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Abstract 

This thesis is performed as a part of the bachelor education in the Jönköping 
University School of Engineering. The thesis is done within the area of technology 
application with focus on 3D-Technic. 

The background to the thesis is to show that one is capable of using the things 
learned in the program 3D-Technic and under the Bachelor year. It should also 
show that one is capable of solving problems, work in a systematic way and use 
different working methods and theories. 

In the introduction chapter is explained what a waterbike is and in the problem 
description features, strengths and weaknesses of such products are listed. In the 
purpose chapter is told which features should be developed for better user 
satisfaction. Here is also explained that a more user friendly product could open 
new markets and make the sport more popular. In the chapter theoretical 
background the books from which theories have been used are presented. In the 
same chapter theories about hulls, hydrodynamics and viscous resistance are 
reviewed. 

In the method and implementation chapter is described which methods have been 
used like for example brainstorming, requirements specification and the Pughs 
matrix. In chapter four is presented the design process of a water bike that should 
be easy to transport with a car, be lightweight for easy carrying and use. It must be 
stable enough for beginners and meet the demands in the requirements 
specification. In this chapter the different steps that lead to the final result are 
presented. In the chapter discussion and conclusions is discussed if the issues and 
the requirements specification are fulfilled. A discussion of what worked well or 
bad in the design process and how the used methods worked is presented in this 
chapter. 

The process leads to a concept proposal of a waterbike which responds to the 
issues. The product is modelled with Solidworks as a 3D-model and pictures of it 
will be presented in the report. 

 

 

 



Sammanfattning 

 

 

Sammanfattning 

Detta arbete är utfört som en del av kandidatpåbyggnadsutbildningen vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet görs inom ämnesområdet teknikens 
tillämpning med inriktning 3D-Teknik. 

Bakgrunden till arbetet är att bevisa att man behärskar sakerna som lärts i 
programmet 3D-Teknik och under kandidatpåbyggnadsåret. Arbetet ska också 
visa att man kan lösa problem, arbeta systematiskt och utnyttja olika metoder och 
teorier. 

I inledningskapitlet förklaras vad en vattencykel är och i problembeskrivningen 
gås igenom egenskaper och möjliga svagheter i sådana produkter. I syftet beskrivs 
egenskaper som borde utvecklas för bättre användarvänlighet och förklaras att 
större användarvänlighet kan öppna nya marknader och göra sporten mera 
populär. 

I teoretisk bakgrund kapitlet presenteras de olika böckerna ur vilka teorier har 
använts. Teorier om skrov, strömningslära och motståndskomponenter gås 
igenom i samma kapitel. I metod och genomförande beskrivs vilka metoder som 
har använts som tillexempel brainstorming, kravspecifikation och Pughs 
beslutmatris.  

I kapitel fyra presenteras designprocessen av en vatten cykel som ska vara bland 
annat lätt att transportera med bil, ha en låg vikt så att den är enkel att bära och 
använda. Den ska vara tillräckligt stabil för nybörjare och uppfylla kraven i 
kravspecifikationen. I kapitlet gås också igenom de olika stegen som leder till 
slutresultatet. I detta kapitel presenteras också en bild av slutresultatet.  

I diskussion och slutsatser diskuteras om frågeställningarna besvarades och om 
punkterna i kravspecifikationen uppfylldes. En diskussion om vad som gick bra 
eller dåligt i designprocessen och hur metoderna fungerade förs i detta kapitel. 

Processen leder till ett konceptförslag av vattencykel som svarar på 
frågeställningarna och fyller kravspecifikationen. Produkten modelleras i 
Solidworks som en 3D-modell och bilder av den presenteras i rapporten. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete behandlar designprocessen av en produkt. Målet är att 
arbetet ska leda till ett konceptförslag av en vattencykel i form av en 3D-modell 
som är en förbättring på några punkter jämfört med konkurrenterna och fyller de 
listade kraven i kravspecifikationen. 

Målet är också att visa att författaren av rapporten kan utnyttja de olika sakerna 
som lärts i kurser på programmet 3D-Teknik och under kandidatpåbyggnadsåret. I 
dessa program läser man kurser som behandlar mekanik, hållfasthet, ritteknik och 
solidmodellering, matematik för tekniska beräkningar, tillverkningsmetoder och 
konstruktionsmaterial, utredningsmetodik och flera andra kurser. 

Examensarbetet genomförs på Tekniska Högskolan i  Jönköping och är 
sista kursen av kandidatpåbyggnadsåret i ämnet Teknikens ti l lämpning med 
inriktning 3D-Teknik.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

En vattencykel är en cykel som flyter. Den används i vattnet och får sin 
framåtdrivande kraft av att användaren trampar på pedalerna. 

Det finns flera olika varianter av vattencyklar, några av dem presenteras i 
konkurrentanalyskapitlet. De vanligaste modellerna är  för 1-4 personer. Vikten av 
modellerna på marknaden varierar från 50kg till över 150kg. 

De flesta modellerna är med sittande ställning och ryggstöd. Många av modellerna 
är planerade för en person. Som sagt det finns flera olika modeller vilka har olika 
styrkor och svagheter. Vissa är långa och tunga att transportera medan andra är 
små och korta vilket gör dem långsammare.  

Det största problemet med konkurrenterna är vikten då det kan vara svårt för en 
person att bära eller lyfta någon av dem ensam, eftersom vikten av även den 
lättaste analyserade konkurrenten är 50kg. 

Målet med just denna produkt jämfört med de andra är att utveckla en modell som 
är lätt, har jämna och bra egenskaper. Den ska vara enkel att transportera, ta isär 
och väga under 50kg så att den kan bäras enklare. Den ska kunna transporteras 
med bil som har takräcke.  

Dessutom ska den vara väldigt enkel att lära sig att använda och är därför som en 
cykel med sadel och styrstång. Vattencykeln ska vara en sportig modell och 
kommer att vara avsedd för en person. Produkten ska även vara robust för att 
kunna användas i hyresverksamhet.                                                                     
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en stabil och enkelt transporterbar 
vattencykel med låg vikt. Någon eller några av dessa egenskaper ska vara bättre än 
hos konkurrenterna för att ge en konkurrensfördel. Dessa förbättrade egenskaper 
ska göra produkten mera användarvänlig än konkurrenterna. Större 
användarvänlighet gör produkten mera attraktiv för kunder och kan ge möjlighet 
till nya marknader.  

1.2.1 Frågeställningar 

Enkel transporterbarhet, användarvänlighet och låg vikt är viktiga faktorer för 
möjliga kunder. För att uppnå dessa mål formulerades följande frågeställningar. 

Frågeställningar: 

-Hur ska vikten bli så låg som möjligt? 

-Ett hurdant koncept fyller kraven på lätt transportmöjlighet? 

-Hurdant koncept är stabilt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Då produktutvecklingsarbeten ofta är stora och tidskrävande är det befogat att 
göra en del avgränsningar. 

Ingen modell eller prototyp kommer att tillverkas av konceptförslaget. I stället 
ritas en CAD-modell i Solidworks och bilder av den presenteras i rapporten. 

Hållfasthetsberäkningarna avgränsas till en förenklad uppsättning av bara en viktig 
komponent. En FEM-beräkning görs gällande hållbarheten av sadelpinnen för en 
person och vikten för produktens användare kan begränsas. 

Avgränsning görs också gällande kostnader. Det betyder att inga 
kostnadsberäkningar kommer med i rapporten, men kostnader kan ändå beaktas 
under arbetets gång. Produkten ska inte kosta mer än nödvändigt. 

Det som också avgränsas är en del skruvar, nylonholkar och lagren i styrningen 
som kommer att fattas från modellen. Gällande kraftöverföringen förklaras 
funktionsprincipen men CAD-modellen blir bara en ytmodell för den delen. 
Dessa avgränsningar görs för att arbetet inte ska bli för omfattande. 

Avgränsning görs också gällande huvudmaterialet som redan i början valdes att 
vara aluminium men exakt vilken aluminiumsort som skulle passa bäst kommer 
inte att undersökas.  

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 ”teoretisk bakgrund” beskrivs vilka olika teorier som har använts och 
källorna till dessa. 
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I kapitel 3 ”metod och genomförande” beskrivs vilka olika metoder och verktyg 
som har använts för genomförandet av arbetet. 

I kapitel 4 ”designprocessen” beskrivs processen som leder till slutresultatet. 

I kapitel 5 ”diskussion och slutsatser” diskuteras hur frågeställningarna och 
kravspecifikationen är besvarade. I kapitlet diskuteras också metoderna, 
designprocessen och ges slutsatser om arbetet. I detta kapitel kan också ges förslag 
på fortsatt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretisk bakgrund 

4 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Arbetsgången som används i denna produktutvecklingsprocess följer modellen i 
boken Design i fokus för produktutveckling som är skriven av Kenneth Österlin. 
Men som det står i boken om listan lathund för designprojekt s.37. ”Ha den som 
hjälpmedel, inte som hämsko!”.  

Det är en väldigt mångsidig bok som beskriver vad man ska tänka på då man 
planerar produkter och är nyttig för alla som har något med produktutveckling att 
göra.  

Det som är ett nyttigt hjälpmedel genom en utvecklingsprocess är kapitlet  
”etapperna i ett designarbete” , där de viktigaste huvudstegen förklaras. Enligt 
boken börjar ett designprojekt med uppstartning för att sedan fortsätta med 
informationssamling och analys, efter det påbörjas koncept- eller idéskissningen. 

Väldigt viktigt enligt boken är också planering och kurvan för optimal tid som 
betyder att efter en viss planeringstid blir inte resultatet mera mycket bättre. 

(Österlin, 2007) 

Boken Total Design som är skriven av Stuart Pugh används också som teoretisk 
bakgrund. Boken är riktad åt ingenjörsstudenter men också åt ingenjörer som 
redan har längre erfarenhet i arbetslivet. Byggd kring en kärna av designaktiviteter, 
presenterar boken design som en systematisk och disciplinerad process. 

Den teori som främst använts ur boken är Pughs matris (urvalsmatris), för att 
kunna välja de koncept av modulerna som fyller kravspecifikationen på bästa sätt.  

Pughs beslutsmatris är ett bra verktyg för att jämföra olika lösningar på helhets, 
delsystem eller komponentnivå. Matrisen fungerar så att de olika lösningarna 
jämförs mot en lösning som kallas datum. Det kan vara en konkurrentslösning, en 
tidigare modell som ska förbättras eller om sådana inte finns väljs en lösning som 
verkar bäst till datum.  

Det ska gärna finnas en bild och beskrivning av lösningarna i matrisen för att göra 
utvärderingen lättare. Lösningarna ska också vara utvecklade till samma nivå för 
att jämförelsen ska vara rättvis och effektiv. Sedan poängsätts koncepten med + 
ifall de anses bättre än datum,  med –  om de verkar sämre och med ”S” om de är 
lika bra. Jämförelsen görs efter flera olika punkter som huvudsakligen bygger på 
kravspecifikationen.  

Resultatet ska inte betraktas som en absolut sanning utan är bara till som 
vägledning. Beräkna alltså inte matematiskt en vinnare. I vissa fall har av koncept 
med lika många plus den andra fällts bort och andra gått vidare, det kan vara rätt 
men orsaken till beslutet ska alltid dokumenteras. 

Matrisen kan också hjälpa till att komma på nya idéer eller förbättra befintliga. Då 
är det bäst att göra dessa som nya koncept och bredda matrisen. Om man tar bort 
någon lösning helt kan en kombination av lösningar senare falla bort. När arbetet 
går vidare tar man bort de svagare lösningarna , matrisen blir smalare.  

Matrisen gör inte valet utan är ett verktyg som hjälper till att hitta de bästa 
lösningarna.(Pugh, 1991) 
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Boken Principles of Yacht Design skriven av Lars Larsson och Rolf E Eliasson 
används som teoretisk bakgrund. Boken är skriven på engelska och går igenom 
alla områden som behövs vid planering av segelbåtar.  

