝑡) och den lyftkraft som påverkar stagen 
(𝐹𝐿,𝑃). 

 

Något som också har inverkan på den totala lyftkraften är om bärplanet hamnar nära, 
eller delvis ovanför vattenytan. Då minskar den totala lyftkraften12, vilket ger upphov 
till mindre axiallast i stagen. Eftersom analysen berör de största lastfallen beaktas inte 
denna effekt. 

För lyftkraften görs följande antaganden för förenkling. 

• Bärplanen är homogena och genererar samma lyftkraft per areaenhet oavsett 
läge. 

• Effekten på lyftkraften när bärplanet är nära botten eller större fasta föremål är 
försumbar. 

• Lyftkraften som båtens skrov och delar av bärplanet som skär vattenytan 
generarar är försumbar. 

• Minskad lyftkraft då bärplanet är nära eller ovanför vattenytan är ointressant. 

3.3 Stagkraft 

Tre yttre krafter och ett moment kan sägas verka på staget; en axiallast 𝑁𝑆 [N] som 
genereras av bärplanets lyftkraft, ett strömningsmotstånd 𝐹𝐷,𝑆 [N] som genereras av 
staget och verkar vågrätt i dess medelpunkt, ett strömningsmotstånd 𝐹𝐷,𝑃 [N] och ett 
stegringsmoment 𝑀𝑃 [Nm] från bärplanet. Axiallasten bestäms genom friläggningar i 
två vyer (front och sida, se figur 3-7, 3-8 och 3-10) medan 
strömningsmotståndskrafterna och momentet bestäms genom ekvationerna i avsnitt 2 
och övriga krafter genom en separat friläggning, se figur 3-12). Stagkrafterna behövs till 
ekvation (2:8). 

                                                 
12 Carabineanu, Adrian, 2014 
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3.3.1 Axiallast 

Med hjälp av friläggning av hela bärplanet kan ett uttryck för den reaktionskraft som 
påverkar stagen bestämmas. För att finna den axialkraft som behövs för ekvation (2:9) 
måste två vyer studeras; från fronten, figur 3-5 (för V-form) och figur 3-6 (för T-form) 
och från sidan, figur 3-10 (för båda). Om monteringsvinklarna 𝜃 (frontvy) och 𝜑 
(sidovy) införs, se figur 3-7, 3-8 respektive 3-10, kan den axiella lasten 𝑁𝑆 [N] 
bestämmas. 

 

Figur 3-5. Figuren visar en frontvy av hela V-profilen och snittade stag med 
monteringsvinklar 𝛽 och 𝜃. Vinkeln 𝛽 bestämmer hur spetsig V-formen är och 𝜃 anger 
hur stagen monteras i förhållande till horisontalplanet. 

 

 

Figur 3-6. Figuren visar en frontvy av hela T-profilen och snittade stag med 
monteringsvinkel 𝜃. Vinkeln 𝜃 anger hur stagen monteras i förhållande till 
horisontalplanet. 

 

 

V-form: 
Från friläggningen i figur 3-7 nedan erhålls följande. 

𝐹𝑅 =
𝐹𝐿,𝑃

2
= 𝐹𝐿

cos𝛽
2

           (3: 6) 
 

där 𝐹𝐿 beräknas enligt ekvation (2:1). 

Stagkrafterna beror alltså inte på båtens rullningsvinkel. 
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Figur 3-7. Figuren visar en friläggning av hela V-profilen med de för stagen relevanta 
krafterna. 𝐹𝑅 är reaktionskraften på stagen i frontvy. 

 

T-form: 
Från friläggningen i figur 3-8 nedan erhålls följande. 

𝐹𝑅 =
𝐹𝐿,𝑃

2
=
𝐹𝐿
2

           (3: 7) 
 

där 𝐹𝐿 beräknas enligt ekvation (2:1). 

Stagkrafterna beror alltså inte heller här på båtens rullningsvinkel. 

 

Figur 3-8. Figuren visar en friläggning av hela T-profilen med de för stagen relevanta 
krafterna. 𝐹𝑅 är reaktionskraften på stagen i frontvy. 

 

Reaktionskrafterna från friläggningarna ovan delas upp i två vektorer för att kunna 
använda dem på ett för stagen mer praktiskt sätt, alltså översätta dem så att de bättre 
passar till ekvationerna (2:9) och (2:10). Figur 3-9 illustrerar detta och ger uttrycken 
nedan. 

𝑁𝑆,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 = 𝐹𝑅 sin𝜃           (3: 8) 
 

𝑃𝑆 = 𝐹𝑅 cos 𝜃                      (3: 9) 

 

 

 

Figur 3-9. Staget visas här i svart och har monteringsvinkel 𝜃. 𝑁𝑆,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 och 𝑃𝑆 beskriver 
bättre hur reaktionskraften 𝐹𝑅 verkar på staget. 



  Analys 

  16 

Skillnaden mellan V- och T-form är således en faktor cos𝛽. Om den totala 
bärplanslängden är densamma för båda formerna och om 𝛽=0 betecknar en T-form kan 
den axiella lasten 𝑁𝑆,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 samlat uttryckas enligt ekvation (3:10). 

𝑁𝑆,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 = 𝐹𝐿
cos𝛽 sin 𝜃

2
        (3: 10) 

där 𝐹𝐿 beräknas enligt ekvation (2:1) 
 
𝑁𝑆,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 är det samlade uttrycket för den 
axiella stagkraften i frontvy för både V-
och T-form. 

 

Totalt: 

För att bestämma den fullständiga axiallasten 𝑁 i ekvation (2:9) måste också en sidovy 
beaktas, där ytterligare en monteringsvinkel, 𝜑, finns. Se definitionen i figur 3-10. 
Ekvation (3:10) skrivs om enligt nedan. 

𝑁𝑆 =
1
2

(𝑁𝑆,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 sin(𝜌 + 𝜑) − 𝐹𝐷 cos(𝜌 + 𝜑)) = 
 

      =
1
2
�𝐹𝐿

cos𝛽 sin(𝜌 + 𝜑) sin𝜃
2

− 𝐹𝐷 cos(𝜌 + 𝜑)�        (3: 11) 

där 𝐹𝐿 beräknas 
enligt ekvation 
(2:1). 

