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Abstract 

This paper explores which aspects of sailing are important for the athlete to become the best 

Europe-dinghy sailor. Therefore, the paper derives the physics of sailing with the primary focus on 

the sail and foils. This is done by explaining the forces affecting a wing on a plane by way of 

Bernoulli’s principle and related experiments. The physical theories are deduced through 

mathematics with the inclusion of relevant proofs. Furthermore, the physical requirements of the 

athlete will be discussed on the basis of motion analysis and personal experiences. The paper finds 

that the aerodynamic forces acting on a wing are similar to the forces acting on a sail.  

Moreover, a model of a Europe dinghy is designed, and an experiment is performed. The 

experiment shows, that a big force is created from the sail pulling it sideways. Finally, these results 

will be used to create a force analysis of the boat and the athlete. 
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Indledning 

Jeg har valgt at skrive omkring sejlads, da det er centralt for mig og en del af min hverdag. Jeg 

dyrker sejlads på eliteniveau, træner flere gange om ugen og deltager i stævner nærmest hver 

weekend i sommerhalvåret. Selvom jeg har fået mange timers teori om, hvordan sejl og sejlbåde 

virker, har jeg altid gerne ville vide mere. Fysikken bag sejlads er kompleks og jeg har altid ønsket 

et mere teknisk perspektiv, da det er utrolig spændende, hvordan man kan få en båd eller jolle til at 

sejle udelukkende ved brug af naturens vindkraft, lidt snilde og god kropsfysik. Christoffer 

Columbus krydsede Atlanterhavet og opdagede Amerika i 1400-tallet med vindens kraft. Det at 

sejlbåde og den teknik, der gør det muligt at sejle, har eksisteret i så mange år, finder jeg 

interessant. Derudover, vil jeg kunne bruge den viden jeg får gennem opgaven og eksperimenterne, 

til at forbedre mig selv som sejler.  

 

I denne rapport vil relevant teori omkring Europa-jolle sejlads blive udledt, og der vil der udføres en 

række eksperimenter, der vil danne grundlaget for det videre arbejde. Undervejs vil relevante 

matematiske beviser blive inddraget til at understøtte forsøgene. Målet er at være i stand til at 

udføre en fuldstændig kraftanalyse af en Europa-jolle ved at inddrage en kombination af data fra 

målinger på skalamodel i vindtunnel og målinger på vandet. Denne rapport vil derfor ende ud i at 

fortælle noget om, hvordan den fuldstændige kraftanalyse vil kunne foretages, og der vil foretages 

en arbejdskravsanalyse for Europa-jolle atleten med afsæt i en bevægelsesanalyse og egne 

erfaringer.  

 

En af primærkilderne i denne rapport består i The Physics of Sailing Explained 2003 af Bryon D. 

Anderson, som i høj grad vil danne grundlaget for de fysiske teorier der inddrages. Derudover vil 

Idræt B - idrætsteori 2009 af Jesper Franch, Bo Isaksen m.fl. blive inddraget og brugt til at 

beskrive, hvilke fysiske egenskaber, der er vigtige som atlet i en Europa-jolle. Sidst vil en stor del af 

rapporten forklares ud fra mine egne erfaringer som Europa-jolle sejler.  

 

Rapporten vil først og fremmest indeholde en introduktion til bådtypen Europa-jolle. Herefter vil 

fysikken bag et fly udledes og forklares, hvorefter det vil blive sat i relation til Europa-jollen. 

Dernæst vil et forsøg udføres, som vil beskrive, hvilke kræfter en model Europa-jolle genererer. 

Dette vil lede over i et andet forsøg, der vil blive brugt til at foretage målinger på vandet.  
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Herudover vil atletens rolle beskrives, og der vil blive foretaget en bevægelsesanalyse, som belyser 

hvilke muskelgrupper, der er specielt udsat ved Europa-jolle sejlads. Ligeledes vil en 

arbejdskravsanalyse udarbejdes for at beskrive, hvilke krav der stilles til atleten. Sidst vil det 

diskuteres, hvorledes de opnåede resultater kan bruges til videre arbejde og om projektet bevæger 

sig i den rigtige retning. 
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Europa-jollen 

Begrebet båd dækker over mange forskellige former for fartøjer på vandet, men man skelner oftest 

mellem joller, både og skibe, selvom ordet båd bruges som en samlet betegnelse. En jolle er en lille 

åben båd, hvor et skib er en genstand der kan sejle på vandet. I dette afsnit vil det specificeres, hvad 

en Europa-jolle er, og der vil dannes en forforståelse, som vil blive nyttig i resten af rapporten. 

 

Figur 1 Europa-jolle med relevante begreber1 

De forskellige begreber der vedrører Europa-jollen, og som vil blive brugt i rapporten, er vist på 

figur 1 og beskrevet herunder. En Europa-jolle er, som det fremgår af navnet, en jolle og er altså en 

lille sejlbåd. Det vil sige, at Europa-jollen benytter sig af vinden som fremdrift, hvilket gøres ved 

hjælp af en mast, en bom og et sejl. Skroget er 3,35 meter langt, 1,38 meter bredt, og er i dag støbt i 

glasfiber med en minimumsvægt på 45 kg. På skroget sidder masten, som er 5,43 meter høj og 

herpå sidder bommen med en længde på 2,7 meter. Bommen bliver styret ved hjælp af et skøde, 

som er et stærkt stykke tov. Sejlet bliver holdt på plads ved hjælp af hulkiler, som sejlet kan 

monteres i og udspænder 7,1 kvadratmeter. 2 Mast, bom og sejl udgør, sammen med skøde og 

trimliner, jollens rig, som bruges til at drive båden fremad. Under båden er foilsne, som består af ror 

og sværd. 