Även om betoningen av boken är för segelbåtar kan de i boken presenterade 
teorierna användas för alla typer av båtar. De olika geometriska definitionerna och 
sättet att göra ritningar på papper eller med CAD-program är lika. Deplacement, 
statisk och dynamisk stabilitet beräknas lika både för deplacerande och planande 
skrov. Samma gäller flödet runt skrovet och det totala motståndet och alla dess 
delkomponenter. Deplacement anger massan av vattnet som är undanträngt av 
skrovet, enligt Archimedes motsvarar denna massa fartygets vikt. 

Boken beskriver teorier om hydrodynamisk design av skrov. Dessutom innehåller 
boken ett stycke där principerna för planande båtar tas upp, stycke 10  ”High 
speed hydrodynamics”. I boken ingår också grundteorin av hydrostatik och 
stabilitet. Hydrodynamik behandlar teorier om vätskor i rörelse. 

Boken innehåller också stycken om hur kölen och fenan ska designas. Ett stycke 
om skrovdesign, skrovgeometri, skrovkonstruktion och skrovmaterial. I stycket 
om material genomgås olika skrovmaterial och tillverkningsmetoder med 
begränsning till lamineringsteknik. 

Enligt författarna lämpar sig boken för både professionella och amatör designers. 
I de flesta beräkningar av olika värden används en segelbåt av modellen YD-40 
som exempel.  

(Larsson, Eliasson, 2007) 

 

2.1 Teori om skrov 

Teori om skrov från boken principles of yacht design. Ett båtskrov är en komplex 
tredimensionell form som inte kan beskrivas med någon enkel matematisk metod 
enligt boken principles of Yacht design. Grovt sett kan ett skrov beskrivas med 
hjälp av olika mått som längd, bredd och höjd. Men för att exakt definiera formen 
av ett skrov kan en traditionell linjeritning användas. 

I en linjeritning visas skrovet i tre vyer. Profilvyn visar skrovet sett från sidan. En 
annan vy visar skrovet sett från bottnen och den tredje vyn visar halva skrovet sett 
från fören och halva skrovet sett från aktern. Det är möjligt då skrov oftast är 
symmetriska.  

Ett skrov kan alltså definieras genom intersection av två olika serier av plan. Det 
normala är att ena planfamiljen är horisontell som vattenlinjen och den andra 
vertikal som skrovet skulle klyvas i sektioner. Planen som ritas parallellt med 
vattenlinjen har inte lika klar standard som planerna som ritas som sektioner. 
Dessa sektioner brukar delas längs med vattenlinjen till 10 sektioner och vid 
behov om geometrin kräver kan också halva sektioner användas.  

Sektionerna numreras så att noll är i fören av vattenlinjen. Sektioner som går 
utanför dessa tio sektioner kan enligt systemet numreras med exempelvis -1 eller 
11 beroende på om de är i fören eller aktern. 
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Åsikterna om en optimal skrovform har ändrats genom tiderna. Men den senaste 
tiden har designen reflekterat den ökande vetenskapen om hur fysikens lagar 
inverkar på ett skrovs beteende. Dessutom kan det vara så att om man vill ha en 
mjukare gång genom vågor så får man göra kompromisser med prestandan. 

Området som gäller hydrostatik och stabilitet av skrov har varit känt sedan länge. 
Detta område anses också som ett av de viktigaste för att hydrostatik och stabilitet 
bestämmer hur mycket last en båt kan bära samt hur mycket moment ur seglen ett 
skrov tål utan att välta. Det exakta fallet av stabilitet gäller bara vid det statiska 
läget och utan vågor. 

Saker som har att göra med skrovdesign är till exempel beräkning av ytor och av 
våtytan, alltså ytan av den delen av skrovet som är under vattenlinjen. Det finns 
olika manuella metoder med vilka dessa beräkningar kan göras förvånande exakt 
med hjälp av linjeritningen. Men nuförtiden är det möjligt att få exakta värden av 
dessa ytor direkt från CAD-program som professionella designers använder som 
sina verktyg. 

Deplacement betyder att när ett skrov flyter i vattnet så undanröjer det samma 
massa vatten som dens egna massa är precis enligt Archimedes princip. Det är bra 
att beräkna skrovets volym och jämföra med den totala massan för att kunna vara 
säker på att den flyter. Volymen kan enkelt erhållas med hjälp av ett CAD-
program, samma gäller centrum för flytkraften.  

När ett skrov rör sig i vattnet sätter den vattenpartiklar i rörelse genom att en kraft 
verkar på varje partikel, då utövas en lika stor kraft från vattenpartiklarna mot 
skrovet. Denna kraft som inverkar mot våtytan kallas för det hydrodynamiska 
trycket. Denna kraft kan delas till en longitudinell komponent som är ansvarigt för 
vågmotståndet och det viskösa tryckmotståndet samt till en vertikal komponent 
som inverkar på skrovets stigning och trim.  

I en tillräckligt hög fart kan denna kraft alltså hydrodynamiska trycket vara större 
än flytkraften och lyfta skrovet nästan helt upp från vattnet. Då skrovet stöds till 
största delen av det hydrodynamiska trycket anses den vara planande. Det är bra 
att komma ihåg att alla skrov inte kan nå tillräckligt höga farter för att plana.  

Froudenummer är ett tal som dyker upp ganska ofta i boken. Därför förklaras här 
kort vad det betyder, senare i texten används förkortningen Fn. Det är viktigt att 
förstå innebörden av Fn för att kunna förstå vissa delar av skrovteori.  

Fn är en dimensionslös fartenhet där farten i meter per sekund delas med 
kvadratroten av vattenlinjelängden gånger gravitationsaccelerationen. Fn berättar 
hur många av båtens egna vågor ryms längs med vattenlinjen.  

Vid Fn 0.4 är det en våg vid 0.28 är det två. På grund av vågmotståndet har 
deplacementskrov svårt att nå farter över 0.45 Fn. För exempel segelbåten YD-40 
med en vattenlinjelängd på 10meter betyder det att den har svårt att nå en fart 
över 8.7knop. Det beräknas så att Fn 0.45 gånger kvaratroten av parentesen 10 
(vattenlinjelängden i meter) gånger 9.8 ger resultatet 4.5meter per sekund som är 
8.7knop. Vattenlinjelängden betyder skrovets längd vid vattenlinjen.  
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I figur nummer 1 är samma beräkning gjord för konceptförslaget i denna rapport. 
Fast skrovens längd är 302cm så är längden vid vattenlinjen mindre och 
uppskattades i beräkningen till 2.9 meter. Det är en rent teoretisk beräkning och 
andra faktorer inverkar också på ett skrovs toppfart. 

 

 

Figur 1. Beräkning av vid vilken fart skroven av vattencykeln når Fn 0.45. Det händer vid 
farten 4.7 knop.  

 

För att ett deplacementskrov ska kunna överstiga Fn 0.45 borde dens 
längd/deplacement förhållande vara större än 5.7. Detta beräknas så att 
vattenlinjelängden divideras med parentesen deplacement i kubikmeter upphöjt i 
en tredjedel, (10.02/(7.63^(1/3)).  

Denna beräkning utfördes av examensarbetets slutresultat. Deplacement i 
kubikmeter beräknades för en person som väger 80 kg och blev då 35+80=115kg 
som ger 0.115 kubikmeter som deplacement. Längd/deplacement förhållandet är 
större än 5.7 vilket betyder att skroven kunde plana men beräkningen är bara 
teoretisk andra faktorer inverkar också. En faktor som inverkar är det om 
användaren kan utge tillräckligt med effekt som skulle krävas för att plana. 
beräkningen visas i figur nummer 2. 

 

 

Figur 2. Beräkningen visar att för en 80kg person är längd/deplacement förållandet av 
vattencykeln större än 5.7 den är 5.96. 

 

Vattenplanytan, ytan innanför vattenlinjen är viktig för flera orsaker. Denna yta 
bestämmer hur många millimeter skrovet sjunker för en viss extra vikt. Denna 
ytans masscentrum befinner sig vid axeln kring vilken skrovet trimmas 
longitudinellt när föremål med massa flyttas mot fören eller aktern.  
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Även en longitudinell axel går genom denna punkt som används för 
stabilitetsberäkningar. Även en tänkt axel som stiger från denna punkt åt samma 
håll som masten används för att beräkna ett hur stort moment krävs för att 
trimma skrovet till en viss vinkel. 

Transversell stabilitet betyder hur mycket båten lutar i sidled och kan ökas på två 
sätt det ena sättet är genom att sänka på båtens graviditetscentrum. Alltså sänka på 
båtens tyngdpunkt i segelbåtar görs det genom att ha en köl med stor vikt under 
skrovet. Det andra sättet är genom att öka på formstabiliteten som kan göras 
enklast genom att göra skrovet brett och grundgående. 

Kurvan för statisk stabilitet. Denna kurva representerar det upprättande 
momentet vid olika lutningsvinklar. En viktig punkt på kurvan visar den maximala 
lutningen som båten kan räta sig upp ur. Om båtens lutningsvinkel överskrider 
denna punkt så välter den. Det så kallade stabilitetsområdet intresserar här och 
kan variera för olika båtar. Inom detta stabilitetsområdet gäller att ett positivt 
upprättande moment bildas. För större lutningsvinklar är båten stadig upp och 
ner. För exempelbåten YD-40 är stabilitetsområdet för lutningen 0-129 grader. Se 
figur nummer 3. 

 

 

Figur 3. Segelbåten YD-40 kan räta sig upp ur en lutningsvinkel på 129 grader. 

 

Ett fenomen som ska tas hänsyn till vid båtplanering är rullning. Om ett skrov 
vinklas i sidled och sedan släpps lös gör det upprättande momentet att skrovet 
rullar mot det upprätta läget. Men på grund av tröghetslagen fortsätter rörelsen 
fram och tillbaka tills rullningen dämpas.  

Den naturliga rullningsfrekvensen kan testas fram i ett vattenbassängtest. Om 
frekvensen i en verklig situation är samma som rytmen av vågorna kan rullningen 
bli farligt stor.  
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Det som kan göras i båten för att ändra på frekvensen är att försöka flytta vikter 
neråt så att graviditetscentrum sjunker. Andra sätt att minska fenomenet är att öka 
friktionen mellan vattnet och skrovet eller att åstadkomma virvlar från köl, roder, 
skarpa kanter eller lister. Dessa virvlar kräver energi som minskar på rullningen 
och ändrar på frekvensen. Det som också är bra att veta är att en köl har större 
dämpning ju högre farten är. 

Inverkan av vågor på det upprättande momentet. Det upprättande momentet 
påverkas av vågor på två sätt. För det första ändras formen av vattenlinjen då 
vågorna påverkar skrovet och för det andra påverkas vattenpartiklarna av 
centrifugalkraften som ändrar på trycket i vågen.  

Denna vågprofileffekt är som störst då våglängden är ungefär samma som 
skrovlängden och vågorna som åstadkoms av båten själv har ofta just denna längd 
(tänk på deplacerande båtar och Fn). Då påverkan kommer av de egna vågorna är 
båten i vågbottnen, detta kan försämra stabiliteten speciellt för grundgående båtar 
då den maximala bredden vid vattenlinjen kan minskas avsevärt.  

Ena typiska fallet var alltså det att vågtopparna är vid båtens för och akter 
(sagging) och det andra fallet är då vågtoppen är midskepps (hogging), se figur 
nummer 4 undertill. För ett typiskt segelbåtsskrov brukar stabiliteten öka då 
vågtoppen är midskepps och minska då vågbottnen är midskepps. Ett skrov med 
typisk segelbåtsform alltså smal för och akter och kurva i formen beter sig 
annorlunda än ett skrov med vertikala sidor midskepps, ett sådant skrov brukar 
vara stabilare då vågbottnen är midskepps.  

(Larsson, Eliasson, 2007) 

 

 

Figur 4. Ritningar av när vågtoppen är midskepps och när vågtopparna är i fören och aktern, 
vågor ändrar vattenlinjen och inverkar på stabiliteten.  