 

 

Figur 3-10. Bärplanet visas i sidovy. Staget har monteringsvinkel 𝜑 med avseende på 
horisontalplanet. Friläggningen gäller för både T- och V-form. 

3.3.2 Total belastning 

De övriga krafterna, momenten och den totala dimensionerande axiallasten bestäms 
genom friläggning av staget i front- respektive sidovy. I frontvyn finns färre relevanta 
krafter, vilket innebär att det räcker med att studera endast staget, se figur 3-11. I 
sidovyn måste både staget och bärplanet friläggas tillsammans, se figur 3-12. För att 
slutligen finna krafterna till ekvation (2:9) och (2:10) studeras ett snitt av staget i figur 
3-13. 

För stagkrafterna görs följande antaganden för förenkling. 

• Infästning av stagen görs i det aerodynamiska centrumet. 
• Stagens och bärplanets massor är försumbara. 
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Frontvy: 

I frontvyn är det främst tvärkrafterna som är intressanta. De bestäms med hjälp av 
friläggningen i figur 3-11. 

𝑇𝑧,𝑆 = 𝑃𝑆 = 𝐹𝐿
cos𝛽 cos𝜃

2
        (3: 12) 

 
𝑀𝑥,𝑆 = 𝑃𝑆𝐿𝑆                                  (3: 13) 

 

𝑀𝑃𝑆 =
𝑀𝑃

2 sin 𝜃
                              (3: 14) 

 

 

 

Figur 3-11. Figuren visar en liggande friläggning av och staget i frontvy med de 
relevanta tvärkrafterna. 𝑃𝑆 verkar i bärplansinfästningen (i det aerodynamiska centrumet). 

 

När tvärkraften och momentet ska studeras i längs staget kan följande ekvationer 
användas. 

𝑇𝑧 = 𝑃𝑆                        (3: 15) 
 

𝑀𝑥 = 𝑀𝑥,𝑆
𝑦
𝐿𝑆  

           (3: 16) 

där 𝑦 är snittlängden längs staget, se figur 
3-13. 

 

Sidovy:  

För att finna de krafter och moment som verkar vid infästningarna görs en friläggning 
enligt figur 3-12, och följande ekvationer kan ställas upp. 

𝐹𝐷,𝑃 =
1
2

(𝐹𝐷 sin(𝜌 + 𝜑) + 𝐹𝐿 cos(𝜌 + 𝜑))          (3: 17) 
 
𝑇𝑥,𝑆 = 𝐹𝐷,𝑆 sin(𝜌 + 𝜑) + 𝐹𝐷,𝑃                                  (3: 18) 
 

𝑀𝑧,𝑆 = 𝐹𝐷,𝑆
𝐿𝑆
2

sin(𝜌 + 𝜑) + 𝐹𝐷,𝑃𝐿𝑆 + 𝑀𝑃𝑆          (3: 19) 
 
𝑁𝑆,𝑡𝑜𝑡 = 𝑁𝑆 − 𝐹𝐷,𝑆 cos(𝜌 + 𝜑)                                (3: 20) 

sedan innan: 

𝑀𝑃𝑆 =
𝑀𝑃

2 sin𝜃
         (3: 14) 
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Figur 3-12. Figuren visar en friläggning av både bärplanet och staget i sidovy. I det 
aerodynamiska centrumet verkar stegringsmomentet 𝑀𝑃 enligt ekvation (2:3) och 
infästningsmomentet 𝑀𝑃𝑆 som även verkar i infästningspunkten mellan staget och 
bärplanet. I infästningspunkten mellan staget och skrovet verkar infästningsmomentet 
𝑀𝑧,𝑆. 

 

Genom att snitta staget enligt figur 3-13 kan tvärkraften 𝑇𝑥 och böjmomentet 𝑀𝑧 för 
hela längden av staget beräknas enligt nedan. 

 

𝑇𝑥(𝑦) = 𝐹𝐷,𝑃 + y
𝐹𝐷,𝑆 sin(𝜌 + 𝜑)

𝐿𝑆
                     (3: 22) 

 

𝑀𝑧(𝑦) = 𝐹𝐷,𝑃y + 𝑦2
𝐹𝐷,𝑆 sin(𝜌 + 𝜑)

2𝐿𝑆
+ 𝑀𝑃𝑆   (3: 23) 

 

𝑁(𝑦) = 𝑁𝑆 − y
𝐹𝐷,𝑆 cos(𝜌 + 𝜑)  

𝐿𝑆
                      (3: 24) 

 

där  
 y är snittlängden längs staget, 
 se figur 3-13. 
 
och 
𝑞(𝑦) = 𝐹𝐷,𝑆 sin(𝜌 + 𝜑)

𝑦
𝐿𝑆

     

                                   (3: 21) 

 

 

Figur 3-13. Bilden visar en snittvy för staget. 𝑞 är lasten från stagets strömningsmotstånd 
som fördelar sig lika över hela staget. 
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3.4 Tvärsnittsgeometri 

En tvärsnittsform enligt figur 2-5, sida 7, har en relativt komplicerad geometri, därför 
approximeras tvärsnittet enligt figur 3-14 nedan. Tvärsnittet delas in som en parabol 
med en andragradsfunktion, en rektangel och en triangel. För beräkning av kritisk last 
används 𝐼𝑥 eftersom att staget är svagast i 𝑥-led (tjockleken 𝑡). För spänningen används 
𝐼𝑧 och 𝑆𝑧 eftersom relevanta tvärkrafter endast verkar i 𝑥-led. Detta innebär att det 
statiska momentet i 𝑥-led inte används. 

 

Figur 3-14. Bilden beskriver en approximation av den tvärsnittsform som nämns ovan. 
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3.4.1 Areatröghetsmoment 

Med hjälp av ekvationerna (2:11) och (2:12) kan delareornas individuella 
areatröghetsmoment bestämmas enligt nedan. 