 

 

                                                 
1 Lånt fra: https://da.wikipedia.org/wiki/Europa_(jolle)#/media/File:Europe_dinghy.svg med redigeringer. 
2 (ISAF, 2015) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Europa_(jolle)#/media/File:Europe_dinghy.svg
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Det specielle ved jollen  

En Europa-jolle er en anderledes jolle, da der er mange forskellige trimmuligheder og justeringer, 

som man kan benytte sig af som atlet. Dette vil sige, at man kan ændre på forskellige dele af båden 

både før og under en kapsejlads. Man taler om at trimme båden til vind og vejr, så den opnår den 

højeste fart. De mange trimmuligheder medfører, at jollen har en meget bred målgruppe, da man 

som atlet, ikke skal veje f.eks. over 80 kg for at kunne sejle jollen på konkurrenceplan. En Europa-

jolle kan sejles fra en vægt på omkring 50 kg og op til en vægt over 85 kg. Det er klart, at der følger 

nogle fordele og ulemper ved at være i enten den lette eller tunge ende. Kigger man på resultaterne 

fra verdensmesterskaberne i 2014, finder man sejlere fra alt mellem 53 kg og op til 84 kg i top ti for 

drenge og piger.3 

 

Riggen 

Som nævnt tidligere er det riggen der bruges til at få fart i båden, og det er også her, at der kan 

foretages flest ændringer. Masten er lavet i kulfiber og den bliver produceret specielt til den enkelte 

sejler efter vægt. Man behandler begreberne; en stivere eller blødere mast. Alle master er lige gode, 

men kun, hvis de bliver sat sammen med den rette sejler. En let sejler vil typisk have fordel af en 

blød mast, da den er mere fleksibel og dermed vil bøje mere i meget vind og lukke mere luft ud. 

Dette vil beskrives nærmere senere i opgaven. Modsat en blød mast, skal der en større kraft og 

højere vindstyrke til for at bøje den stive mast tilsvarende. Man siger at en stivere mast er bedre til 

at holde på luften, hvilket er vigtigt som tung sejler når det blæser, da man har brug for mere kraft, 

for at skyde den samme fart som en lettere sejler. Bommen på en Europa-jolle er produceret som 

one-design og derfor er der ikke betydelige forskelle selvom der findes forskellige mærker og 

variationer. Det er blot udseende og funktioner der varierer og det har altså ingen betydning for 

farten. 

Mast og bom holder på sejlet, hvor der også er mange muligheder for den enkelte sejler. Sejlene 

bliver, ligesom masten, designet specielt til hver sejler. Dette gøres ud fra et bøjningsdiagram over 

den mast, som atleten sejler med. Der bliver justeret i dybden i sejlet ved at sy cross-cut- eller 

                                                 
3 (Anon., u.d.) 
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radialbaner.4 Derudover er det hovedsageligt agterligets5 længde der bliver ændret, således der er 

den korrekte spænding når der sejles kryds6 og på den måde den optimale profil i sejlet. 

Spændingen har stor betydning for, hvordan sejlet udformer sig og, hvordan vindflowet er omkring 

det. Dette kan dog justeres på flere måder. Man kan ændre mastehældningen7, hvilket gør at 

spændingen på agterliget bliver enten større eller mindre, når der sejles kryds. Derudover kan det 

justeres med skødet, som bruges til at bestemme, hvilken vinkel sejlet skal have til vinden. Slækker8 

man en smule på skødet bliver agterligsspændingen lidt mindre og man kan deraf fintrimme sejlet 

imens man sejler.  

Under båden er som nævnt foilsne. Sværdet sidder centreret i midten af skroget, hvor det fungerer 

som modvægt til sejlet og sørger for, at båden ikke driver sidelæns. Dette vil blive forklaret 

nærmere senere i opgaven. Roret er designet på samme måde som sværdet. Det er placeret centreret 

bagerst på skroget og bliver brugt til at bestemme bådens retning. 

                                                 
4 Cross-cut er en type af syning, hvor banerne går på tværs i sejlet og radialbaner går på langs. 
5 Den bagerste kant af sejlet som går fra mastetoppen til enden af bommen. 
6 Udtryk for at sejle op imod vinden. (ca. 45 grader til vinden) 
7 Rykke mastetoppen længere frem (mod spidsen af båden) eller tilbage. 
8 At løsne på skødet. 
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Fremdriften i en Europa-jolle 

Det der driver en Europa-jolle fremad, er som nævnt riggen, hvor specielt masten og sejlet har en 

afgørende betydning. I dette afsnit zoomes der ind på sejlet og vindflowet herom, da det er 

essentielt for, at man som atlet ved, hvordan sejlet skal tilpasses til vinden, for at sejle hurtigst rundt 

på banen. Den overordnede teori omkring aerodynamikken vil blive udledt og forklaret ud fra 

vingeprofiler og senere kobles til sejlet og foilsne på en Europa-jolle.  

 

Bernoullis Princip9, 10  

Aerodynamikken kan beskrives med mange forskellige metoder, hvor nogle er mere komplekse end 

andre. Navier-Stokes ligninger er tre koblede partielle differentialligninger som beskriver 

aerodynamikken omkring profiler. Ligningerne er så komplekse, at selv computere har besvær med 

at løse dem. Trods dette, mener man, at Navier-Stokes ligninger er de eneste ligninger der tager 

højde for alle parametre for løft og modstand. I denne rapport, vil aerodynamikken hovedsageligt 

beskrives ud fra Bernoullis princip. Bernoullis princip kan beskrives ud fra fly og deres 

vingeprofiler. Vingerne på et fly er designet således, at de opfylder nogle fysiske krav der gør, at 

flyet opnår det der kaldes løft. På figur 2 er de tre grundlæggende termer indenfor aerodynamik 

omkring en vinge vist: 

- Chord-linjen (korden) er en lige linje der går fra vingespidsen til bagkanten af vingen.  