 

2.2 Strömningslära och motståndskomponenter 

Boken Yacht design beskriver vilka motståndskomponenter som inverkar på ett 
skrov som rör sig i en vätska. De väsentliga delarna av strömningslära tas upp och 
förklaras hur de fungerar.  
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En segelbåt har några fler motståndsdelkomponenter som beror på att en segelbåt 
drabbas av sidokrafter och av lutning som beror på krafter som bildas via segel 
och köl. Motståndskomponenterna som bara gäller segelbåtar heter 
lutningsmotstånd och inducerad motstånd. Lutningsmotstånd beror på att en 
segelbåt lutar när vinden ger kraft i seglen och skrovet inverkas av denna lutning 
så att motståndet växer.   

Det inducerade motståndet beror på avdriften, alltså på att vattnet rinner under 
kölen och rodeln och även hela bottnen från högre trycket på läsidan emot det 
mindre trycket på vindsidan då bildas det virvlar i vattnet som innehåller energi. 
För huvudmotståndskomponenterna gäller teorierna alla skrovtyper. För skrov 
som inte drabbas av sidokrafter eller lutning beroende av segel och köl kan dessa 
motståndskomponenter lämnas bort.  

Enligt teorierna i boken kan dessa motståndskomponenter delas i några 
huvudkomponenter som sedan gås igenom turvis. En huvudmotståndskomponent 
kallas det viskösa motståndet som indelas i underkomponenterna 
friktionsmotstånd, visköst tryckmotstånd och motstånd beroende på ytans 
grovhet.  

En annan huvudmotståndskomponent är vågmotståndet, när båten rör sig 
åstadkommer den vågor som innehåller energi. En annan motståndskomponent 
utgörs av vattnets egna vågor som åstadkoms av vinden. Dessa vågor ökar också 
på motståndet. Förutom dessa motståndskomponenter drabbas en segelbåt av de 
tidigare nämnda lutningsmotståndet och inducerade motståndet. Även 
luftmotståndet är en inverkande faktor men för deplacerande båtar har den en 
liten inverkan.  

En av dessa komponenter är alltså det viskösa motståndets delkomponent 
friktionsmotståndet, för att kunna förstå denna motståndskomponent går boken 
kort igenom grundprinciperna av strömningslära och hur vätskans vatten beter sig 
kring ett skrov i rörelse.  

Från skrovet sett ökar vattnets fart gradvis från noll till båtens hastighet en viss 
sträcka utanför skrovet. Det beror på de molekylära krafterna som håller 
vattenmolekylerna närmast skrovet fast i skrovytan. Flödet vid detta område kallas 
gränsskikt (boundary layer). Vid fören är detta gränsskiktet väldigt tunt men ökar i 
tjocklek mot aktern och är ungefär 0.1 meter vid aktern på en vanlig segelbåt.  

Vid fören längs en kort sträcka är detta gränsskikt laminärt men övergår mycket 
snabbt till ett turbulent flöde. Vid aktern följer vattnet skrovets linjer och 
separerar till slut från skrovet då kan det bildas stor turbulens som till och med 
dras efter skrovet. Denna typ av turbulens är mycket större än turbulensen i 
gränsskiktet och kan öka på motståndet rejält. Därför är formgivningen av aktern 
mycket viktig för att kunna eliminera detta fenomen vid området där gränsskiktet 
separerar från skrovet. 

Det viskösa motståndet delas i boken till tre underkomponenter. Den största och 
mest betydelsefulla av dem är friktionen mellan skrovytan och vattnet, den andra 
beror på tryckskillnaden mellan skrovets för och akter delar orsakad av 
gränsskiktet och den tredje beror på friktion orsakad av ytans ojämnheter.  
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Den största av dessa tre komponenter är friktionsmotståndet mellan skrovet och 
vattnet. Denna friktion ökar proportionellt med skrovets fart genom vattnet. En 
slutsats som kan dras av friktionsmotståndet är att minimering av våtytan är 
fördelaktigt.                  

Den andra viskösa motståndskomponenten beror på tryckmotstånd. Vattnets 
tryck kring fören och aktern är större än vattnets tryck vid skrovets sidor. Dessa 
tryckskillnader beror på gränsskiktet som blir tjockare emot aktern. Trycket vid 
aktern är något lägre än vid fören och denna tryckskillnad leder till en 
motståndskomponent. Storleken av denna motståndskomponent är enligt boken 
5-10% av den direkta friktionskraften.  

Denna tryckskillnad är oundviklig men kan minimeras med rätt designad akter.  Ju 
trubbigare aktern är desto större är tryckskillnaden till fören. Flödet bör vara 
jämnt om flödet separerar vid aktern så blir det en stor tryckskillnad och 
motståndet kan vara större än det tidigare nämnda 5-10% av den direkta 
friktionskraften. I boken föreslås att vinkeln av diagonaler som är linjer i 
linjeritningen vilka vattenflödet ungefärligen följer i aktern inte ska överskrida 22 
grader. Då bör inte separation av flödet förekomma.  

Den tredje komponenten av viskös motstånd är ytråhet. Det finns en tillräcklig 
jämnhet efter vilken ökad släthet av ytan inte mera minskar på friktionen. Ytan är 
då ”hydraulically smooth”. Denna tillräckliga ytjämnhet varierar beroende på 
toppfarten och även så att kraven minskar mot skrovets akter för att gränsskiktet 
blir tjockare mot aktern.  

För exempelsegelbåten YD-40 i boken är högsta krav av ytråhet 0.02mm. Detta är 
beräknat så att YD-40 har en toppfart på 8.5knop. Det som också nämns är att 
ytor målade med borste har en ytjämnhet på 0.05-0.1mm och en sådan ytråhet 
ökar på friktionen.  

För att minimera det viskösa motståndet borde skrovet vara utformat som en smal 
torsk med LCB (longitudinal centre of buoyancy) framför mitten av skrovet. Men 
en sådan utformning ökar på vågmotståndet en motståndskomponent som det 
lönar sig att minimera. Vågmotståndet beror på att energi transporteras bort i 
form av vågor.   

Det är viktigt att veta att längden av vågorna som skrovet bildar beror på farten. 
Ett tal som berättar hur många vågor det ryms längs med skrovets vattenlinje är 
Fn. Orsaken till att man är intresserad av hur många vågor som ryms längs 
vattenlinjen är det att vågor bildas i fören och i aktern och om dessa vågor 
förstärker varandra är de större och innehåller mera energi. Men dessa vågor från 
fören och aktern kan också dämpa varandra.  

Dessa förstärkningar och dämpningar är tydliga i en tabell i boken. Enligt boken 
ökar vågmotståndet med farten till sjätte potensen. Dessa förstärkningar och 
dämpningar av vågorna kan variera beroende på skrovets form. Den sista 
förstärkningen av vågorna är den viktigaste. Om skrovet kan komma över denna 
förstärkning ökar vågmotståndet mera linjärt och skrovet når det semi-planande 
fartområdet.  
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De flesta deplacementskrov kan inte nå detta fartområde med undantag av vissa 
typer av extremt lätta modeller och katamaraner. Enligt uppgifter i boken är 
våglängden lika lång som vattenlinjelängden vid froudenummer 0.4 och då borde 
enligt vågmotståndstabellen en extra förstärkning i motståndet förekomma.  

I praktiken sker detta dock vid froude nummer 0.5 beroende på att för och akter 
överhängen gör att avståndet mellan för- och akter vågorna blir längre än 
vattenlinjen. Det nämns också att tunga skrov planerade för deplacementfart har 
svårt att nå farter större än 0.45 froude number. 

(Larsson, Eliasson, 2007) 

 

2.3 Teori om propellrar 

I stycket propeller and engine förklaras hur en propeller fungerar och hur en 
passlig propeller kan väljas. Propellerbladen fungerar som vingar när propellern 
roterar och rör sig framåt i vattnet. Den totala farten som bladen utsätts för vid en 
viss radie från axeln utgörs av farten framåt och av rotationen.  

Farten framåt som bladen utsätts för kan vara mindre än skrovets fart då skrovet 
drar vatten efter sig. Detta beror dock mycket på skrovets form och propellerns 
placering. Om propellern är under bottnen är inverkan under 10% men om 
propellern är bakom båten kan inverkan vara större.  

Den tangentiella komponenten är proportionell till radien och varv per minut. 
Vilket betyder att vinkeln av det inverkande vattenflödet minskar mot propellerns 
ända. Därför måste propellerbladen vara tvinnade för att ha rätt vinkel beräknat 
från alla olika radier gentemot propelleraxeln.  

Normalt designas propellrar så att de rör sig samma sträcka framåt på varje 
radieavstånd från axeln. Detta avstånd som propellern rör sig under ett varv kallas 
pitch och är tillsammans med propellerns diameter de mest betydelsefulla mått av 
en propeller. Det är viktigt att pitchstigningen är passlig för att sektionen ska bilda 
en bra anfallsvinkel emot det annalkande flödet. 

Karaktären av en propeller alltså dragkraften, vridmomentet och effektiviteten ges 
ofta som en funktion av framfarten. För att nå detta diagram för en propeller körs 
den oftast framför ett skrov med mätutrustning fast i ett långt skaft och propellern 
testas i olika farter och med olika varv per minut och med dessa mätresultat får 
man reda på funktionen av propellerns effektivitet. 

För att kunna välja en optimal propeller för en båt måste man känna till 
propellerns fart genom vattnet som inte behöver vara samma som båtens fart på 
grund av att skrovet drar vatten efter sig enligt hydrodynamikens lagar. Dessutom 
behöver man veta den framåtdrivande effekten och varvtalet per minut. 
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I bokens exempelberäkningar lämnas denna hydrodynamiska effekt som inverkar 
på propellerns fart genom vattnet bort då den i detta fall har mycket liten inverkan 
(under 10%) då propellern inte är i suget bakom båten. En annan uppskattning 
som man kan göra är att dragkraften är lika med båtens totala motstånd. Fast 
teoretiskt sett stämmer det enligt boken inte helt då propellern minskar på trycket 
vid aktern och genom det ökar på motståndet. Denna effekt är enligt boken 
obetydande för båtar med propeller under skrovet och rejält framför aktern. 

Det är också möjligt att beräkna vad som är en passlig bladyta för en propeller för 
att undvika kavitation som kan förekomma om bladen är för små och då belastas 
för mycket. 

(Larsson, Eliasson, 2007)  

 

2.4 FEM 

Analysering av en 3D-modell görs för att försäkra kvaliteten, funktionerna, fysiska 
egenskaperna och för att simulera den. En av de viktigaste analysmetoderna för en 
3D-modell är FEM-beräkningar. FEM är en förkortning av orden finita element 
metoden.  

FEM-analysen är en nyckeldel i produktutvecklingsprocessen. Tanken med FEM 
är att försäkra att produkten är rätt planerad innan tillverkningen påbörjas. Men 
också att effektivisera produktutvecklingen och via det åstadkomma 
kostnadsbesparingar till exempel via materialoptimering och tidsbesparingar.  

FEM har traditionellt kombinerats ihop med hållfasthetsberäkningar men 
metoden möjliggör även vibrations och flödesanalyser. Flödesanalyser kan göras 
för värme, gjutnings och liknande flöden.  

I teorin kan en modell analyseras för alla fenomen som har en matematisk lösning 
av villkoret för ifrågavarande fysikaliska fenomen. Detta fenomen behöver inte ha 
en exakt lösning, det räcker att den har en lösning för det bestämda området. Som 
exempel på detta kan nämnas hållfasthetsberäkningar som gäller bara för 
spänningar inom materialets lineariska område. 

FEM-metoden kan utnyttjas i en datorbaserad hållfasthetsanalys. Metoden baserar 
sig på användning av små element för att beskriva geometrin. För att kunna utföra 
en FEM-beräkning av en modell behöver programmet modellens geometri, 
randvillkor, materialinformation och applicering av belastningar.  