Parabolen: 

𝐼𝑝,𝑥 = � 𝑧2𝑑𝐴
1
2𝑡

−12𝑡
=

1
30

ℎ𝑝𝑡3           (3: 25) 

 

𝐼𝑝,𝑧 = � 𝑥2𝑑𝐴
2
5ℎ𝑝

−35ℎ𝑝
=

8
175

ℎ𝑝3𝑡      (3: 26) 

där integrationsgränserna erhölls från 
tyngdpunktens läge, 𝑥𝑝,𝑐 = 3

5
ℎ𝑝 i 𝑥-led 

och 𝑧𝑝,𝑐 = 1
2
𝑡 i 𝑧-led. 

Rektangeln: 

𝐼𝑟,𝑥 = � 𝑧2𝑑𝐴
1
2𝑡

−12𝑡
=

1
12

ℎ𝑟𝑡3           (3: 27) 

 

𝐼𝑟,𝑧 = � 𝑥2𝑑𝐴
1
2ℎ𝑟

−12ℎ𝑟
=

1
12

ℎ𝑟3𝑡          (3: 28) 

där integrationsgränserna erhölls från 
tyngdpunktens läge, 𝑥𝑟,𝑐 = 1

2
ℎ𝑟 i 𝑥-led 

och 𝑧𝑟,𝑐 = 1
2
𝑡 i 𝑧-led. 

Triangeln: 

𝐼𝑡,𝑥 = � 𝑧2𝑑𝐴
1
2𝑡

−12𝑡
=

1
48

ℎ𝑡𝑡3           (3: 29) 

 

𝐼𝑟,𝑧 = � 𝑥2𝑑𝐴
2
3ℎ𝑡

−13ℎ𝑡
=

1
36

ℎ𝑡3𝑡           (3: 30) 

där integrationsgränserna erhölls från 
tyngdpunktens läge, 𝑥𝑡,𝑐 = 1

3
ℎ𝑡 i 𝑥-led 

och 𝑧𝑡,𝑐 = 1
2
𝑡 i 𝑧-led. 

 

För att beräkna tvärsnittets totala tröghetsmoment behöver förflyttningssatsen enligt 
ekvation (2:13) användas. För att använda ekvationen beräknas tvärsnittets totala 
tyngdpunktsläge 𝑒 med avseende på 𝑥-axeln. Tack vare symmetri har alla delareor 
samma tyngdpunktsläge i 𝑧-led.  

𝑒𝑥 =
∑𝐴𝑖𝑥𝑖,𝑐
∑𝐴𝑖

                                      (3: 31) 

 
 

�𝐴𝑖 = 𝐴 = �
2
3
ℎ𝑝 + ℎ𝑟 +

1
2
ℎ𝑡� 𝑡     

                                                                (3: 32) 

där 𝑥1,𝑐 = 𝑥𝑝,𝑐 
      𝑥2,𝑐 = 𝑥𝑟,𝑐 + ℎ𝑝 
      𝑥3,𝑐 = 𝑥𝑡,𝑐 + ℎ𝑝 + ℎ𝑟 
 
      𝐴1 = 2

3
ℎ𝑝𝑡  (parabolens area) 

      𝐴2 = ℎ𝑟𝑡    (rektangelns area) 
      𝐴3 = 1

2
ℎ𝑡𝑡  (triangelns area). 
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Det totala areatröghetsmomentet 𝐼 bestämdes med ekvation (2:13), men skrivs inte ut 
här. Utrycket beror på valda geometriparametrar, vilka definierades i Matlab-
implementeringen i avsnitt 4. 

3.4.2 Statiska momentet 

Med hjälp av ekvation (2:16) kunde delareornas individuella areatröghetsmoment 
bestämmas enligt nedan. 

𝑆𝑧(𝑥) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧� (𝑒 − 𝑥) 𝑑𝐴

𝑥

0
=

𝑡
�ℎ𝑝

� (𝑒 − 𝑥)√𝑥 𝑑𝑥
𝑥

0
                     

� (𝑒 − 𝑥) 𝑑𝐴
𝑥

ℎ𝑝
= � (𝑒 − 𝑥)𝑡 𝑑𝑥

𝑥

ℎ𝑝
                                 

� (𝑒 − 𝑥)𝑑𝐴
𝑥

�ℎ𝑝+ℎ𝑟�
=

𝑡
ℎ𝑡
� (𝑒 − 𝑥)(ℎ − 𝑥)𝑑𝑥
𝑥

�ℎ𝑝+ℎ𝑟�

                                                                                (3: 33)

 

 
0 ≤ 𝑥 ≤ ℎ𝑝 
 
ℎ𝑝 ≤ 𝑥 ≤ ℎ𝑟 + ℎ𝑝 
 
�ℎ𝑝 + ℎ𝑟� ≤ 𝑥 ≤ ℎ 

 
⇒ 

𝑆𝑧(𝑥) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

2
3
𝑡𝑝𝑥 �𝑒 −

3
5
𝑥�                                          

𝑆𝑧�ℎ𝑝� + 𝑡�𝑥 − ℎ𝑝� �𝑒 −
1
2
�𝑥 + ℎ𝑝��

𝑆𝑧�ℎ𝑝+ℎ𝑟� + �𝑒 − �ℎ𝑝 + ℎ𝑟 + 𝑥𝑡�� 𝐴𝑡  

                    

                                                                                (3: 34)

 

 
0 ≤ 𝑥 ≤ ℎ𝑝 
 
ℎ𝑝 ≤ 𝑥 ≤ ℎ𝑟 + ℎ𝑝 
 
�ℎ𝑝 + ℎ𝑟� ≤ 𝑥 ≤ ℎ 

där 

𝑡𝑝 = 𝑡�
𝑥
ℎ𝑝

                       

 

𝑥𝑡 =
𝑑𝑡(2𝑡𝑡 + 𝑡)

3(𝑡𝑡 + 𝑡)
            

 

𝐴𝑡 =
𝑑𝑡
2

(𝑡𝑡 + 𝑡)             

 
 
där 
      𝑑𝑡 = 𝑥 − �ℎ𝑝 + ℎ𝑟�  
       
       𝑡𝑡 = 𝑡

ℎ𝑡
(ℎ − 𝑥).  
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3.5 Matlab 

För att kunna använda formlerna ovan analytiskt skapas grafer över kraft- och 
spänningsfördelning i ett stag med hjälp av implementering i Matlab. Med given indata 
enligt 3.5.1 räknar programmet ut krafter och moment i ett antal snitt längs med staget. 
Längs med tvärsnittet räknar programmet även ut spänningen i ett antal punkter. På 
detta sätt kan en topografisk vy över spänningsfördelningen på en tvådimensionell yta 
skapas. Programmet används även för att studera hur variation i indata påverkar 
stagkrafter och spänningsfördelning. 