- Camber-linjen er midterlinjen mellem over- og undersiden af vingen og fortæller noget om 

symmetrien på vingen.  

- Angrebsvinklen er vinkel mellem bevægelsesretningen og chord-linjen. 

 

Figur 2 Flyvinge, hvor centrale begreber er vist11 

Løftet opnås ved, at vinden der bevæger sig på oversiden af vingen, skal bevæge sig en længere 

distance end vinden der bevæger sig på undersiden. Dette resulterer i, at vinden der bevæger sig på 

                                                 
9 (Anderson, 2003) 
10 (Baktoft, 2014) 
11 Lånt fra: Matematik i virkeligheden side 137. 
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oversiden, skal bevæge sig med en højere hastighed. Bernoullis princip fortæller at trykket ændrer 

sig i forhold til hastigheden i en fluid12 - jo højere hastighed desto lavere tryk og omvendt. Dette vil 

nu blive bevist ud fra formlen for arbejde. 

Bernoullis ligning  

Bernoullis ligning er givet ved følgende udtryk: 

 
ΔP =

1

2
· ρ · Δv2 

(1) 

Hvor: 

- ΔP er trykforskellen Pa 

- ρ er densiteten af fluiden 𝑘𝑔/𝑚3 

- Δ𝑣 er hastighedsforskellen 𝑚/𝑠  

Da en vingeprofil på f.eks. et fly er i bevægelse, bliver der udført et arbejde på vingen og formlen 

for arbejde bruges derved til at udlede Bernoullis princip. Den siger, at arbejdet A er kraften F 

gange strækningen s: 

 A = F · s (2) 

Trykket P er givet ved kraft per areal T: 

 
P =

F

T
⇔ F = P · T 

(3) 

Ligning 3 indsættes nu i ligning 2: 

 A = F · s ⇔ A =  P · T · s (4) 

Derudover vides det, at man kun kan ændre energien i et system ved at udføre et arbejde på det. 

Arbejdet kommer til udtryk ved en ændring i den samlede energi Ekin + Epot. Her vil ses bort fra 

den potentielle energi da det er bevægelsen der er interessant, altså den kinetiske energi: 

 
Ekin =

1

2
· m · v2 

 

Hvor: 

- m = massen 𝑘𝑔 

- 𝑣 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑚/𝑠 

Derudover vides det:  

ΔA = ΔEkin 

Dette bruges nu i ligning 4: 

                                                 
12 Fællesbetegnelse for væsker og gasser. 
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Δ(
1

2
· m · v2) =  ΔP · T · s 

Nu kan den sidste del af højresiden omskrives til volumen V. Dette gøres da det vides, at der i 

den endelige formel indgår densiteten ρ som er masse per volumen. Der fås: 

Δ(
1

2
· m · v2) =  ΔP · V ⇔ 

Det antages at massen er konstant, og at det er hastigheden af fluiden som ændres.  

ΔP =
1

2
·
m

V
· Δ𝑣2 ⇔ 

ΔP =
1

2
· ρ · Δ𝑣2 

Dermed er Bernoullis princip udledt ud fra formlen for arbejde til: 

 
𝛥𝑃 =

1

2
· 𝜌 · 𝛥𝑣2 

(5) 

 

 

Det ses altså, at hvis der er en ændring i trykket, vil det resultere i en ændring i hastigheden og 

omvendt.  

 

Downwash-effekten og lufthvirvler13, 14 

Downwash-effekten er en anden forklaring på, hvordan en vingeprofil opnår løft. Dette forklares 

ved, at luftstrømmen, som løber over vingen i starten, har en opadgående retning (følger 

vingeprofilens form) og efterfølgende en nedadgående retning. Da vingeprofilen munder ud i en 

spids, vil luftstrømmen fortsætte i den nedadgående retning svarende til vingens afsluttende profil.  

Dette fænomen er vist i figur 3.  

                                                 
13 (Anderson, 2003) 
14 (Hall, 2015) 
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Figur 3 Illustrerer downwash-effekten og dannelsen af hvirvler15 

Man kan sige, at vingeprofilen skyder luften skråt bagud og nedad, og deraf opnår en lige så stor 

modsatrettet kraft som luften sendes afsted med. Dette kan forklares ved Newtons 3. lov som siger, 

at aktion er lig reaktion eller sagt på en anden måde; Påvirkes et legeme af en kraft, vil legemet 

påføre en lige stor modsatrettet kraft. 

 

På figur 3 ses dannelsen af lufthvirvler (vortices på figuren) ved vingespidserne. Det er tidligere 

beskrevet, at en vinge er designet således, at oversiden af vingen er buet og længere end undersiden. 

Dette medfører, at luftstrømmen som bevæger sig over profilen, skal tilbagelægge en længere 

distance og dermed have en højere hastighed. Ifølge Bernoullis princip vil der altså være et lavere 

tryk. Kigger man på hele vingen, vil der være en trykforskel; et lavere tryk på oversiden og et 

relativt højere tryk på undersiden. Det fremgår derved, at der vil løbe en luftstrøm fra det høje tryk 

på undersiden til det lave tryk på oversiden af profilen. Dette kan kun ske ved spidserne, hvor der er 

mulighed for at luften kan bevæge sig fra under- til overside. Der vil blive dannet en cirkulær 

luftstrøm, som vil blive ført bagud og nedad i det den løber sammen med den resterende luft der 

omslutter profilen. Det er denne karakteristiske luftstrøm som forstås ved en lufthvirvel.  

Det er vigtigt at nævne, at dannelsen af lufthvirvler er en energikrævende proces som reducerer 

løftet som vingeprofilen producere. Man siger at lufthvirvlerne bidrager til den inducerede 

modstand16. 

 

                                                 
15 Lånt fra: The Physics of Sailing Explained side 55 
16 En modstand der opstår som følgevirkning af at vingerne producerer et løft.  
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Sejlet i perspektiv 

Et sejl på en Europa-jolle er, ligesom en flyvinge, en profil som bliver påvirket af en luftmodstand, 

hvor formålet er at opnå et løft.  