Före en analys utförs måste modellen indelas i små element som möjliggör 
beräkning av till exempel hållfastheten. Dessa små element kan vara kuber eller 
tetror i vissa fall även 2D-ytor som indelas i kvadrater eller trianglar. Det som 
begränsar elementernas former är att deras styrningspunkter måste beröra 
varandra och beräkningarna av dem vara rimligt enkla. 

FEM-metoden har olika faser som ska genomgås för att ett resultat kan nås. I den 
första fasen appliceras krafterna ges randvillkoren och materialvärden. Dessutom 
indelas modellen i små element, kallas också för att skapa ett nätverk (mesh). 
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I följande fas utförs beräkningarna av modellens styvhetsmatris och i 
efterbearbetningsfasen presenteras resultaten och utförs rapporteringen. 

Att modellen indelas i detta nätverk av element är väldigt viktigt för att analysen 
ska kunna utföras. För att se ett exempel på ett sådant nätverk se figur nummer 5. 
Det är effektivt att ha tätare mesh vid kritiska ställen i modellen som vid skarpa 
hörn och kanter eller avrundningar med liten radie och andra liknande ställen där 
spänningen lätt kan bli hög. Men att den allmänna elementstorleken kan vara 
större, detta gör att beräkningarna kan utföras snabbare utan att resultatet brister.  

Vissa program kan automatiskt applicera tätare nät vid kritiska ställen och ofta är 
det också möjligt att användaren kan göra det manuellt. Största delen av fel vid 
FEM-beräkningar beror på att meshen har fel storlek, eller att krafterna är fel 
uppsatta eller randvillkoren är fel. 

(Laakko et al., 1998) 

 

 

Figur 5. Bilden visar hur ändan av röret är indelad i små tetror genom meshing och pilarna 
överst på bilden visar riktningen av kraften som simuleras. 

 

2.5 CFD 

CFD är en förkortning av orden computational fluid dynamics som översatt till 
svenska betyder beräknad vätskedynamik. Två huvudmetoder av CFD används 
inom skeppsplanering. Den enklare av metoderna bygger på potential flow theory 
i vilken viskositeten av vattnet försummas. Metoden möjliggör beräkningar av 
vågmotståndet, sidokraften och av inducerade motståndet även med vanlig dator. 

Den andra metoden bygger antingen på en lösning av strömningslära med Navier-
Stokes ekvationer eller med en förenkling känd som boundary layer theory 
(gränsskiktsteori). I gränsskiktsteorin antar man att gränsskiktet är tunt relativt till 
skrovlängden och då kan Navier-Stokes ekvationerna förenklas. Antagandet bryter 
ned vid områden där kölen möter skrovet och ofta också vid aktern speciellt om 
separation av flödet förekommer. 



Teoretisk bakgrund 

15 

 

Med CFD kan man erhålla de olika motståndskomponenterna från det totala 
motståndet och sidokraften så att värdena är samma som från en vattentank. 
Dessa värden kan sedan matas till ett VPP-program (velocity prediction program) 
som kan förutspå skrovets fart. 

Nyttan med ett CFD program jämfört med mätningar gjorda i en vattentank är att 
CFD blir billigare och att den ger resultaten i form av tryckfördelning och 
vektorer av flödet och det går att zooma in ett visst område som kan studeras 
extra noggrant. 

Att resultaten är ungefärliga gör resultaten av CFD-program mindre exakta än 
resultaten från en vattentank. Men resultaten är tillräckligt noggranna för att göra 
CFD till ett bra verktyg för att rangordna alternativ och optimera former. 

Ett exempel på CFD program är SHIPFLOW som innehåller en potential flow 
teori modul och båda viskös strömning metoderna. Den ena baserad på boundary 
layer theory och den andra på att lösa Navier-Stokes ekvationerna. Programmet är 
planerat för skeppdesign men har även använts i flera segelbåtsprojekt. 

(Larsson, Eliasson, 2007) 
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3 Metod och genomförande 

I metod och genomförande beskrivs hur de olika metoderna har tillämpats under 
arbetets gång. 

 

3.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen gjordes delvis för att göra frågeställningarna mera konkreta. Ett 

exempel på detta är frågeställningen om ett hurdant koncept fyller kraven på lätt 

transportmöjlighet. Vad uppfyllningen av denna frågeställning betyder mera konkret 

utformades i kravspecifikationen på följande sätt, möjlighet att transportera med bil 
på takräcke, detta begränsar bland annat längd, bredd och vikt. Tanken om lätt 

transport berör också bärandet från vattnet till bilen eller förvaringsstället, då spelar 

vikten stor roll. Slutresultatet 35kg är mindre än konkurrenterna. En annan punkt som 

kan vara viktig för personer med skåpbil är att de olika delarna ska kunna enkelt 
plockas isär med högst några vanliga verktyg, även detta för enklare transport eller 
förvaring. 

En kravspecifikation hjälper till att fokusera på rätt egenskaper i en produkt. 
Tillexempel bredden av produkten som är 130,4cm påverkades av att den ska 
kunna transporteras med bil på ett takräcke utan att plockas isär. Hela 
kravspecifikationen finns som bilaga. Punkten i kravspecifikationen om att 
huvudkomponenterna i produkten ska kunna plockas isär med bara ett verktyg 
resulterade i att dessa planerades att fästas i ramen med likadana bultar. Punkten i 
kravspecifikationen om att vikten ska vara under 50kg inverkade genom arbetet så 
att man försökte minimera vikten av varje komponent. 

 

3.2 Pughs beslutsmatris 

Matrisen användes till att jämföra de olika skrovkonfigurationerna som enkelt 
skrov, brett enkeltskrov, enkeltskrov med stödponton, katamaran och trimaran. 
Kriterierna som jämfördes togs från kravspecifikationen och är vikt, stabilitet, 
hastighet, pris, enkelhet av transport (längd) enkelhet att ta isär och utseende se 
bild nummer 10. Hastigheten jämfördes teoretiskt med tanke på skrovetslängd 
och att vågmotståndet gör att deplacerandeskrov har svårigheter att nå högre 
skrovfart än Fn=0,45. På grund av detta gavs kriteriet bara en låg viktning i 
jämförelsen. Enkelhet av transport och den teoretiska toppfarten beror båda på 
längden och är faktorer som kräver en kompromiss. 

Också de fem olika skroven som ritades med solidworks jämfördes med hjälp av 
Pughs matris, kriterierna som jämfördes var volym, transportvänlighet och vikt. 
Några komponenter som stödramen och sadelpinnen hade bara en lösning och då 
användes ingen beslutsmatris. I några fall som med styrningen och styrstången 
fanns också bara en lösning som gick igenom ett förbättringssteg då användes 
heller ingen beslutsmatris utan förbättringen av komponenten förklaras i teksten. 

(Pugh, 1991) 
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3.3 CAD och FEM-Beräkningar  

CAD-programmet Solidworks används som verktyg för att få de olika modulerna 
att passa perfekt ihop, till exempel går det att göra exakta mätningar med verktyget 
evaluate och funktionen measure. Solidworks används också för att göra en 3D-
modell av vattencykeln genom att rita alla olika komponenter och sedan göra en 
sammanställning av dem. Bilden som presenterar slutresultatet är också gjord med 
hjälp av solidworks. 

En hållfasthetsberäkning görs med Solidworks för att visa hur man med hjälp av 
FEM-beräkningar kan kontrollera om delarna håller för de påfrestningar som de 
utsätts för. Det är ett bra verktyg som möjliggör att antingen göra en komponent 
starkare eller lättare ifall den har onödigt mycket material.  

 

3.4 Att skissa på papper 

Som en metod används att göra skisser på papper, det görs för att denna metod är 
snabbare att skissa ideer med än att skissa dem i Solidworks. När en lyckad modell 
är skissad på papper är det tid att rita denna modell med Solidworks. Denna 
metod används främst i början av ide utvecklingen för att ha dokumentation av de 
olika ideerna. I slutskedet av utvecklingen är det viktigare att de olika 
komponenterna är ritade med ett CAD-program. 

 

3.5 Konkurrentanalys 

Valde tre stycken vattencyklar till en konkurrentanalys. Ett kriterium var att det 
skulle vara möjligt att köpa dessa produkter. De analyserade produkterna är 
möjliga att av vem som helst köpa via internet och att betala dem med kreditkort. 

Ett annat kriterium var att produkterna skulle ha en hemsida där det skulle finnas 
bilder och teknisk information av dem. Information om längd, bredd och vikt var 
ett krav för att kunna göra en jämförelse och analys.  

Meningen med analysen är att kunna utveckla en produkt som har 
konkurrensfördelar på någon eller några punkter jämfört med dessa konkurrenter. 

 

3.6  Brainstorming 

Är en metod för idéskapande som många känner till. Direkt översatt betyder det 
hjärnstorm. Det är ett möte under vilket man försöker komma på ett brett 
idéunderlag för lösning av ett problem. Kallelsen för ett sådant möte är bra att 
skicka i god tid så att hjärnan kan börja arbeta i det undermedvetna. Under 
brainstorming är det viktigt att vara avspänd och positiv.  
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Metoden användes i början av designprocessen och ledde till några idéer som 
skissades med penna och papper. En del av idéerna kan inte användas i detta 
projekt men ritningarna är ändå värda att spara. Det blev ändå mera 
kravspecifikationen och frågeställningarna som gav riktning åt 
produktutvecklingen.  

(österlin, 2007) 

 

3.7 Övriga metoder 

Uppläggningen av processen följde de olika etapperna enligt boken design i fokus. 
Först uppstartning av projekt. Sedan följde informationssamling och analys. 
Därefter följde koncept och idéskissning. Tanken är att först skissa några olika 
koncept och bestämma hurdant slutresultatet i stora drag skall se ut och sedan 
utveckla de olika modulerna steg för steg till ett slutresultat.  

För att få mått mellan sadeln och styrstången samt sadeln och naven mättes helt 
enkelt dessa mått på en vanlig vardagscykel med avslappnad upprätt åkställning. 
Dessa mått användes just för de nämnda punkterna. Det som är bra med cyklar 
och också denna produkt är att justering av styrstångens höjd är enkel och sadeln 
kan dessutom också justeras framåt eller bakåt. 

Tanken är att planera produkten i form av några moduler som sedan fogas ihop 
och bildar helheten. Dessa moduler är pontonerna, stödram till vilken de andra 
modulerna fästs, kraftöverföringen, sadel, styrning och övriga detaljer.   

Detta skriver Österlin också om i sin bok ”Definiera komponenterna för de 
viktigaste funktionerna och dessas gränssnitt” sid 42. (Österlin, 2007) Med detta 
menar han att det lönar sig att dela in produkten i moduler då kan designarbetet 
delegeras vidare eller det är lättare att fokusera på en modul i taget. 
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4 Designprocessen 

Sammanfattning av designprocessen. I början av produktutvecklingen samlades 
information om olika produkter som kanoter och vattencyklar för att senare 
kunna analysera denna information. De olika internetsidorna med nyttig 
information sparades för senare bruk. En konkurrentanalys gjordes för att få en 
bild av produkterna på marknaden och för att ha en förutsättning att planera en 
konkurrenskraftig produkt med bra egenskaper. När kravspecifikationen blev 
färdig fanns förutsättningar för brainstorming och att utveckla olika lösningar som 
skulle uppfylla kraven. I början skissades de olika lösningsförslagen med hjålp av 
penna och papper. Då det fanns olika lösningsförslag var det klart att beslut måste 
göras för att komma vidare med arbetet. En helhetsbild av produkten skulle vara 
färdig innan planeringen kunde gå på komponent och detalj nivå.  