3.5.1 Standardindata 

För att kunna få så jämförbara resultat som möjligt hålls den indata som inte studeras 
konstant. Därför ges all indata ett standardvärde som inte förändras förrän effekten av 
deras bidrag ska studeras. Bärplanet som studeras är Eppler 818, se figuren nedan. 

 

 

Figur 3-15. Tvärsnitt av bärplan Eppler 818, den valda profilen för standardindata. 
Bildkälla: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e818-il (Hämtad 2014-05-15). 

Geometri: 

Det approximerade tvärsnittet från figur 3-14 ges en form där bredden ℎ är proportionell 
mot tjockleken 𝑡. På detta vis ändras ℎ linjärt med 𝑡 och formen behålls; endast den 
totala storleken förändras. Med standardindatan, som valts godtyckligt, erhålls ett 
tvärsnitt enligt figur 3-16. 

 

Figur 3-16. Stagtvärsnitt med standardmått. 
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ℎ(𝑡) = ℎ𝑝 + ℎ𝑟 + ℎ𝑡 ,�
ℎ𝑝 =

3
2
𝑡

ℎ𝑟 = 𝑡   
ℎ𝑡 = 4𝑡

                     (3: 35) 

där  
        𝑡 = 0,015 m = 15 mm 

𝐿 = 1 m  
 

        

𝐿𝑆 =
𝐿

sin 𝜃 sin𝜑
                                                  (3: 36) 

                               
𝑐 = 0.2 m  
 

där 
         𝐿𝑠 = 1 m 
då 
         𝜃 =  𝜑 = 90°. 

Stagets längd, 𝐿𝑠, definieras enligt ovan för att avståndet mellan skrov och bärplan ska 
vara konstant oavsett stagvinklar. 

Vinklar: 

𝛼0 = 0° 
𝛽 = 0° 
𝜌 = 0° 
𝜑 = 90° 
𝜃 = 90° 

 

se definitioner av vinklarna i avsnitt 3. 

Dessa vinklar beskriver ett bärplan av T-form, där stagen är helt vertikala och båten 
färdas plant. 

Materialegenskaper: 

Ett konstruktionsstål med E-modul 200 GPa, och sträckgräns, 𝜎𝑠, 250 MPa väljs till 
stagen. Med standardindata för staglängd och tvärsnitt beräknas därmed den kritiska 
lasten 𝑃𝐶, enligt ekvation (2:7), till 21 kN. Strömningsmotståndskoefficienten 𝐶𝐷,𝑆 
ansätts till 0,3. 

Övriga data: 

Vattnets densitet 𝜌 ansätts till 1000 kg/m3. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten i samma listordning som frågeställningarna i avsnitt 
1.3. Underrubrikerna i detta avsnitt är nedkortade versioner av frågeställningarna. 

1. Hur beror lyftkraften på bärplanets utformning, båtens hastighet och lutning? 
2. Vilken kraft och spänning uppstår i bärplansstagen? 
3. Vad finns det för gränser för båtens hastighet, val av monteringsvinklar och 

båtens lutning med avseende på bärplansstagens hållfasthet? 
4. Hur ska bärplansstag utformas för att generera så lite strömningsmotstånd som 

möjligt med hänsyn till pålagd kraft och spänning? 

4.1 Lyftkraft 

Enligt avsnitt 3.2 och med samma resonemang som för den totala lyftkraften (om 
bärplanets totala längd och faktorn cos𝛽, avsnitt 3.3.1) kan den totala lyftkraften som 
kommer båten till godo tecknas enligt ekvationerna nedan. 

(3: 2): 𝐹𝐿,𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝐿 cos𝛽 cos 𝛾        
 

där (2: 1) → 𝐹𝐿 = 𝐶𝐿
1
2
𝜌𝑉2𝐴𝑃 

Monteringsvinkeln 𝛽 bestämmer hur spetsig V-formen är, och sätts till noll för T-
formen. Båtens rullningsvinkel 𝛾 reducerar den totala lyftkraften enligt ovan. 𝐶𝐿 beror 
på angreppsvinkel 𝛼, som i sin tur beror på stampningsvinkel 𝜌 enligt ekvation (3:1). 
Eftersom vinkeln 𝜌 kan variera med accelerationen och båtens beteende vid drift är 
lyftkraftskoefficienten inte konstant under körning, vilket gör det svårt att bestämma 
lyftkraften i ett dynamiskt fall. 𝐶𝐿 beror även bärplanets form, vilken kan hämtas 
fördefinierad från olika databaser, exempelvis den med Eppler-profiler. Lyftkraften 
beror också på hur nära bärplanet är vattenytan eller större fasta föremål. Hur stor 
effekten är av detta är relativt svårt att bestämma och bedöms vara försumbar för 
statiska fall, formeln ovan utgör därför en god approximation. 

Figur 4-1 visar att standardindatan, som beskriver ett relativt litet bärplan, ändå ger en 
stor lyftkraft vid rimliga hastigheter. Exempelvis ger en hastighet på 40 km/h en 
lyftkraft på strax över 5 kN, vilket är tillräckligt för att lyfta en båt som väger 500 kg.  
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Figur 4-1. Bilden visar hur lyftkraften varierar med hastighetsökning. 
Värdena på den vertikala axeln har storleken 10 000. 

Figur 4-2 visar att det finns utrymme att välja 𝛼0 så att mer eller mindre lyftkraft 
genereras vid specifika hastigheter. I figur 4-1 har 𝛼0 enligt standardindatan satts till 0°; 
jämfört med figuren nedan kunde lyftkraften ha dubblerats genom att sätta 𝛼0 till 4° 
eller halverats genom att sätta den till -2°. En annan bärplansprofil skulle uppvisa ett 
annat men liknande beteende. 