 

           Figur 4 Illustrerer vindflowet omring en flyvinge17     Figur 5 Illustrerer vindflowet omkring ét sejl18 

På figur 4 og 5 ses vindflowet omkring henholdsvis en flyvinge og et sejl. En flyvinge har som 

tidligere nævnt en camber-linje, som bliver konstrueret ud fra over- og undersiden på vingen. Dette 

er ikke muligt at gøre på samme måde med et sejl, da det er fremstillet af sejldug som er et tyndt, 

men stærkt materiale. Der er altså ikke nogen underside på en sejlprofil, men et sejl virker på præcis 

samme måde som en flyvinge. Man bestræber altså det størst mulige løft fra sejlet, som i stedet for 

at holde et fly oppe, får en båd til at sejle fremad. Dog er der stadig en korde på et sejl, som går fra 

sejlets begyndelse til slutning. Korden kan ses på figur 5 som den stiplede linje. Sammenligner man 

vindflowet omkring flyvingen på figur 4 og sejlet på figur 5, er det tydeligt at vinden bliver delt ved 

sejlets begyndelse, og at vinden bevæger sig over en længere distance på oversiden end på 

undersiden. Der opstår et paradoks, da vinden omkring et sejl bevæger sig på samme måde som 

vinden omkring en flyvinge selvom, at sejlet kun består af én tynd overside.  

For forståelsens skyld, kan man tale om en imaginær underside, som kan konstrueres ud fra 

vindflowet der løber på undersiden af sejlet. Undersøger man forskellige flyvinger og sammenligner 

vindflowet omkring dem, har de det til fælles, at vinden bliver splittet ved spidsen og herefter følger 

vingens profil, hvor den bliver forenet ved vingens bagkant. Derfor kan undersiden af sejlet 

konstrueres ud fra det tomrum som afgrænses af sejlet og vinden på undersiden. Dette er illustreret i 

figur 6. 

                                                 
17 Lånt fra: The Physics of Sailing Explained side 45. 
18 Lånt fra: The Physics of Sailing Explained side 71 redigeret. 
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Figur 6 Den imaginære underkant på et sejl19 

Selvom et sejl ikke har en fysisk underside, virker det på samme måde som en flyvinge og man 

kunne i teorien fremstille sejlet på samme måde som en flyvinge og opnå samme effekt. Dog er 

sejlbåde meget lette sammenlignet med flyvemaskiner og en flyvinge-konstruktion vil derfor 

bremse båden. Dette skyldes den store vægt, hvor accelerationen derved vil blive mindre. Newtons 

2. lov, som siger, at accelerationen a er givet ved kraft F per masse m kan beskrive ovenstående: 

F = m · a ⇔ a =
F

m
 

Stall-fænomenet i en Europajolle 

På en flyvinge, kan stall-fænomenet beskrives ved at angrebsvinklen på vingen bliver for stor, 

hvilket resulterer i, at vindflowet ikke mødes ved bagkanten af vingen, men bliver afbøjet således, 

at det først mødes et stykke efter vingen. Hermed opnår man ikke trykforskellen, som både trykker 

og suger flyet i en opadgående retning. 

I princippet sker der det samme med vindflowet omkring et sejl, hvor den eneste forskel er, at 

bådens angrebsvinkel ikke bliver ændret. Hvis man blev ved med at ændre angrebsvinklen uden at 

trimme sejlet, ville presset fra vinden blive tilstrækkeligt stort og dermed kæntre båden. Dette vil 

være et meget sjældent syn, da atleten ville indstille sejlet til sejlretningen og undgå kæntring. I 

stedet kan stall-fænomenet beskrives på en anderledes måde, som ofte ses ved sejlads. 

Det er tidligere beskrevet, at skødet i en Europa-jolle bruges til at styre sejlet. Når man sejler kryds, 

er det vigtigt trimme sejlet hjem20, for at opnå en spænding på agterliget. Afhængig af vindens 

styrke, mastens bøjning og agterligets længde, er det muligt at trække for meget hjem i sejlet og 

herved opnå en for stor agterligsspænding. I takt med at agterligsspændingen bliver større, lukker 

kappen på sejlet sig tilsvarende. Kappen på et sejl kan beskrives ved den bagerste del af sejlet, der 

er udenfor den lige linje som kan trækkes fra faldbarm21 til skødebarm22. Kappen kan med 

                                                 
19 Lånt fra The Physics of Sailing Explained side 71 redigeret. 
20 Fagterm som beskriver det at hive ind i sejlet - altså gøre vinklen mellem sejl og vind mindre.  
21 Det hjørne af sejlet, som er nærmest faldet (sidder i toppen af masten). 
22 Det hjørne af sejlet, som er nærmest skødet (mod enden af bommen).  
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tilnærmelse beskrives ved det område, hvor sejlpindene sidder. Når kappen lukkes, bliver den mere 

vinkelret på vindflowet (dog aldrig vinkelret) og kan komme til at virke som en plade der forstyrrer 

flowet og bremser båden. Når det sker, opstår der det man kender ved stall, hvor vindflowet ikke 

mødes ved bagkanten af sejlet, men bliver afbøjet således, at det først mødes et stykke efter. 

 

Foils 

Vindflowet omkring sejlet, som befinder sig over vandet, er blevet beskrevet. Dette afsnit vil 

omhandle flowet omkring foilsne. Det er sejlet som i samspil med foilsne, får båden til at sejle 

fremad. Dette skyldes, at sejlet genererer en kraft som presser båden sidelæns og foilsne genererer 

en næsten modsatrettet kraft ud fra sejlet. Der bliver således skabt et flow omkring foilsne under 

vandet, hvilket er illustreret på figur 7. 