Skroven skulle vara en mycket viktig komponent av helheten. Det beslutet som 
gjordes tidigt var att de skulle vara slutna för att inte kunna fyllas med vatten. 
Efter det bestämdes om konceptet skulle bestå av ett skrov eller någon annan 
möjlig skrov konfiguration. Mera om detta kan läsas i stycket 4.2 skrovtyp och 4.3 
val av koncept. Efter att valet i vilken Pughs matrisen användes som hjälpmedel 
var gjort kunde designprocessen gå vidare. I detta skede kunde man göra en lista 
av olika komponenter som skulle behövas till en färdig produkt. Komponenterna 
som skulle behövas var Två skrov och ett däck som skulle fungera som stödplatta 
till vilken de andra delarna skulle fästas. Dessutom skulle behövas kraftöverföring, 
styrning bestående av flera delar, en sadelpinne med sadel och övriga små delar. 

Sedan kunde ritningar av komponenterna göras i solidworks och då kunde de 
måttsättas exakt, vissa mått kunde räknas ut efter kraven i kravspecifikationen 
andra mått var kompromisser mellan olika egenskaper. Om längden av skroven 
kan läsas i stycket 4.4 längden av skroven. 

Då skroven är viktiga i denna produkt beräknades hur mycket flytkraft de bör ha 
om detta kan läsas i stycket 4.4.2 volymen av skroven. 

Efter det ritades först tre stycken skrov med hjälp av solidworks. Ett av dessa 
skrov utvecklades vidare och dessutom ritades ett helt nytt skrov. I detta skedet 
fanns 5 stycken skrov som namngavs med ordet koncept och en nummerkod. Ett 
av dessa skrov valdes till att gå vidare med om detta kan läsas i stycken 4.5 
utveckling av skrov koncept och 4.5.1 jämförelse av skrov. 

Efter att skroven var färdiga ritades med solidworks en stödram till vilken de 
andra komponenterna skulle fästas. Det var mycket mätande att få dem och passa 
ihop till skroven och att den totala bredden av produkten skulle bli rätt. Om detta 
är skrivet mera detaljerat i stycket 4.6 Ramen. 

Efter det ritades de olika komponenterna till styrningen som gaffelröret och 
fenorna. Även kraftöverföringen ritades och sadelpinnen inte bara ritades utan för 
den gjordes även en FEM-beräkning för att vara säker på att den skulle vara 
tillräckligt hållfast. Mera detaljerat om dessa kan läsas i stycken 4.8 kraftöverföring 
och 4.9 styrningen. Mera detaljerat om designprocessen och de olika besluten kan 
läsas i de följande kapitlen. Figur nummer 6 som är följande figur visar 
slutresultatet av designprocessen. 
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Figur 6. Slutresultatet av designprocessen. 

 

4.1 Konkurrentanalys 

Här presenteras kort några liknande produkter som finns på marknaden. Först ges 
en kort beskrivning av produkten med teknisk fakta och efter det en bild av 
produkten. Meningen är inte att kopiera någon produkt utan att analysera 
marknaden och försöka få en bild av egenskaper som kunde förbättras och ge en 
konkurrensfördel på marknaden. I slutet av kapitlet en kort sammanfattning av 
analysen. 

Aquacycle har fem olika vattencykelprodukter och de är menade för 2-4 personer. 
Dessa modeller är så stora att de kräver en trailer för att transporteras och 
företaget har en trailer i sortimentet som heter  ”Aqua Cycle Trailer”. Den minsta 
Aqua Cycle tas med som jämförelse objekt.  

Den heter Aqua cycle original och har tillverkats sedan år 1968. Se följande figur 
på nästa sida. Den har följande mått, bredd 162.6cm, höjd 112cm och längd 
317cm.Den väger 68kg och har en flytkraft på 437liter enligt deras hemsida. 
(aquacycleusa, 2013). Pontoon diameter 12inch=30.5cm, beräknade volymen av 
två sådana pontoner med längden 317cm och ändorna koniska. Enligt Solidworks 
ungefär 215 l per ponton. 
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Figur 7. Bilden visar Aqua Cycle original. (aquacycleusa, 2013) 

 

Itbikes har två modeller som de kallar waterbikes. Ena modellen är för två 
personer och den andra modellen som till näst kort presenteras för en person. 
Denna modell kallar de itbike och modellen för två personer itbike2. 

Måtten på denna ”water bike pedal boat” är bredd 114cm, längd 262cm och 
skrovets höjd 23cm. Den väger 50kg och har en flytkraft på 128liter, produkten är 
planerad för en person, se figur nummer 8. (itbikes, 2013) 

Detta är säkert en bra produkt men målet med konceptet är att den ska väga 
mindre och vara snabbare. 

 

 

Figur 8. Foto av itBike waterbike pedalboat, som lovas en toppfart på 6.5km/h. Bild och info, 
(itbikes, 2013). 

 

SeaCycle har flera modeller som är avsedda för 1-4 personer. Här information om 
modellen som är avsedd för en person. Bredden är 177.8cm som kan vara för 
mycket för ett takräcke och då måste den plockas isär för transport. Längden är 
452cm. Höjd informationen kunde inte hittas. Vikten är 61.2kg. Lastkapacitet 
250kg. 
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Seacycle använder samma pontoner för alla modellerna om det är en modell för 1, 
2 eller 4 personer bestäms av hurdan ram och bänkkonfigurationen är. Figur 
nummer 9 visar Seacycle i konfiguration för en person. (sea-cycle, 2013) 

 

 

Figur 9. Seacycle i konfiguration för en person. (sea-cycle, 2013) 

 

Det som märks är att dessa vattencyklar väger ganska mycket 50kg eller mera, 
vilket gör dem svåra att bära eller lyfta för en person. Längden, bredden och 
vikten gör att transport på biltak kan vara svårt. Seacycle måste kanske plockas isär 
för transport på takräcke på grund av bredden 177,8cm. Det som märks är att 
användarvänligheten kunde ökas genom att fokusera på vikten av produkten och 
enkelhet av transport. Stabiliteten av dessa analyserade produkter verkar bra 
förutom itBikes som är bara 114cm bred vilket kan leda till problem i stora vågor 
eller om tyngdpunkten av användaren är för nära kanten. 

 

4.2 Skrovtyp 

Förebilden för skrovet är ett skrov som liknar en kanot. Det för att med sådana 
skrov är det möjligt att nå en bra fart med liten energi. Skrovet planeras för att 
fungera i deplacement hastighet alltså farter med Fn under 0.45.  

Om skrovets vattenlinjelängd deplacement förhållande (length discplacement 
ratio) skulle vara över 5.7 kunde den kanske ändå plana. Denna beräkning 
utfördes på sidan 7, se figur 2. Det bör påpekas att då beräkningen utförs ska 
användarens vikt uppmärksammas. 

En skillnad till kanotskroven kommer att vara det att volymen är jämnare fördelad 
till fören och aktern. Fart med liten energiförbrukning är viktigt för att meningen 
är att användare ska orka ta turer upp till flera timmar om det önskas. 

En stor fråga som måste bestämmas redan i början är om skroven ska vara öppna 
eller pontoner. Först var tanken att de skulle vara öppna men efter närmare 
eftertanke på användarnas säkerhet och analysering beslutades redan i början att 
skroven skulle vara slutna pontoner just för säkerhetens skull.  
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Ett öppet skrov kan fyllas med vatten av en större våg, när den välter eller om det 
regnar kraftigt. Dessutom kan en ponton ha mindre volym då det inte gör något 
om vågor slår över den, skrovet fylls ändå inte med vatten. Den kräver också 
mindre underhåll och behöver inte tömmas av vatten efter regn. 

En annan sak som skulle bestämmas är hurdan skrovkonfiguration som skulle 
användas och i följande stycken gås igenom några vanliga skrovkonfigurationer 
och analyseras hur de passar just till denna produkt. I stycket 4.2  val av koncept 
beskrivs hur konfigurationerna jämfördes med hjälp av en urvalsmatris och vilken 
som blev vald. 

4.2.1 Enkelt skrov 

Bra sidor är att den är ekonomisk jämfört med de andra skrovförslagen. Den 
skulle också ha litet motstånd och vara smal lite som en kanot, men en svag 
egenskap är dålig stabilitet. Stabiliteten kunde förbättras med någonslags köl med 
tyngder men detta gör att man inte kan använda den på så grunt vatten och skulle 
också onödigt öka på vikten. En sak som också kunde förbättra stabiliteten är att 
göra skrovet bredare och denna möjlighet analyseras i nästa stycke. 

4.2.2 Bredare enkelt skrov 

Denna skrovtyp skulle vara stabilare än ett kanotliknande smalt skrov men med 
bredden följer nackdelar som större visköst motstånd, högre vikt ifall längden 
skulle vara oförändrad. Större materialåtgång leder till högre pris och om skrovet 
görs kortare skulle tophastigheten bli lägre enligt teorin om deplacerande skrov, 
vågmotstånd och Fn. itBike som presenterades i konkurrentanalys kapitlet kan 
anses vara av denna typ. 

4.2.3 Enkelt skrov med stöd ponton 

En möjlighet som kunde lösa problemen med de två första skrovtyperna är att ta 
det smala enkla skrovet och fästa bredvid ett mindre stödskrov för att öka 
stabiliteten, det betyder att priset blir högre än för konceptet med ett skrov.  

Om stödskrovet nästan är lika stort som huvudskrovet liknar det redan en 
katamaran som också är ett av koncepten som ska analyseras. Då är det onödigt 
att planera och tillverka två olika skrov utan hellre välja katamaran konceptet för 
att vara mera ekonomisk. Det som också kan vara negativt enligt någon med detta 
koncept är att den inte är symmetrisk, vilket inverkar på utseendet.  

4.2.4 Trimaran 

Trimaran är ett koncept med tre skrov och det vanligaste är att det består av ett 
större skrov i mitten och två mindre skrov på sidorna. (wikipedia, 2013) 

Bra sidor med detta koncept är att den är stadig och symmetrisk men de många 
skroven gör att priset skulle vara högre än för de andra koncepten. Tre skrov 
inverkar också så att motståndet i vattnet ökar. 
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4.2.5 Katamaran 

Katamaran konceptet består av två lika stora skrov som ligger parallellt med 
varandra och har ett mellanrum emellan sig. Skroven är fästa med varandra på 
något sätt. Bra sidor är att en katamaran är stadig och att pontonerna kan göras 
väldigt smala vilket ger mindre motstånd utan att för det förlora stabiliteten, dåliga 
sidor är att den blir dyrare att tillverka än ett skrov.  

Dock om målet är att konceptet med ett skrov har volymen tex. 400liter kan 
katamaran konceptets pontoner vara 200liter styck vilket ger totalvolymen 
400liter. Då kan det räknas ut att priset av en katamaran inte blir dubbelt så högt 
för att skroven kan göras mindre. 

 

4.3 Val av koncept 

För att välja bästa möjliga skrovkonfiguration användes som hjälpmedel Pughs 
urvalsmatris. Jämförelsen gjordes på några olika punkter som huvudsakligen 
bygger på kravspecifikationen. Som jämförelse koncept så kallad datum i 
urvalsmatrisen valdes katamaran konceptet som även de flesta konkurrenter 
använder. Urvalsmatris för olika skrovkoncept kan ses i figur 10. 

 

 

Figur 10. Urvalsmatris av de olika skrovkonfigurationerna. 

 

Det enkla skrovet klarade sig mycket bra förutom på en av de viktigaste punkterna 
som är stabilitet. För att produkten ska vara stadig och trygg att kunna användas 
även av nybörjare redan från första gången har katamaran konceptet valts istället 
för de andra koncepten.  

Katamaranen var inte bäst på alla punkter och antagligen inte heller det billigaste 
alternativet. Men på grund av dess stabilitet valdes den före de andra koncepten 
att gå vidare med. Det var ju ett av kraven att produkten skulle passa alla 
användare även nybörjare och då är stabilitet viktigt.  
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Några av sakerna som ännu måste bestämmas är volymen, längden, bredden, 
avståndet mellan skroven och hur de fästs ihop. 

En idé som förhoppningsvis kan bibehållas är tanken att katamaranens skrov är 
likadana på båda sidorna så att skrovmodellen kan användas både på höger och 
vänster sida och tillverkas som en produkt. Det är ett mål för att hålla 
tillverkningskostnaderna så låga som möjligt. 