 

Figur 4-2. Grafen visar hur lyftkraftskoefficienten 𝐶𝐿 varierar med beroende på statisk 
angreppsvinkel 𝛼0 för bärplansprofil Eppler 818.  

 

4.2 Kraft och spänning i stagen 

De krafter och den spänning som är dimensionerande kan beräknas enligt ekvationerna 
(2:9) och (2:10) i avsnitt 2.3. Belastningen beror på hastigheten och 
monteringsvinklarna, men inte båtens rullning. Stampningsvinkeln påverkar hur stor 
den genererade lyft- och motståndskraften blir, och påverkar därför den totala 
belastningen. 
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Axiallasten 𝑁 är i stort sett proportionell mot lyftkraften, vilket framgår vid jämförelse 
av figur 4-1 och figur 4-3 nedan. Endast när 𝜑 ≠ 90° och/eller 𝜃 ≠ 90° kan axiallasten 
avvika från proportionaliteten och strömningsmotståndet blir en allt större faktor att ta 
hänsyn till, se ekvation (3:11). Dock är motståndskraften liten jämfört med lyftkraften 
och proportionalitet är en god approximation.  

 

Figur 4-3. Bilden visar hur axialkraften 𝑁 i ett stag varierar under en hastighetsökning. 
Staget är i fallet med standardindata helt parallellt med lyftkraften (𝜃 = 90°, 𝜑 = 90°) 
vilket innebär att den totala lyftkraften är dubbelt så stor som axialkraften i ett stag.  

 

På grund av att alla krafter är proportionella mot hastigheten i kvadrat uppvisar 
spänningen samma beteende, se figur 4-4. 

 

Figur 4-4. Bilden visar hur effektivspänningen 𝜎𝑒 i ett stag varierar under en 
hastighetsökning. Staget är också här helt parallellt med lyftkraften (𝜃 = 90°, 𝜑 = 90°).  
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Figuren nedan visar vilken inbördes betydelse krafterna och momentet i ekvation (2:9) 
och (2:10) har för spänningen i staget. Ur figuren kan utläsas att varken axiallast eller 
tvärkraft har någon större betydelse för effektivspänningen. Störst betydelse har 
momentet. 

 

Figur 4-5. Den vertikala axeln visar spänning i pascal vid infästningen mellan stag och 
skrov, och den horisontella axeln visar position i stagets tvärsnitt, där 0 är tvärsnittets 
tyngdpunkt. Varje färgad kurva visar spänning som resultat av en last, där röd är tvärkraft 
𝑇, blå axialkraft 𝑁, och grön moment 𝑀. Den svarta kurvan visar effektivspänning.  

 

Spänningen i stagen fördelas inte homogent, vilket illustreras i figur 4-6. Den största 
spänningen uppstår lokalt (den tunna spetsen i tvärsnittet) i infästningen i skrovet och är 
den spänning som är dimensionerande för hela staget. 

 

 

Figur 4-6. Bilden visar spänningsfördelningen i staget då standardindatan används. 
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4.3 Gränser för hållfasthet 

Hastighet, monteringsvinklar och lutning studeras var för sig i avsnitten nedan. 
Slutligen ges en kortare sammanfattning av resonemangen. 

4.3.1 Hastighet 

Enligt figur 4-4 kan höga hastigheter (90 km/h) generera tillräckligt höga spänningar för 
att orsaka deformation på staget (𝜎𝑆 = 250 MPa), men detta sker först då lyftkraften är 
flera tiotusentals newton (se figur 4-1), vilket aldrig är aktuellt för en fritidsbåt.  

För att ha lägre lyftkraft vid högre hastigheter kan exempelvis vingklaffar användas, 
vilket dock skulle öka strömningsmotståndet på bärplanet och spänningen i staget. Detta 
är bara nödvändigt hos bärplan med T-form, eftersom att en med V-form skulle 
stabilisera sig själv när mer av bärplanet lyfts ovanför ytan.  Enligt tidigare är det dock 
inte axiallasten (proportionell mot lyftkraften), som har störst inflytande på spänningen, 
utan det är momentet, som delvis orsakas av strömningsmotståndet, som påverkar mest. 

Studeras istället figur 4-3 går det avläsa att det inte uppstår fara för knäckning (𝑃𝐶 = 21 
kN) förrän hastigheten närmar sig 100 km/h. Återigen kan lyftkraften hävdas aldrig bli 
större än vad som är nödvändigt för att lyfta båten, vilket innebär att axiallasten i staget 
aldrig bör komma nära 𝑃𝐶, och hastigheten blir ingen begränsande faktor för knäckning.  

4.3.2 Monteringsvinklar och lutning 

Enligt ekvation (3:11) beror den axiella lasten på monteringsvinklarna 𝜃 och 𝜑. Olika 
val av dessa vinklar kan aldrig ge ökning av axiallastens belopp, vilket innebär att 
risken för knäckning aldrig ökar. För vissa värden på angreppsvinkeln 𝛼 (i detta fall 
−4°) uppstår draglast i stället för trycklast, vilket innebär att staget inte alls kan 
knäckas. Med de staggeometrier som studerats kan fara för knäckning sägas vara 
obefintlig. 

(3: 11): 𝑁 =
1
2
�𝐹𝐿

cos𝛽 sin(𝜌 + 𝜑) sin𝜃
2

− 𝐹𝐷 cos(𝜌 + 𝜑)� 
 

 

För effektivspänningen kan inte samma enkla analys göras, eftersom beloppet här kan 
öka (se ekvation (3:12) – (3:24) i avsnitt 3.3.2, samt (2:9) i avsnitt 2.3.2). På grund av 
detta måste spänningen studeras mer ingående. Figurerna nedan är grafer över hur 
spänningen beror på monteringsvinklar och stampning. 

Enligt figur 4-7 stiger spänningen i stagen snabbt då 𝜑 inte väljs inom området 
90−110°. Figuren visar även att ju större 𝛼 är desto snabbare ökar spänningen, vilket 
bör beaktas när den statiska angreppsvinkeln 𝛼0 väljs och när områden för 𝜌 bestäms. 
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Figur 4-8 visar att vid vissa 𝜑 kan spänningstoppen i motsats till andra fall vara störst 
vid infästningen mellan stag och bärplan. 