 

Figur 7 Kræfterne som virker på en båd med tilhørende kraftvektorer23  

På figur 7 ses kraftvektoren fra sejlet der bliver genereret ud fra vindflowet. Kraftvektoren skubber 

båden sidelæns og lidt fremad, hvilket skaber et flow omkring foilsne under vandet. Flowet 

omkring foilsne (keel på figuren) genererer en vinkelret kraftvektor på båden, der skubber den 

modsatte vej. Dette skaber altså en kraftvektor skråt fremad i bevægelsesretningen.  

Da foilsne på en Europa-jolle er symmetriske, genereres der ikke i sig selv noget løft. Først når der 

er en fremadrettet bevægelse og en angrebsvinkel, kan dette lade sig gøre. Dette er tilfældet, da 

sejlet skubber båden skråt fremad og derved bliver angrebsvinklen dannet og foilsne kan give løft.  

 

  

                                                 
23 Lånt fra: The Physics of Sailing Explained side 48 
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Målet med det færdige projekt, er at kunne vise, at kræfterne på en Europa-jolle fordeler sig som det 

ses på figur 7. Til dette vil en modelbåd konstrueres og der vil foretages målinger på den i en 

vindtunnel på Navitas. Da der vil blive udført et stort omfang af lineær regression til 

databehandlingen, vil mindste kvadraters metode og forklaringsgraden 𝑅2 bevises. 

Mindste kvadraters metode   

Mindste kvadraters metode, er en metode, hvorpå man kan bestemme den bedste rette linje af 

måledata. Den rette linje, kendes som tendenslinjen, som fortæller noget om målepunkters 

tilbøjelighed til at indordne sig efter en bestemt udvikling. Dette kan forklares ved, at punkterne 

der ligger omkring tendenslinjen, har en afstand til tendenslinjen. Hvis afstanden kaldes 𝑑, kan et 

kvadrat tegnes ud fra linjen d som den ene sidelængde. Arealet af kvadratet vil være givet ved: 

𝐴𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 = 𝑑 · 𝑑 = 𝑑2 

Hvis dette gøres for alle målepunkter, vil den bedste rette linje bestå i den linje, som danner det 

mindste samlede areal - heraf navnet. 

Det vides, at der er n observationer (1, 2, 3 ··· 𝑛), som har en afstand fra tendenslinjen med 

forskriften: 

𝑦 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏 

Afstanden til punktet 𝑑 kan findes ved (da afstanden kvadreres senere, er fortegnet for 𝑑 

irrelevant): 

𝑦 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏 ± 𝑑 ⇔ 𝑑 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏 ± 𝑦 

Dette gælder altså også når vi har n observationer, hvor afstanden findes for de forskellige 

målepunkter: 

 𝑑𝑖 = 𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 − 𝑦𝑖  (6) 

Nu vil summen af de kvadrede afstande T findes: 

𝑇 = ∑(𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 − 𝑦𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

Summen af arealet skal nu minimeres, hvilket gøres ved at optimere. Derfor differentieres der nu 

med hensyn til henholdsvis a og b og de sættes lig nul, hvor de værdier af a og b der giver den 

mindste sum af kvadraterne findes. Først bestemmes udtrykket for a: 

 
 
𝜕𝑇

𝜕𝑎
= ∑((𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 − 𝑦𝑖)

2)′ = 0

𝑛

𝑖=1

⇔ 
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∑2 · (𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 − 𝑦𝑖) · 𝑥𝑖  = 0

𝑛

𝑖=1

 
(7) 

I ovenstående opdeles sumtegnet og der ganges ind i parentesen: 

𝑎 ∑𝑥𝑖
2 + 𝑏 · ∑𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Dette omskrives nu til matrixform: 

[
 
 
 
 
 ∑ 𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

∑1

𝑛

𝑖=1 ]
 
 
 
 
 

[
𝑎
𝑏
] =

[
 
 
 
 
 ∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

∑𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1 ]
 
 
 
 
 

 

Hvor løsningen er: 

𝑎 =

|
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 1𝑛

𝑖=1
|

|
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 1𝑛

𝑖=1

|

=
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 · ∑ 1𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 · ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 · ∑ 1𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 · ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )

= 

𝑛 · ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 · ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛 · ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

 

Det samme gøres nu for udtrykket der differentieres i forhold til b: 

 𝜕𝑇

𝜕𝑏
= ∑((𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 − 𝑦𝑖)

2)′ = 0

𝑛

𝑖=1

 ⇔ 
 

 
∑ 2 · (𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 − 𝑦𝑖) · 1 = 0

𝑛

𝑖=1

 
(8) 

Hvor løsningen er: 

𝑏 =

|
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

|

|
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 1𝑛

𝑖=1

|

=
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 · ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 · ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 · ∑ 1𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 · ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )

= 

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 · ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 · ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛 · ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

 

Hermed er værdierne af konstanterne a og b bestemt, således den mindste sum af kvadraterne 

findes og tendenslinjen kan konstrueres. Altså er mindste kvadraters metode bevist. 
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Forklaringsgraden 𝑹𝟐  

Forklaringsgraden 𝑅2 er et udtryk for, hvor god sammenhængen er mellem to variable og er en 

værdi mellem 0 og 1. Desto tættere på 1 forklaringsgraden er jo bedre sammenhæng er der 

mellem variablerne. 