 

4.4 Längden av skroven 

Längden inverkar på många faktorer som den teoretiska toppfarten beräknad med 
Fn 0.45 för deplacement skrov. Dessutom inverkar längden på beteendet vid 
användning, utseendet, priset, tillverkningen, enkelhet av transport och förvaring. 
Så längden blir en kompromiss mellan flera olika saker. 

För att vara enkel att transportera ska längden vara så liten som möjligt men för 
den teoretiska toppfarten och egenskaper som stabilitet i vattnet skulle längden 
gärna vara upp till fem meter. Antagligen är en bra kompromiss för längden 
någonting mellan tre och fyra meter. Om skroven ska kunna transporteras inuti en 
kombi eller mindre skåpbil borde längden vara tydligt under tre meter.  

4.4.1 Bredden av skroven och av hela farkosten 

Det är viktigt att skilja på två olika breddmått som gäller för denna produkt. 
Bredden av pontonerna är ett av dessa och bredden av hela farkosten är ett annat 
mått. Bredden av pontonerna kommer att ligga runt 30-50cm, medan bredden av 
produkten kan vara mellan 100-142cm. Dessa två mått måste planeras och 
motiveras skilt för sig. 

En sak som är viktig med den totala bredden är att kunna transportera produkten 
på ett takräcke utan att ta isär den och då ska den inte gärna vara bredare än bilens 
tak. Det betyder att bredden kan ligga maximalt runt 130-140cm som är bredden 
av ett vanligt biltak. För konceptmodellen blev bredden av hela produkten 
1304mm som mättes med hjälp av Solidworks measure funktion, detta syns i figur 
nummer 11. 

 

 

Figur 11. Bild av hur bredden mättes med hjälp av Solidworks. 
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4.4.2 Volymen och formen av skroven 

Volymen av skroven har stor betydelse för den bestämmer hur stor flytkraften är. 
Beräkningarna av volymen kommer att göras för totalvolymen och när 
totalvolymen divideras med två får man värdet av volymen för ett skrov. 
Densiteten 1000kg/m3 gäller för sötvatten och densiteten för saltvatten beror på 
salthalten. I boken Yacht Design används värdet 1025kg/m3 för saltvatten. I 
dessa exempel används densiteten för sötvatten. 

Då stabiliteten har hög prioritet är det viktigt att skroven var för sig har tillräcklig 
flytkraft för en vuxen person. Det ska gå att stå och stiga på via båda sidorna utan 
risk för att välta eller sjunka under ytan.  

Målet är att volymen av ett skrov ska ha tillräcklig flytkraft för en person och 
vikten av produkten. Dessutom ska det finnas lite extra flytkraft så att skroven inte 
sjunker under vattenytan. En passlig volym per skrov beräknas i detta fall på 
följande sätt, summan av vikten av produkten plus vikten av en person plus lite 
extra flytkraft utöver detta.  

Vikten av produkten är ungefär 35kg plus vikten av en vuxen person 120kg blir 
155kg. Denna vikt kräver volymen 155liter för att flyta. För att ha lite extra 
flytkraft ökas målet av volymen till 180liter per skrov. Då blir den totala volymen 
av två skrov 360 liter. Det är alltså ett mål för volymen som inte behöver nås exakt 
utan det räcker om flytkraften ligger i närheten av detta.  

Vid beräkning av flytkraften för personer och last ska skrovens och möjliga andra 
delars massa tas bort från flytkraften. Då kan flytkraften beräknas som 360l minus 
vikten av produkten. Alltså 360 minus 35 ger en flytkraft på 325 liter. Den 
slutgiltiga volymen för skroven blev 2x177liter alltså 354liter totalt vilket kan anses 
som tillräckligt med flytkraft för massan av produkten och en person. 

Formgivningen av skroven inverkar på många egenskaper av produkten, 
egenskaper som stabilitet longitudinellt. Stabiliteten i transversell riktning har 
uppnåtts genom att använda katamaran konceptet med pontoner vid kanterna 
som har tillräcklig flytkraft. Men hur nås tillräcklig stabilitet longitudinellt så att 
inte fören eller aktern sjunker. Detta åstadkoms genom formgivning av 
pontonerna och via det fördelning av volymen, ej som en kanot med väldigt smal 
för och akter utan mera volym i fören och aktern. 

 

4.5 Utvecklingen av skrovkoncept 

En viktig modul i produktutvecklingen är skroven som ska vara två stycken och 
de gör att produkten flyter och fungerar i vattnet. Skroven inverkar på många olika 
egenskaper som utseendet, stabiliteten, vågmotståndet, det viskösa motståndet och 
den teoretiska toppfarten (Fn= 0,45) för att nämna några. 

Huvudkraven för skroven var som tidigare nämnts en volym på ungefär 180 liter 
styck. Längden skulle ligga mellan tre och fyra meter som möjliggör enkel 
transport och en vettig teoretisk topphastighet. Skroven skulle också vara så lätta 
som möjligt.  
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Som första steg i skrovutvecklingen ritades tre stycken skrovkoncept med 
Solidworks för att kunna välja det skrov som är närmast kraven att gå vidare med. 
Dessa koncept gjordes i tre olika längder och sedan gjordes en jämförelse av 
utseendet, vikten och volymen som är lätt att kolla med verktyget massproperties i 
Solidworks. 

Koncept 1  

Detta skrov är fyra meter långt, 32cm brett och 30cm högt. Volymen är 243 liter, 
vikten 12.2 kg med 1.2mm väggtjocklek av aluminium, se figur nummer 12. 

Det som märks genast av siffrorna är att pontonen har onödigt mycket volym och 
väger därför också onödigt mycket. Målet är att volymen skulle vara ungefär 
180liter och vikten gärna under 10kg styck. Det som är bra är längden som ger 
teoretiskt högre skrovfart jämfört med de kortare varianterna. 

 

 

Figur 12. Så ser skrovkoncept 1 ut. 

 

Koncept 2 

Detta skrov är 346cm långt, 30cm brett, 24cm högt och volymen är 159 liter. 
Vikten med 1.2mm:s aluminium är 9.2kg. Detta skrov har alla mått mindre än 
skrovkoncept 1,  resultatet är en låg vikt men volymen är mindre än 180 liter. 
Koncept 2 visas i figur nummer 13. 
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Figur 13. Visar skrovkoncept 2. 

 

Koncept 3 

Detta skrov har måtten längd 319cm, bredd 40cm, höjd 25cm, Volymen är 199 
liter och vikten med 1.2mm väggtjocklek 9.65 kg. Detta koncept klarar viktkraven 
och kan bantas med ytterligare 20 liter. Detta skrov är bredare än de andra, se 
figur nummer 14. 

 

 

Figur 14. Bild av koncept 3. 

 

Koncept 4.2  

Blir ett helt nytt koncept som bygger på koncept 2 men måtten och formerna 
ändras en del för att volymen ska vara så nära 180 liter som möjligt. Höjden ökas 
med 1cm men längden minskas för att det ska vara enklare att hantera produkten. 
För utseendet av koncept 4.2 se figur nummer 15.  
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Volymen är meningen att öka så att smalnandet av fören och aktern flyttas 
närmare respektive område, det behövs ungefär 20 liter mera volym till detta 
koncept jämfört med koncept 2 som var 159 liter per skrov för att nå volymmålet. 
Resultatet blev så att längden blev 326cm, höjden 25cm och volymen exakt 180 
liter. Men flera koncept skulle utvecklas för att ha flera valmöjligheter. 

 

 

Figur 15. Bild av Koncept 4.2. 

 

Koncept 5.3.3 

Detta koncept utvecklades för att bättre uppfylla kravspecifikationen och nå så 
nära volymkravet som möjligt. Detta skrov ritades kortare än de andra för enklare 
transport och hantering. Detta koncept hade också volymen jämnare fördelad 
längs med skrovet för bättre longitudinell stabilitet. 

Detta koncept har måtten längd 302cm, bredd 32cm och höjd 25cm. Volymen är 
177 liter och vikten med 1.2mm skaltjocklek är 9kg. Detta skrovet är det kortaste 
av alla, volymen är väldigt nära kravet och vikten är låg. För att se utseendet av 
detta skrov se figur nummer 16. 

 

 

Figur 16. Isometric vy av det skrov som används i modellen. 
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4.5.1 Jämförelse av skrov 

Efter att urvalsmatrisen var breddad till fem olika skrov utnyttjades den igen som 
hjälpmedel till att jämföra de olika koncepten, se figur 17. Jämförelsen bygger på 
kravspecifikationen och med en annorlunda kravspecifikation kunde ett annat 
skrov blivit valt. 

Skrovkonceptet med koden 5.3.3 är det som används i slutgiltiga modellen. Den 
valdes för att den hade volymen mycket nära 180 liter som var ett krav, den var 
också en av de lättaste skroven. Den var kortast av de fem skroven i 
urvalsmatrisen som gör den enklare att transportera och förvara. Dessutom hade 
den ett passligt utseende fast det är ofta en smaksak.  

Det valda skrovet har måtten längd 302cm, bredd 32cm och höjd 25cm.Volymen 
är 177 liter som är mycket nära målsättningen. Vikten av skroven beror på 
tjockleken av skalet, företaget Linder som tillverkar aluminiumkajaker använder 
två tjocklekar på sina kanoter 1mm och 1.25mm skaltjocklek. (linder, 2013) 

Detta skrov väger bara 7.56kg med 1mm skaltjocklek. Eller 9.37kg med 1.25mm 
skaltjocklek. Så det är ganska stor skillnad. Då det är enkelt att kolla vikten för 
olika skaltjocklek med solidworks mättes ännu att 1.1mm vägde 8.28kg och 
1.2mm jämnt 9kg.  

Figur nummer 16 som är föregående figur visar det skrov som kommer att 
användas. På figuren syns också fästena för ramen och roder fästet.  

 

 

Figur 17. Urvalsmatris av 5 olika skrovkoncept. 

 

4.6 Ramen 

Ramen är en viktig del till vilken alla andra delar fästs. Tanken är att det är en slags 
platta som de andra delarna fästs till. 
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Efter några olika idéer och pappersskisser ledde de till slut till en ram som bestod 
av aluminiumrör och aluminium sheetmetal som skulle svetsas ihop, se figur 
nummer 18. De andra delarna skulle fästas till ramen med bultar och muttrar. I 
bilden undertill syns ramen som halvfärdig och väger redan 8,3kg med 2mm 
tjocklek på sheetmetal och 1mm väggtjocklek på rören.  

 

  

Figur 18. Halvfärdig ram med måtten bredd 98cm och  längd 126cm. 

 

4.7 Justerbar tyngdpunkt 

Meningen är att tyngdpunkten ska vara på rätt ställe men saker som inverkar är 
hur man justerar sadeln och vad användaren väger så det finns inbyggt möjlighet 
till justering via tre positioner (hål). Men helheten ska vara så stabil att justeringen 
är inget måste utan små ändringar i tyngdpunktens position ska inte inverka 
störande mycket på balansen, eller göra vattencykeln väldigt sned longitudinellt. 

 

4.8 Kraftöverföringen 

Det är en del som innehåller pedalerna en axel, lagren och några kugghjul som 
överför kraften till en propeller. Denna modul ritas bara som en ytmodell men här 
i texten förklaras kort hur den är tänkt att fungera, enligt det som angivits i 
avgränsningarna.  

Den ska fungera lika som på en vanlig cykel med skillnaden att istället för att 
däcket roterar så roterar propellern. Denna kraftöverföringsmodul ska gå att 
svänga upp när produkten dras på land. Det ska också gå att ta den loss för 
reparationer och service. Inga växlar behövs som på en utombordsmotor utan om 
man ska backa är det bara att trampa bakåt. Det fungerar också som broms att 
trampa bakåt då man ska bromsa.  
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4.8.1 Propellern 

Propellern drivs så att den sitter fast vid ändan av en axel lika som på en 
utombordsmotor. När användaren trampar på pedalerna så roterar kugghjulen och 
överför kraften till en axel som sträcker sig ner framför propellern där vänds 
kraften 90 grader med hjälp av kugghjul till en kortare axel som leder kraften till 
propellern.  