 

Figur 4-7. Figuren visar hur spänningen i staget varierar med olika val av 
monteringsvinkel 𝜑 och angreppsvinkel 𝛼. De olika kurvorna representerar olika val av 
angreppsvinkel. Grön är då 𝛼0 = −2, blå då 𝛼0 = 0 och röd då 𝛼0 = 4. 

 

 

Figur 4-8. Figuren visar vad som händer i dalen i figur 4-7. Stegringsmomentet 𝑀𝑃 
motverkas av det moment som skapas av kraftresultanten av 𝐹𝐿och 𝐹𝐷, och spänningen 
minskar på grund av att det totala momentet 𝑀 minskar. 

 

När 𝜌 varieras stort förändras spänningen i staget kraftigt, vilket beror på att 
strömningsmotståndet ökar snabbt (se figur 4-2). Om 𝜌 tillåts vara utanför området -6° 
− 6° ökar spänningen mycket snabbt, se figur 4-9. För de staggeometrier som valts 
överstiger inte spänningen sträckgränsen, men det är ändå värt att notera beteendet för 
säkerhetsgränser, och med avseende på andra konstruktionskonfigurationer eller om 
stampningsvinkeln tillåts vara stor. Rullningsvinkeln 𝛾 har ingen betydelse för stagens 
hållfasthet. 
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Figur 4-9. Figuren visar hur spänningen i staget förändras med stampningsvinkel 𝜌. 

 

Liksom för vinklarna 𝜑 och 𝜌 ger variering av 𝜃 snabbt stor ökning av spänning. 
Figurerna 4-10 och 4-11 nedan visar spänningen som en funktion av 𝜃. Små 
förändringar ger stora förändringar i spänningen, exempelvis ger en förändring från 90° 
till 85° nästan fyrdubbling. Enligt figur 4-10 bör 𝜃 inte väljas utanför det ungefärliga 
området 87−93°, medan en fördubbling av tjockleken 𝑡 ger ökad tolerans mot fler 
vinklar. I fallet med fördubblad tjocklek kan 𝜃 väljas inom området 78−102° (se figur 
4-11). 

 

 

Figur 4-10. Figuren visar hur spänningen i ett stag med standardindata (𝑡 = 15 mm) 
förändras med monteringsvinkel 𝜃. 
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Figur 4-11. Figuren visar hur spänningen i ett stag med fördubblad tjocklek (𝑡 = 30 mm) 
förändras med monteringsvinkel 𝜃. 

 

4.3.3 Sammanfattning av gränser 

Ovanstående kan, utan särskild hänsyn till säkerhetsgränser, sammanfattas enligt 
följande.  

Hastighet: 

Knäckning: Risk för knäckning uppstår inte förrän vid orimligt höga hastigheter (100 
km/h), om inte stagen görs mycket tunna. Vid större tjocklekar blir risken mindre. 

Deformation: Risk för deformation uppstår inte förrän vid orimligt höga hastigheter (90 
km/h). För spänningen blir risken också mindre av större stagtvärsnitt. 

Monteringsvinklar och lutning: 

Knäckning: Risken för knäckning ökar aldrig oavsett val av monteringsvinklar och 
upphör helt då 𝛼 < −4°, eftersom negativ lyftkraft genereras och ger draglast. Denna 
gräns är olika beroende på bärplan. 

Deformation: Monteringsvinkel 𝜑 rekommenderas ligga inom området 90−110° för att 
undvika onödigt hög spänning. För vald bärplansprofil bör inte båten stampa mer än 6° 
(𝜌). Gränsen kan ungefärligen antas gälla för liknande bärplansprofiler. 
Monteringsvinkel 𝜃 rekommenderas ligga inom området 87−93° för mindre 
stagprofiler. För större stagprofiler kan vinkeln göras något större (cirka 10° för 
dubblerad tjocklek), men bör begränsas om möjligt. 

Båtens rullningsvinkel påverkar inte stagens hållfasthet. 
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4.4 Utformning av bärplansstag 

Att minimera det strömningsmotstånd som genereras av stagen är inte bara intressant för 
båtens prestanda, utan även för stagens hållfasthet. Stagen ska ha ett symmetriskt 
strömlinjeformat tvärsnitt så att strömningsmotståndskoefficienten blir så liten som 
möjligt och för att undvika att lyftkraft genereras. Eftersom stagets längd bestäms av 
andra faktorer, såsom båtens dimensioner, arbetsdjup och bärplansform, är det 
tjockleken som bör minskas. Hur smal staget kan vara (med avseende på tjocklek 𝑡) 
begränsas till största del av risken för knäckning, det blir därmed en avvägning mellan 
hållfasthet och prestanda, se figur 4-12 och 4-13. Motståndet är dock relativt litet och 
det är viktigare med stag som klarar av högre påfrestningar. Ett stag kan inte heller 
göras för tjockt; för att behålla samma strömningsmotståndskoefficient bör 
proportionerna mellan tjocklek och bredd vara lika, vilket betyder att en större tjocklek 
också ger behov av större bredd. Bredden bör inte vara större än planbredden (kordans 
längd), eftersom det kan vara opraktiskt ur monteringssynpunkt. Om stagen behöver 
mer skydd mot knäckning kan fler stag monteras som stöd. Genom att variera tjocklek 
och bredd kan säkerhetsfaktorn analyseras enligt figuren nedan. 

 

 

Figur 4-12. Bilden visar hur säkerhetsfaktorn för kritisk last 𝑃𝐶  (grön) och sträckgräns 𝜎𝑆 
(röd) ökar med ökande stagtjocklek 𝑡. Bredden ℎ hålls konstant. 
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Figur 4-13. Bilden visar hur säkerhetsfaktorn för kritisk last 𝑃𝐶  (grön) och sträckgräns 𝜎𝑆 
(röd) ökar med ökande stagbredd ℎ. Tjockleken 𝑡 hålls konstant. 