Det vides at R er givet ved: 

 
𝑅 =

∑(𝑥𝑖 − �̅�) (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 (𝑦𝑖 − 𝑦 ̅)2
 

(9) 

 

Og at R ligeledes kan udtrykkes: 

 

𝑅 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥 · 𝑆𝑦𝑦

=
∑𝑥𝑖𝑦𝑖 −

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)
𝑛

√(∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖)
2

𝑛 )(∑𝑦𝑖
2 −

(∑𝑦𝑖)
2

𝑛 )

 

(10) 

Hvor: 

- 𝑆𝑥𝑥 = ∑𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑛
 

- 𝑆𝑦𝑦 = ∑𝑦𝑖
2 −

(∑𝑦𝑖)
2

𝑛
 

- 𝑆𝑥𝑦 = ∑𝑥𝑖𝑦𝑖 −
(∑ 𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)

𝑛
 

Nu vil det vises, at ligning 9 og 10 er ens. Da Sigma-notationen opfører sig ligesom integraler, 

gælder de samme regneregler for Sigma-notationen som ved integraler. Dette vil blive brugt i 

følgende bevis.  

𝑅 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�) (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 (𝑦𝑖 − 𝑦 ̅)2
=

∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 �̅� − �̅�𝑦𝑖 + �̅��̅�

√∑(𝑥𝑖
2 + �̅�2 − 2𝑥𝑖 �̅�)∑(𝑦𝑖

2 + �̅�2 − 2𝑦𝑖 �̅�)

= 

∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 − ∑𝑥𝑖 �̅� − ∑ �̅� 𝑦𝑖 + ∑ �̅��̅�

√∑(𝑥𝑖
2 + ∑ �̅�2 − 2∑𝑥𝑖 �̅�)∑(𝑦𝑖

2 + ∑ �̅�2 − 2∑𝑦𝑖 �̅�)

 

Middelværdier er givet ved: 

�̅� =
∑𝑥𝑖

𝑛
 

Da det kan ses, at der mangler n i både tæller og nævner ganges der med 1, altså (
𝑛

𝑛
): 

𝑅 =
∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅� − 𝑛�̅��̅� + 𝑛�̅��̅�

√∑(𝑥𝑖
2 + 𝑛�̅�2 − 2𝑛�̅�2)∑(𝑦𝑖

2 + 𝑛�̅�2 − 2𝑛�̅�2)

= 
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∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 + �̅��̅�(−2𝑛 + 𝑛)

√∑(𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2)∑(𝑦𝑖

2 + 𝑛�̅�2)

=
∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�

√∑(𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2)∑(𝑦𝑖

2 + 𝑛�̅�2)

 

Middelværdierne omskrives nu, således udtrykket passer med ligning 8: 

𝑅 =
∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 −

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)
𝑛

√(∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖)
2

𝑛 )(∑𝑦𝑖
2 −

(∑𝑦𝑖)
2

𝑛 )

 

Udtrykket for R er nu fundet og det hele kvadreres for at finde 𝑅2: 

𝑅2 =

(

 
∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 −

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)
𝑛

√(∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖)
2

𝑛 )(∑𝑦𝑖
2 −

(∑𝑦𝑖)
2

𝑛 ))

 

2

 

 Dermed er formlen for 𝑅2 bevist. 

 

Europa-jolle model i vindtunnel 
Som nævnt vil en modelbåd konstrueres (se bilag 1), og der vil foretages målinger på båden i en 

vindtunnel på Navitas. Vindhastigheden skal bruges til at finde de gældende kræfter i forhold til 

vindstyrken. Dette gøres ved hjælp af et pitotrør, som er placeret i toppen af vindtunnelens 

udmunding. Pitotrøret måler trykforskellen mellem det statiske tryk (trykket af den pågældende 

atmosfære) og det dynamiske tryk (trykket som dannes pga. fluidens hastighed). Dette gøres ved at 

røret er forbundet til to slanger som er ført over i et U-rør med vand - én slange i hvert rør. I takt 

med at vindens hastighed stiger, vil vandstanden mellem de to rør blive større. Vandstanden bliver 

altså forskudt pga. den trykforskel der opstår mellem hastigheden af fluiden (som her er luften) og 

det statiske tryk (som her er trykket inde i vindtunnelen). Dette er illustreret på figur 8.  
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Figur 8 Viser, hvordan pitotrøret er forbundet med manometeret. 

Der opstår altså en højdeforskel mellem vandstanden på de to sider i U-røret og vindstyrken kan ved 

hjælp af en funktionsforskrift findes. Funktionsforskriften vil nu udledes og figur 8 vil blive brugt 

til at forklare undervejs: 

Pitotrør-funktion udledning   

Trykforskellen er givet ved at trække det statiske tryk fra det dynamiske og det vides fra 

Bernoullis ligning, ligning 5, at når der er en trykforskel, medfører det en ændring i hastigheden: 

 
𝑝𝑠 − 𝑝0 =

1

2
· 𝜌 · 𝛥𝑣2 

(11) 

Hvor: 

- ps er det dynamiske tryk i Pa 

- p0 er det statiske tryk i Pa 

Når trykket der løber i pitotrøret møder vandet som er i U-røret, bliver det stoppet og påfører 

vandet med et tryk som er givet ved: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
 

Det antages at U-røret er monteret på en væg, således det hænger lodret. Her vil vandet i U-røret 

blive påvirket af tyngdekraften som er givet ved masse gange tyngdeacceleration 𝑔: 

𝐹𝑡𝑦𝑛 = 𝑚 · 𝑔 
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Derudover kan massen af vandet findes, når densiteten 𝜌𝑤 og volumen (𝐴 · ℎ) kendes. Dette er 

givet ved: 

𝑚 = 𝜌𝑤 · 𝐴 · ℎ 

Vi kan nu indsætte udtrykket for kraften, som påvirker vandet, i formlen for trykket: 

 
𝑝𝑆 − 𝑝0 =

𝐹

𝐴
=

𝑚 · 𝑔

𝐴
=

𝜌𝑤 · 𝐴 · ℎ · 𝑔

𝐴
= 𝜌𝑤 · ℎ · 𝑔 

(12) 

Nu indsættes ligning 11 i ligning 12. Trykforskellen medfører som nævnt en højdeforskel på 

vandet i U-røret: 