Kraftöverföringens funktionsprincip liknar den på en liten utombordsmotor med 
skillnaden att kraften till rotationen kommer från att användaren trampar på 
pedalerna. Se figur nummer 20. 

Då kraftöverföringen är i nedfällt läge är propellern den lägsta punkten förutom 
skyddsfenan framför propellern som är ännu lägre. Se figur nummer 19. För att 
vara hållbar och kunna användas i uthyrningsverksamhet skyddas propellern på 
två sätt. Det ena sättet är skyddsfenan som är framför propellern och skyddar 
genom att ta emot grundstötar och det andra skyddet består av att hela 
kraftöverföringen böjs bakåt och uppåt automatiskt vid en grundstötning. 

 

 

Figur 19. Bild av kraftöverföringen på modellen, visar även fenan som skyddar propellern mot 
grundstötar.  
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Figur 20. Kraftöverföringen liknar den på en liten utombordsmotor. 

 

4.9 Styrningen 

Tanken är att produkten styrs som en cykel med styrstång och att vajer rep som 
vänder överför svängkraften med nylonrullar till skrovens bak där svängande 
fenor gör att vattencykeln svänger. 

Styrning skulle alltså fungera så att fenorna vid pontonernas bak styrs via 
nylonrullar och snören. Det som kunde inses snabbt är att då kan det hända att de 
två fenorna inte hålls parallella om snören töjs eller snören glider över 
nylonrullarna. 

För att kunna styra måste repen vara spända men då om fenorna ej hålls parallella 
fungerar styrningen inte bra och fenorna bromsar. Det som kan hjälpa är att byta 
snöret mot en vajer med plastyta det för att en vajer töjer mindre än ett snöre. Det 
som skulle eliminera synkroniseringsproblemen med fenorna är att bara använda 
en fena, antingen vid baken av en ponton eller vid bakändan av däcket 
mittemellan pontonerna.  

Då det skulle vara bättre med två fenor för effektivare styrning och för att 
beteendet vid svängning ska vara lika åt både vänster och höger kan en lösning 
vara att använda något slags stånger som eliminerar problemen med rep och rullar. 

Efter analys av olika möjligheter blev stånger slutresultatet för hur styrningen ska 
fungera. Styrningen har två fenor. Se figur nummer 21. Det skulle också vara 
viktigt att ha stoppare någonstans i styrningen som gör att man inte kan svänga 
för mycket. För att hålla konstruktionen så enkel som möjligt används inga lager 
utan bara enkla gångjärn som kan oljas vid behov. 
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Figur 21. Så ser styrningen med gångjärn i 90 graders vinkel mot vattenytan ut. 

 

Gaffelrör och styrstammen 

Gaffelröret hade i första versionen en vinkel på 60 grader mot markytan men den 
ändrades senare till 75 grader för att den inte ska röra sig så mycket längre från 
sadeln när den sänks. Då kan produkten passa bättre till flera användare. För att se 
skillnaden av ändringen se figur nummer 22. 

 

 

Figur 22. Bilden visar skillnaden mellan vinkeln av gaffelröret vid 60 och 75 graders vinkel mot 
marken. 

 

FEM-beräkning 

För att sadelstången var speciell på det viset att den var s-formad istället för att 
vara rak gjordes FEM-beräkningar som simulerade 1400NM. Det skulle ungefär 
motsvara att en 140kg person skulle sitta på sadeln men egentligen är tanken att 
maxvikten för användare skulle vara runt 115kg för att det alltid ska finnas 
säkerhetsmarginaler i en produkt gällande hållfastheten. Hur mycket beror på 
produkten.  
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Sadelstångens S-form beror på att den inte ska vara fast i kraftöverföringsmodulen 
som kan svängas upp. Men som på alla cyklar så ska det finnas en möjlighet att 
justera höjden av sadeln och denna rörelse av sadelröret ska ske i en linje som går 
mot centrum av kraftöverföringens översta kugghjul. 

Första beräkningen med en rörtjocklek på 1mm visar att spänningen blev för hög 
och överskreds rejält. Max tillåten spänning 290Mpa och resultatet 389Mpa. 
Följande figur visar också uppsättningen av simulationen, det blåa området inom 
den svarta ovalen är fixed. Se figur 23. I det röda området är spänningen högst, 
kraften inverkar vid de små pilarna högst uppe. Dessa pilar är på rätt ställe men 
för att deformation scale är 4.4 så visas böjningen av röret större än i verkligheten. 

 

 

Figur 23. Med 1mm rörtjocklek överskrids den maximala tillåtna spänningen för materialet 
aluminium 2014- T4. 

 

En ny simulering görs med materialtjockleken 2.5mm. Rörets diameter är redan 
40mm så fast ökning av diametern är ett bra sätt att öka hållfastheten ökades alltså 
nu materialtjockleken. Resultatet blev nu bättre den maximala spänningen var bara 
181.7 Mpa då maximala tillåtna spänningen för materialet är 290 Mpa. Se figur 
nummer 24 A. Figur nummer 24 B visar sadelstången monterad fast i produkten. 
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Figur 24 A och B.  Resultat av simulationen med rörets väggtjocklek ökat till 2.5mm och bild 
av sadelns s-formade stödrör monterad. 

 

Som avslutning på designprocessen kan vikten av vattencykeln avslöjas. Om 
skroven väljs att tillverkas med skaltjockleken 1.2mm väger de 9kg per styck. 
Vikten av de resterande delarna är enligt Solidworks 16.4kg. Det betyder att den 
totala vikten för produkten är 34.4kg. Några små delar och muttrar fattas från 
denna siffra så vikten 35kg är väldigt nära sanningen. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Syftet att utveckla en stabil, enkelt transporterbar vattencykel med låg vikt som 
skulle ha en konkurrensfördel på marknaden var målet med examensarbetet. En 
produkt med större användarvänlighet kunde locka flera människor till sporten. 
Denna produktutvecklingsprocess började med informationssamling och en 
konkurrentanalys. Sedan gjordes en kravspecifikation. De olika 
skrovkonfigurationerna jämfördes med hjälp av Pughs beslutsmatris. Efter mycket 
arbete nåddes ett slutresultat. Hur svarar resultatet på frågeställningarna och hur 
punkterna i kravspecifikationen uppfylldes kan läsas i de följande stycken.  

 

5.1 Diskussion av designprocessen 

Konceptförslaget som designprocessen ledde till diskuteras i följande stycken 
utifrån frågeställningarna och kravspecifikationen. Hur bra är de besvarade? Helt, 
delvis eller inte alls? 

5.1.1 Hur ska vikten bli så låg som möjligt? 

Vikten är en väldigt viktig egenskap i denna typ av produkt. Den inverkar på 
många saker som enkelhet att lyfta och bära produkten, materialåtgång och pris, 
hållfasthet och slitstyrka men också på farten i vattnet.  

Vattencykeln väger ungefär 35kg enligt Solidworks då alla delar är gjorda av 
aluminium. Detta är mindre än den lättaste analyserade konkurrenten som väger 
50kg. Det kan anses som en konkurrensfördel. 

Hur har vikten blivit så låg. En orsak är material valet, aluminium är ett lätt 
material som väger 2,7kg/dm3. En annan orsak är att det inte finns onödiga 
komponenter i produkten och de komponenter som finns har gjorts så lätta som 
möjligt. Skroven väger bara 9kg styck som har nåtts genom en skaltjocklek på 
1.2mm och genom att inte ha onödigt mycket volym. 

Vikten kunde pressas ännu lägre genom bara 1mm skaltjocklek på skroven och 
minskad volym samt genom att göra komponenter av kolfiber med 
lamineringsteknik. Men priset av detta skulle vara sämre hållbarhet och stabilitet 
samt högre pris beroende på dyrare material. 

Vikten 35kg kanske inte skulle stämma helt med vad produkten skulle väga om 
den skulle tillverkas. Kanske någon del kunde ytterligare optimeras och vikten 
sänkas på detta viset eller kanske någon komponent kräver förstärkningar som 
ökar på vikten. Men det ser ut som att det är möjligt att utveckla en produkt som 
väger under 50kg.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att frågeställningen besvaras genom att 
använda lätta material, ej onödig volym eller skaltjocklek i skroven och genom 
optimering av varje komponent i produkten med hjälp av hållfasthetsberäkningar. 
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5.1.2 Ett hurdant koncept fyller kraven på lätt transportmöjlighet? 

För att kunna bedöma om produkten är lätt att transportera specificeras här att 
transport av produkten omfattar allt från att dra den i land efter användning till att 
bära den någonstans och lyfta den upp någonstans. Dessutom inverkar det på 
bedömningen hurdana hjälpmedel krävs för transport och hur enkelt transport 
med bil är. 

Vikten är en sak som inverkar mycket på transportmöjligheter, ett lätt föremål är 
enklare att dra, bära och lyfta. Vikten av produkten är 35kg som är mindre än 
konkurrenterna. Ett faktum är ändå att det kan vara för tungt för många personer 
att ensam Lyfta till exempel på ett biltak. Då finns det möjligheten att ta isär 
delarna av produkten med ett verktyg och bära dem skilt för sig. Det viktiga är att 
bredden och lättheten av produkten möjliggör transport på takräcke utan att ta 
isär produkten.  

Denna frågeställning besvaras delvis, produkten väger 35kg som är möjligt för 
många att bära och lyfta på ett takräcke. Produkten kan transporteras på takräcke 
utan att tas isär för att bredden är bara 130.4cm. Ifall så önskas är det lätt att ta isär 
produkten med ett vanligt verktyg. 

Det som kunde förbättras gällande denna frågeställning är att göra ett hål i däcket 
som skulle fungera som handtag då produkten bärs.  

5.1.3 Ett hurdant koncept är stabilt? 

En vattencykel är stabil då den inte välter. Faktorer som inverkar på stabiliteten är 
tillräcklig flytkraft och formstabiliteten av skroven. Fast en katamaran har två 
skrov är den ur stabilitetssynpunkt som ett skrov med bra formstabilitet. Då båda 
skroven har en flytkraft på 177liter är denna vattencykel svår att välta även om 
man står ovanför mittpunkten av flytkraften av det ena skrovet. Det är meningen 
att man ska kunna stiga på och av via sidorna.  

Frågeställningen besvaras gällande sjöar och vattenområden utan större vågor. Ett 
koncept med tillräcklig flytkraft och god formstabilitet beroende på katamaran 
konstruktion är stabilt. Men situationen ändras då vågor kommer in i bilden. I 
områden med stora och branta vågor kan det förekomma problem. Då produkten 
väger 35kg och användaren till exempel 90kg betyder det att tyngdpunkten 
kommer att ligga väldigt högt ovanför skroven. En brant våg kan göra så att den 
maksimala lutningen i kurvan för statisk stabilitet överskrids och cykeln välter. En 
skicklig användare kan förstås flytta på tyngdpunkten lika som när man svänger 
med en vanlig cykel för att inte välta. Som det förklarades i teori kapitlet att statisk 
stabilitet gäller inte för en båt i rörelse och vågor.  
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Varje möjliga situation som kan uppstå i havet kan inte beräknas det krävs 
verklighets tester. I fall tester skulle visa att större båtvågor eller andra vågor kan 
välta cykeln kunde stabiliteten ökas genom att sänka på tyngdpunkten som för 
denna produkt enklast kan göras genom att sänka på sadeln. En sittande 
körställning med sadeln lägre och pedalerna vertikalt framför användaren skulle 
öka stabiliteten. Andra sätt är att öka på bredden av produkten men då kan man 
förlora möjligheten att transportera den på biltak utan att ta isär. Ifall vågorna 
skulle orsaka problem för den longitudinella stabiliteten kunde skroven förlängas 
för att öka den. 