 

Figur 4-12 och 4-13 visar att säkerhetsfaktorn för den kritiska lasten gynnas mest av 
ökning av stagtjocklek medan säkerhet mot flytning gynnas mest av ökad stagbredd. 
Även relativt små förändringar i tvärsnittsstorlek ger stor ökning av säkerhetsfaktor. 

Ju tjockare stagen görs, desto större blir strömningsmotståndet, vilket kan utläsas av 
ekvationen nedan. 𝐹𝐷,𝑆 är direkt proportionell mot 𝑡, vilket innebär att en ökning av 𝑡 
ger en exakt lika stor ökning av 𝐹𝐷,𝑆. En avvägning bör alltså göras om större säkerhet 
eller mindre strömningsmotstånd önskas (för exempelvis högre fart eller 
bränslebesparing). 

(2: 5): 𝐹𝐷,𝑆 = 𝐶𝐷,𝑆
1
2
𝜌𝑓𝑉2𝐴𝑆         där (2: 6) →  𝐴𝑆 = 𝑡𝐿𝑆 sin(𝜌 + 𝜑). 

                
 

 

Spänningen i stagen fördelas som tidigare nämnts inte homogent, vilket illustreras i 
figur 4-6. Den största spänningen uppstår lokalt (den tunna spetsen i tvärsnittet) i 
infästningen i skrovet och är den spänning som är dimensionerande för hela staget. 
Detta innebär att staget totalt kan göras mindre om det lokalt görs större, exempelvis 
genom att öka stagbredden vid infästningen. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Nedan diskuteras kandidatarbetet och dess resultat från ett flertal infallsvinklar och 
förslag ges på framtida fortsatt arbete. 

5.1 Resultaten 

För att undersöka om implementeringen i Matlab var pålitlig gjordes en jämförelse med 
ett identiskt fall i Ansys. De beräknade krafterna för 𝐹𝐷,𝑃, 𝑁𝑆, 𝑀𝑃𝑆 och 𝐹𝐷,𝑆 i Matlab 
antogs vara rimliga, och de placerades sedan ut på respektive angreppspunkt på staget i 
Ansys. Tvärsnittsytan högst upp på staget definierades sedan som fast inspänd, och en 
spänningsanalys enligt von Mises genomfördes, se figur 5-2. 

 

Figur 5-1. Topografisk vy över spänningsfördelningen i ett stag vid implementering av 
standardindata i Matlab. 

Figur 5-2 visar hur spänningen fördelades enligt Ansys, medan figur 5-1visar den i 
Matlab beräknade spänningsfördelningen. Rent topografiskt är de näst intill identiska, 
vilket stärker Matlab-programmets validitet. Om spänningarna i de tre punkterna som är 
markerade i figur 5-2 även jämförs med figur 4-6, vilket är en tredimensionell vy av 
figur 5-1, går det att avläsa en god överensstämmelse mellan de två fallen.  

Som slutsats kan spänningsberäkningen i Matlab antas vara god nog att basera 
dimensionering på. Detta betyder också att ekvationerna för statiskt moment, 
yttröghetsmoment, och area i avsnitt 3.4 är rätt implementerade. 
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Figur 5-2. Topografisk vy över spänningsfördelningen i ett stag i Ansys, där pålagd last 
är beräknad med användning av standardindata. 

 

För att stödja resultaten kunde analyser av fler bärplanskonfigurationer ha gjorts (andra 
profiler och stagmått). De resultat som uppnåtts kan på grund av att bara en 
bärplansprofil studerats inte anses ha en god bredd. Resultaten bedöms ändå kunna vara 
vägledande i generella fall, och för den valda bärplansprofilen är resultaten direkt 
applicerbara. Med tanke på projektet (som detta kandidatarbete är en del av) kan 
rekommendationer lämnas för allmän konstruktion med hjälp av resultaten i avsnitt 4. 
Matlab-koden är generell nog att kunna användas för alla standardprofiler, vilket 
innebär att om ett mer specifikt resultat önskas än de allmänna rekommendationerna, 
kan programmet användas för att generera nya data. 

En komplett hållfasthetsanalys av bärplansstag fås inte med hjälp av detta arbete då det 
bara behandlar statiska fall; för en komplett bild måste också dynamiska fall studeras. 
Det uppnådda resultatet bedöms dock inte påverkas nämnvärt av dynamiska lastfall och 
utgör därför fortfarande ett gott underlag för dimensionering. Något annat som också 
påverkar helhetsbilden är några av de antaganden som gjordes. Det är inte säkert att stag 
i ett verkligt fall kan monteras i det aerodynamiska centrumet, eller att det alltid är 
önskvärt. Staget antogs också ha strömningsmotståndskoefficienten 0,3, vilket inte 
heller är säkert att det alltid stämmer. Eftersom ekvationerna som berörs av detta är 
direkt proportionellt beroende mot koefficienten ökas bara beloppen med lika mycket 
som koefficienten själv. 

Analysen beaktar inte de effekter som uppstår när bärplanet är nära eller skär 
vattenytan. Som tidigare nämnts antas dessa effekter vara försumbara, men det kan inte 
helt uteslutas att vågor kan ha en icke obetydlig inverkan på den totala belastningen. 
Detta får dock höra till en dynamisk analys. Analysen beaktar inte heller de ingående 
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delarnas egenvikt, men med de material och dimensioner som rimligen kan tas under 
beaktande har vikten en obetydlig inverkan med något hundratal newton. 

Den data som använts i beräkningarna gäller då Reynoldstalet väljs till en miljon. Detta 
är skäligt för de hastigheter som utgör rimligt maximum, men i resultatdelen 
förekommer beräkningar för lägre hastigheter. Beteendet i spänning och kraft är 
egentligen mest intressant för hastigheter som ligger nära maximum, och de grafer som 
inkluderar lägre hastigheter kan användas för att analysera hastighetens principiella 
genomslag i beräkningarna och inte som faktisk underlag för lägre hastigheters 
hållfasthetsberäkningar. 

Resonemang förs om stagtjocklek kontra strömningsmotstånd. För små stagtjocklekar är 
troligen strömningsmotståndet relativt litet, vilket innebär att det inte alls är säkert att 
det är värt att kraftigt minimera stagtjockleken. Ytterligare undersökningar skulle 
behövas för att dra några säkra slutsatser. 