1

2
· 𝜌 · Δ𝑣2 = 𝜌𝑤 · Δℎ · 𝑔 ⇔ 

Δ𝑣2 =
𝜌𝑤 · Δℎ · 𝑔

1
2

· 𝜌
⇔ 

Δ𝑣 = √
𝜌𝑤 · Δℎ · 𝑔

1
2 · 𝜌

 

Densiteten af henholdsvis vand og luft ved 20 grader kan slås op og tyngeaccelerationen g kan 

findes:24 

- 𝜌𝑤 = 1 𝑘𝑔/𝑚3 

- 𝜌 = 1,2
𝑘𝑔

𝑚3 

- 𝑔 = 9,82
𝑚

𝑠
 

Dette indsættes i udtrykket for Δv: 

Δ𝑣 = √
1

𝑘𝑔
𝑚3 · Δℎ · 9,82𝑚/𝑠2

1
2 · 1,2

𝑘𝑔
𝑚3

 

Da højden kan aflæses og indsættes, kan hastigheden dermed findes. 

 

 

Forsøget går ud på at finde de kræfter sejlet på modelbåden genererer. For at vise dette, vil der 

foretages en række målinger af kræfterne, som bliver genereret fra sejlet ved forskellige 

vindstyrker. Derudover vil der indføres en ekstra variabel; bådens vinkel til vinden, som vil bruges 

                                                 
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Density 
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til at foretage multipel regression af data. Der vil inddrages grafer for den sidevirkende kraft 𝐹𝑆, 

hvor der vil vises eksempler. Resterende grafer kan ses i bilag 1. 

 

Det forventes, at der vil være en lineær sammenhæng mellem kræfterne F og bådens vinkel til 

vinden 𝜃 i forhold til vindstyrken 𝑣 på formen: 

𝐹(𝜃) = 𝑎1 · 𝜃 + 𝑏1 

Hvor: 

- 𝐹 er kraften i 𝑁 

- 𝜃 er bådens vinkel til vinden i deg 

Ligeledes forventes det at se en lineær sammenhæng mellem kræfterne F og vindstyrken 𝑣 i forhold 

til bådens vinkel til vinden 𝜃 på formen: 

𝐹(𝑣) = 𝑎2 · 𝑣 + 𝑏2 

Dertil vil der som nævnt udføres multipel regression, hvor der forventes at være en tilnærmelsesvis 

sammenhæng mellem kraften F som funktion af vindstyrken v og bådens vinkel til vinden 𝜃 på 

formen: 

𝐹(𝑣, 𝜃) = 𝑎3 · 𝑣 + 𝑏3 · 𝜃 + 𝑐3 

Hvor: 

- 𝑣 er vindens hastighed i 𝑚/𝑠  

Her vil kraften 𝐹 være afhængig variabel og vindstyrken 𝑣 og bådens vinkel til vinden 𝜃 vil være 

uafhængige variable.  

For at kunne udføre multipel regression, skal følgende krav opfyldes: 

- De uafhængige variable må ikke være afhængige af hinanden. 

- Den afhængige variable skal være lineær afhængig af de uafhængige variable hver især.  

 

De uafhængige variable kan på ingen måde være afhængige af hinanden, da det er den enkelte atlet 

der bestemmer og dermed ændre bådens vinkel til vinden ved forskellige vindstyrker. Den 

afhængige variabel 𝐹𝑆 er lineær afhængig af de to uafhængige variable (hastigheden 𝑣 og bådens 

vinkel til vinden 𝜃) hver især: 
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Graf 1 Viser sammenhængen mellem 𝐹𝑆  i N og bådens vinkel til vinden 𝜃 ved de forskellige vindstyrker 

Af graf 1 ses, at den sidevirkende kraft ved de forskellige vinkler bliver større i takt med at vindens 

hastighed stiger. Sammenhængen er lineær på formen (9,0 m/s): 

𝐹𝑆(θ) = 0,0297
𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 + 2,3973𝑁 

Med en forklaringsgrad på 𝑅2 = 0,8009 

 

 

Graf 2 Viser sammenhængen mellem 𝐹𝑆  i N og vindhastigheden 𝑣 i m/s ved de forskellige vinkler som båden har til vinden θ. 

Af graf 2 ses, at den sidevirkende kraft bliver større i takt med, at bådens vinkel til vinden bliver 

større og, de forskellige funktioner er lineære afhængige af vindhastigheden på formen (40 deg): 

𝐹𝑆(v) = 0,7079
𝑁

𝑚/𝑠
· 𝑣 − 2,6841𝑁 

Med en forklaringsgrad på 𝑅2 = 0,9554 
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Da kriterierne for multipel regression er opfyldt, udføres dette: 

 

Graf 3 Data fra multipel regression 

Af den multiple regressionsdata ses, at der er en lineær sammenhæng på formen: 

𝐹𝑠(𝑣, 𝜃) = 0,806
𝑁

𝑚/𝑠
· 𝑣 + 0,0310

𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 4,82𝑁 

Med en forklaringsgrad på 𝑅2 = 0,941 

 

Data skal bruges til at fortælle noget om, hvilke kræfter sejlet på en Europa-jolle i virkeligheden 

genererer. Det er derfor vigtigt at nævne, at modelsejlet har en approksimeret afvigelse på 3 % fra et 

perfekt modelsejl. Højdeforskellen på U-røret, som bruges til at bestemme vindhastigheden, er 

blevet aflæst på øjemål, og der opstår derved endnu en fejlkilde. Data vil alligevel bruges til at 

fortælle noget om kræfterne på en rigtig Europa-jolle.  

Ud fra forsøget, er funktionsforskrifterne for at finde den sidevirkende kraft 𝐹𝑆 og modstanden  𝐹𝐷  

fundet. 
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Karakteristik af vindmåler 

For at kunne udføre målinger på vandet, hvor bevægelseshastigheden og den lokale vindhastighed 

omkring båden kendes, konstrueres en vindmåler, der kan monteres på Europa-jollen (se bilag 2). 