5.1.4 Hur uppfylldes kravspecifikationen? 

Punkt 1 

Enligt första punkten i kravspecifikationen skulle det finnas möjlighet att 
transportera produkten med bil på takräcke utan att ta isär den, detta begränsar 
bland annat längd och bredd. Exaktare specificerat är kravet att längden ska vara 
under 400cm och bredden under 142cm.  

Längden och bredden inverkar inte bara på transportmöjligheter utan även på 
många andra faktorer. Några sådana faktorer är stabilitet i transversell och 
longitudinell riktning och den teoretiska toppfarten för deplacementskrov enligt 
Fn 0.45. Men de viktigaste punkterna i detta fall var stabilitet och 
transportmöjligheten och dessa faktorer kräver tyvärr motsatta egenskaper. En 
bredare katamaran är stabilare men kan vara svårare att transportera än en smalare 
sådan. Denna punkt i kravspecifikationen uppfylldes genom att längden blev 
302cm som är under kravet på 400cm och bredden blev 130.4cm som är under 
kravet på 142cm.  

Punkt 2 

Den andra punkten i kravspecifikationen säger, de olika huvudkomponenterna ska 
enkelt kunna plockas isär med ett vanligt verktyg. 

Detta krav uppfylls så att huvudkomponenterna som består av två stycken skrov, 
gaffelröret och komponentenheten som innehåller sadelröret och 
kraftöverföringen kan tas isär från ramen med bara ett verktyg. Detta verktyg är en 
13mm skiftnyckel. Detta möjliggörs så att de ovannämnda delarna är fästa i ramen 
med bultar som kan öppnas med denna 13mm skiftnyckel. Gaffelröret är fäst med 
tre bultar, skroven är fästa med två bultar var och komponentenheten med sadel 
och kraftöverföring är fäst med fyra bultar. För att ta isär dessa delar ska 11 
sådana bultar öppnas. Dessutom är stångarna i styrningen fästa med nålar som kan 
tas isär utan verktyg. Om dessa separerade huvudkomponenter ska ytterligare tas 
isär för till exempel reparationer krävs flera än ett verktyg. Denna punkt i 
kravspecifikationen uppfylls så att det är möjligt att ta isär huvudkomponenterna 
med bara ett verktyg. Men att spänna fast eller ta isär 11 bultar tar redan lite tid. 
För vissa delar skulle det kunna vara bra att utveckla en snabbkoppling. 
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Punkt 3 

I den tredje punkten i kravspecifikationen står det, målet är att vikten ska vara 
under 50kg för att vara lätt att bära, hantera, transportera och använda. 

Värdet 50kg kommer ifrån att den lättaste av de analyserade konkurrenterna vägde 
just 50kg. Detta krav utformades för att produkten skulle vara möjlig att bära och 
enklare att hantera. Men också för att väga mindre än konkurrenterna och kunna 
vara ett marknadsföringsargument. Vikten inverkar också på möjligheten att 
transportera med takräcke på ett biltak. Information om hur mycket kan fraktas på 
ett biltak brukar finnas i bilars registreringsbevis. Tillverkare av takräcken brukar 
också anmäla en viktbegränsning för deras olika takräcken. 

Det betyder att ju lättare produkten är desto större är möjligheten att den inte 
överskrider dessa begränsningar. Det är slutanvändarens uppgift och ansvar att 
kolla att möjliga viktbegränsningar inte överskrids och att göra beräkningen på rätt 
sätt så att takräcket och spännbanden räknas med i totalvikten. Mindre vikt 
betyder också mindre materialåtgång som inverkar på priset. Detta krav om att 
vikten ska vara under 50kg uppfylldes med en vikt på bara 35kg. 

Punkt 4 

I den fjärde punkten i kravspecifikationen står det, produkten är avsedd att 
användas av en person och dennas maximala vikt kan begränsas utifrån 
hållfasthetsberäkningar, flytkraft och stabilitet. 

Som det står i kravspecifikationen är denna produkt planerad att användas av en 
person. Dessutom begränsas den maximala vikten för användare av produkten. 
Den maximala vikten av en person begränsas till 140kg. Denna begränsning görs 
för användarnas säkerhet och trygghet. Denna begränsning motiveras genom två 
mätbara specifikationer. Den ena motiveringen bygger på FEM-beräkningen som 
gjordes på sidorna 34-36. Där 1400 Nm applicerades på sadelstången och den 
maksimala spänningen enligt Solidworks var 182Mpa då den maximala tillåtna 
spänningen för materialet är 290 Mpa. Detta ger en säkerhetsmarginal på 37% för 
hållfastheten.  

Den andra motivering bygger på flytkraften av skroven och att produkten ska vara 
stabil. Det är meningen att användaren ska kunna stiga av och på via sidorna utan 
att sjunka eller välta. För stabilitet är det viktigt att flytkraften för ett av skroven 
ska räcka till användaren och vikten av produkten. För en 140kg person och 
produktens vikt 35kg krävs 175 liter flytkraft och skroven i produkten har en 
volym på 177 liter. 

Det som borde ännu göras för att kunna vara säker på att produkten tål en 140kg 
person är att göra en uppsättning för varje komponent i produkten och simulera 
att den maximala spänningen för materialet inte överskrids i komponenterna. Vid 
behov kunde komponenterna förstärkas. Dessutom borde verklighetstester göras 
med en prototyp då tyngdpunkten av vattencykeln skulle vara mycket högt med en 
användare som väger 140kg. Denna punkt i kravspecifikationen om att produkten 
är för en person och att dennas tyngd kan begränsas uppfylls, men det är möjligt 
att den maximala vikten av användare borde sänkas lägre än 140kg. 
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Designprocessen  

Den kunde gått bättre gällande tidsåtgången ibland gick det åt väldigt mycket tid 
till att konstruera några små detaljer. Bättre planering av processen och tidtabell 
kunde ha hjälpt till ett bättre slutresultat. Tidspressen gjorde också att alla delar 
inte kunde finslipas tillräckligt. Gällande vissa lösningar skulle det vara bra att 
fundera ut flera möjligheter som kanske fästet av sadelpinnen och sedan jämföra 
dem i en urvalsmatris. Då kunde man vara säkrare på att lösningen är stadig och 
fungerande. Det skulle vara intressant att mera fokusera på hur delarna skulle 
tillverkas så ekonomiskt som möjligt. Det kunde också inverka på utseendet av 
produkten.  

Skroven tog mycket tid att konstruera och den tiden var bort från de andra 
delarna. Ändå är jag inte helt nöjd med skroven och ser redan nu saker som kunde 
utvecklas och förbättras i detta konceptförslag. Det skulle också vara bra att göra 
en CFD-analys av skroven och ha resultatet av det som ett kriterium i 
urvalsmatrisen. Jag tror också att om det varit ett grupparbete så skulle resultatet 
sett annorlunda ut. En grupp har alltid mera idéer och uppgifter kunde delas 
emellan medlemmarna. 

 

5.2 Metoddiskussion 

En genomgång av de metoder som användes görs i detta stycke och funderingar 
över bra och dåliga sidor med dem. Efter det diskuteras också vad som kunde ha 
gjorts bättre och om ytterligare metoder borde ha använts. 

Metoderna som användes enligt boken design i fokus var fungerande och hjälpte 
till att nå ett resultat. Det är viktigt med informationssamling och analys i början 
av ett projekt. Egentligen kan man säga att konkurrentanalysen hörde till 
informationssamlingen. Meningen är ju inte att kopiera en annan produkt utan att 
hitta möjliga svagheter hos konkurrenterna eller en nisch som finns på marknaden.  

Ett viktigt steg var att få kravspecifikationen färdig för då kunde designprocessen 
börja ordentligt. Det som fungerade bra var också att dela in produkten i moduler 
så att man kunde fokusera på en del i taget. En sak som också var nyttig var att 
först göra skisser på papper. Det är snabbare och man är på något sätt mera 
kreativ när man ritar på papper tycker jag. 

Pughs beslutmatris användes för val av en passlig skrovkonfiguration som i detta 
fall blev katamaranen. Matrisen användes också som hjälpmedel till att välja ett av 
de fem olika utvecklade skroven. Matrisen kunde kanske ha använts effektivare 
genom att göra flera jämförelser av skroven och efter varje omgång fälla bort det 
svagaste alternativet. Efter det skulle de kvarvarande ha utvecklats vidare och 
sedan jämförts på nytt och igen det svagaste alternativet skulle ha fällts bort. Det 
skulle också varit bra att simulera skroven med ett CFD-program och ha det som 
ett kriterium i matrisen. 
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Metoder som skulle hjälpt till att göra arbetet ännu bättre kunde varit att göra en 
intervju med någon eller några som kunde ha gett goda råd gällande en 
designprocess eller speciellt kunna hjälpa till att formge bra skrov för just en sådan 
produkt.  

Det som också kunde varit nyttigt är att läsa någon bok till som behandlar 
produktutveckling och testa en annorlunda produktutvecklingsmetod, kanske det 
hade lett till ett annorlunda slutresultat.  

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Resultatet av denna produktutvecklingsprocess är ett konceptförslag som alltså 
inte är en helt färdig produkt. Jag ser några punkter som borde gås igenom 
ytterligare och förbättras. I detta skede skulle jag inte ännu bygga en prototyp utan 
göra några cykliska genomgångar av modellen och förbättra den. Samt gärna höra 
synpunkter av andra hur konceptet enligt dem kunde förbättras. Jag skulle gärna 
använt mera tid till detta arbete men det är bra att förstå att tiden är begränsad för 
varje projekt. 

Till exempel skroven skulle jag ännu förbättra så att de skulle vara snyggare och 
bättre utformade för mindre friktion vilket skulle kräva att man fördjupar sig i det 
ämnesområdet. Ett CFD-program skulle säkert vara ett bra hjälpmedel i 
utvecklingen av skrov. En punkt i kravspecifikationen om att produkten skulle nå 
bra fart togs bort. Det för att möjlighet att beräkna eller testa produktens fart inte 
fanns på grund av att ingen prototyp byggdes och det fanns inte heller tillgång till 
ett VPP-program ( velocity prediction ). Tillverkningen av de olika delarna borde 
också planeras noggrant och kunde medföra ändringar i produkten. Det har varit 
väldigt lärorikt att göra detta projekt och jag har nu mycket bättre förståelse av 
produktutveckling.  

Det finns många möjligheter till hur arbetet kunde föras vidare. Kraftöverföringen 
borde göras färdig och fungerande. Skroven kan säkert också förbättras och göras 
snyggare. FEM-beräkningar och optimering borde göras för nästan alla delar på 
produkten. Speciellt fästena för ramen på skroven kan vara ett utsatt område för 
påfrestningar. Samma gäller området på ramen som utsätts för användarens massa. 
Kanske utveckla styrstången och sadeln så att de är ihopfällbara för enklare 
transport och förvaring.  

Att planera en säljande design med text och färger skulle vara bra. Det kunde vara 
snyggt med vissa delar gjorda av anodiserad aluminium. Kanske en bättre styrning 
med en fena bakom ramen mittemellan pontonerna. Det finns många olika 
möjligheter att arbeta vidare.
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BILAGA 1 KRAVSPECIFIKATION    
 
Detta är en kort sammanfattning av användningsområdet och kraven som ska tas 
hänsyn till under konceptutvecklingen. 
Produkten är ämnad att användas i vatten och ska drivas med muskelkraft via 
pedaler som ger kraft åt en propeller. 
 
Produkten ska också uppfylla följande krav: 
 
-möjlighet att transportera produkten med bil på takräcke utan att ta isär den, 
detta begränsar bland annat längd och bredd. Exaktare specificerat är kravet att 
längden ska vara under 400cm och bredden under 142cm. 
 
-de olika Huvudkomponenterna ska enkelt kunna plockas isär med ett vanligt 
verktyg 
 
-målet är att vikten ska vara under 50kg för att vara lätt att bära, hantera, 
transportera och använda. 
 
-produkten är avsedd att användas av en person och dennas maximala vikt kan 
begränsas utifrån hållfasthetsberäkningar, flytkraft och stabilitet.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