Värt att notera är att de tvärsnittsdimensioner som valts i analysen är relativt klent 
tilltagna i jämförelse med staglängden (särskilt tjockleken). Troligen skulle en 
konstruktör välja något tjockare stag, vilket innebär att stagen håller bättre än vad som 
visas i denna analys. 

Infästningarna för staget antogs vara fasta, vilket betyder att staget kan ta upp krafter, 
och framför allt moment, i alla riktningar. Vinklar då 𝜃 ≠ 90° visade sig vara 
problematiska och stora spänningsökningar uppkom, eftersom stagen är mycket smala 
och därmed dåliga på att ta upp böjmoment runt 𝑥-axeln (där 𝑥 definieras som 
riktningen längs bredden ℎ). En ökning av tjockleken på stagen skulle minska 
spänningen avsevärt, men det skulle samtidigt öka strömningsmotståndet, vilket kan 
vara värt att undvika. En annan lösning är att ändra infästningen från fast till ledad runt 
𝑥-axeln, vilket innebär att staget kan betraktas som en tvåkraftskropp i frontvy och 
varken tvärkraft eller moment uppstår. Vinkeln 𝜃 kan då ändras, med endast en ökad 
axiallast som resultat (vilket ökar risken för knäckning). Att öka tjockleken är 
fortfarande aktuellt för att både ta upp oväntade tvärkrafter och för att minska risken för 
knäckning. Ändrade infästningar ger även enligt Eulers kritiska lastfall en möjlig radikal 
förändring av knäcklasten. 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes var av en enklare teoretisk karaktär där inga praktiska 
experiment genomfördes. Hade tiden medgett det hade fler fall med olika 
bärplansprofiler kunnat undersökas för att ge ytterligare bredd och djup. Dock kan 
metoden anses vara tillräckligt vägvisande. Analysen kunde också ha inkluderat 
matematisk implementering med finita elementmetoden, men för att stödja resultaten 
ansågs det räcka med en analys i FEM-programmet Ansys. Det hade också varit önskvärt 
att i större utsträckning kunna relatera arbetet till andra forskningsprojekt. 
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Den databas som valts för strömningsmotstånd och lyftkraft (Airfoil Tools) är mycket 
omfattande och innehållet stämmer väl överens med de exempel som finns i 
läroböckerna. Dock har internetsidan med databasen drag av hobbyverksamhet, men 
tack vare god överenstämmelse med de väletablerade böckerna bedöms datan vara 
trovärdig. 

5.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

För kandidatprojektet kan inte mycket sägas om etiska och samhälleliga aspekter, då det 
till största del bara beskriver ett fysiskt fenomen. Resultatet kan dock ha visst 
genomslag i det större sammanhang som projektet utgör, där kandidatarbetet ingår. De 
uppnådda resultaten i kandidatprojektet kan där konstateras inte ha några etiska 
aspekter, men samhälleligt kan resultaten i kandidatprojektet bidra till att effektivare 
bärplanslösningar utvecklas, vilket kan leda till miljövänligare båtliv och snabbare 
räddningsfarkoster. Ökad kunskap i samhället om bärplan och deras prestanda skulle 
kunna påskynda införandet av bärplan. 

Trots minskad bränsleåtgång är det inte säkert att ekonomin gynnas. Kostnaden för 
bärplansbåtar eller -lösningar jämfört med bränslebesparingsvinsten kanske aldrig 
motiverar en införskaffning, vilket innebär att det kan bli kapitaltungt att investera i 
bärplanslösningar. 

5.4 Miljö och ekonomi 

Att minimera åtgången på material är viktigt ur miljö- och ekonomiska perspektiv. 
Minskad åtgång på material kan ge mindre miljöbelastning vid tillverkning och 
framställning, samtidigt som mindre bränsle åtgår för att förflytta båten. Samtidigt kan 
en minskad vikt leda till att högre hastigheter kan uppnås, vilket paradoxalt kan 
innebära en ökad total bränsleförbrukning. Detta tillför en ny dimension till 
konstruktionsoptimeringen för stagen, där hållfasthet står mot strömningsmotstånd och 
bränsleförbrukning. 

En effektiv bärplanslösning kan resultera i att fler väljer bärplansbåtar, och i 
bärplansbåtar ingår mer material än motsvarde båtar utan. Alltså leder ett ökat 
användande till större materialåtgång som måste vägas mot de vinster som kan göras 
med minskad åtgång av bränsle. 
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5.5 Framtida arbete 

Under projektets gång uppstod frågor knutna till avgränsningar, antagande och 
förenklingar. Många av dessa vore värda att ytterligare undersöka. 

Ett framtida arbete kunde undersöka olika placering av stag, exempelvis andra 
placeringar av stagens tyngdpunkt än i bärplanets aerodynamiska centrum för att kunna 
optimera hur krafterna verkar på stagen. Här kunde analysen även beröra olika antal 
stag och stag som genererar lyftkraft. Det vore även intressant att analysera bärplan som 
inte är homogena. 

En mer omfattande analys skulle kunna genomföras som ett optimeringsproblem, där 
stagens dimensioner ställs mot villkor såsom motstånd och materialåtgång. En sådan 
analys kunde även inkludera stag som är ihåliga eller inhomogena. Här skulle också en 
undersökning som fokuserar på själva materialvalet kunna genomföras, vilket skulle 
kunna utvidgas att inkludera andra material än metaller. Skulle andra material än 
metaller studeras måste andra hållfasthetssamband användas. 

Den statiska analys som genomfördes i detta kandidatarbete kunde ha kompletteras med 
en dynamisk analys där exempelvis vibrationer och cyklisk last inkluderas. Det vore 
möjligen även intressant att undersöka kavitationsfenomen på stagen. En framtida 
analys borde även beakta lyftkraft som genereras av luften och inkludera ingående 
delars egenvikt. 

För att trygga en säker färdig produkt borde en framtida analys behandla backning av 
båten och olika katastroffall, såsom kollision eller grundstötning. Med avseende på 
katastroffallen kunde särskilt fokus ligga på en analys av själva infästningarna och 
skapande av särskilda deformationszoner. 
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