Karakteristikken for vindmåleren undersøges i en vindtunnel på Navitas, hvor det forventes at 

vindmålerens karakteristik vil have en lineær sammenhæng på formen: 

𝑈(𝑣) = 𝑎 · 𝑣 + 𝑏 

Hvor: 

- U er spændingen i V 

- v er hastigheden i m/s 

- a og b er konstanter 

 

Graf 4 Karakteristikken af min vindmåler som viser vindhastigheden v som funktion af spændingen U 

 

Af grafen fås en lineær sammenhæng på formen: 

𝑣(𝑈) =  43,984 
𝑚/𝑠

𝑉
· 𝑈 + 5,3167 𝑚/𝑠 

Med en forklaringsgrad på R² = 0,981. 

Konstantværdien er forholdsvis stor i forhold til det output som bliver målt. Dette kan skyldes at 

Logger Pro ikke har været nulstillet helt. Dog er den betydelige faktor i dette tilfælde, at 

datapunkterne der blev målt i under 5 m/s er blevet slettet. Dette skyldes at værdierne var meget 

varierende og derfor ikke kunne bruges i karakteristikken. De lave værdier kan forklares ved at den 

valgte motor ikke inducerer en tilstrækkelig stor spænding til at blive opfanget på måleapparatet. 

Dette medfører også at vindmåleren ikke vil være præcis i vindstyrker lavere end konstantværdien 

på 5,3 m/s. 
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Det kan konkluderes, at der er en tydelig lineær sammenhæng mellem vindhastigheden v og 

spændingen U. Dette kan både ses ved at datapunkterne ligger tilnærmelsesvis på en ret linje og 

forklaringsgraden R2 = 0,981 > 0,95.  

 

Vindmåleren vil derfor kunne bruges til at måle den lokale vindhastighed på vandet, givet at den 

ikke skal bruges i under 5,3 m/s.  

 

Den fuldstændige kraftanalyse  
De udførte eksperimenter på modellen bliver brugt til at udføre kraftanalysen. De multiple lineære 

sammenhænge af kræfterne som funktion af vindhastigheden og bådens vinkel til vinden fundet til: 

𝐹𝑠(𝑣, 𝜃) = 0,806
𝑁

𝑚/𝑠
· 𝑣 + 0,0310

𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 4,82𝑁 

𝐹𝐷(𝑣, 𝜃) = 0,172
𝑁

𝑚/𝑠 
· 𝑣 + 0,0197

𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 1,46𝑁 

De multiple lineære sammenhænge kan bruges til at finde modstanden og den sidevirkende kraft på 

en rigtig Europa-jolle. Dette kan gøres ved at måle den lokale vindstyrke på vandet med 

vindmåleren og bådens vinkel til vinden. Bådens vinkel til vinden vil måles med et kamera der, 

ligesom vindmåleren, monteres på bådens fordæk. Her vil kameraet filme en vindpil, der viser 

vindens retning. Dette vil altså kunne bruges til at bestemme bådens vinkel til vinden, som er én af 

de to variable i de multiple funktionsudtryk.  

 

Det næste skridt vil altså bestå i at tage ud at sejle på vandet, hvor forskellige variable vil måles for 

at kunne udføre en fuldstændig kraftanalyse af båden og mig som atlet. Herudover vil der påføres 

sensorer på kroppen som måler pulsen. Denne vil blive brugt som belæg for at beskrive de 

arbejdskrav der stilles til atleten og vil være med til at belyse, hvor stor en betydning konditionen 

har for Europa-jolle sejlads.  

Bådens hastighed og den lokale vindhastighed og vindretning som påvirker Europa-jollen, vil blive 

målt. Dertil vil et accelerometer monteres på mig selv, så accelerationer i x-, y- og z-aksens retning 

vil blive målt. Sidst vil en videoanalyse sættes sammen med ovenstående måledata og data fra 

vindtunnel-forsøget, hvorved den resulterende kraft på mig som atlet og på båden vil kunne findes. 
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Similitude 

Similitude er et begreb som ofte bruges når man arbejder med en model som repræsenterer en 

prototype eller en faktisk genstand. Det bruges til at beskrive, hvor god en repræsentation en model 

er af fx en prototype. Similitude er især vigtigt i dette projekt, da der er opstillet multiple 

regressionsudtryk på baggrund af en skalamodel, som skal bruges til at beskrive kræfterne på en 

rigtig Europa-jolle. 

 

Der findes tre former for similitude; geometrisk-, dynamisk- og kinematisk similitude, hvor det kun 

er geometrisk- og kinematisk similitude der vil blive behandlet i dette afsnit.  

Geometrisk similitude opnås når primært to parametre er overholdt. Alle vinkler på modellen skal 

være magen til vinklerne på prototypen og alle længder på modellen skal være skaleret efter det 

samme forhold. Er dette opfyldt vil både arealet og volumenen af modellen have det samme 

forhold: 

𝐿𝑚

𝐿𝑝
=

𝐿𝑚
2

𝐿𝑝
2

=
𝐿𝑚
3

𝐿𝑝
3

 

Afhængig af, hvor præcis den geometriske similitude skal være, kommer der også en faktor i spil i 

forhold til overfladens ujævnhed. Ujævnheden skal i meget præcise tilfælde indgå samme forhold 

som resten af modellen, hvilket kan resultere i at det bliver nødvendigt at have en så fin overflade, 

at det ikke engang er muligt at konstruere. 

Kinematisk similitude opnås når flowet omkring den skalerede model og prototype er ens. 
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Europa-jolle sejleren 

I dette afsnit vil atletens rolle blive sat i perspektiv og det vil blive forklaret, hvilken rolle man som 

elitesejler i en Europa-jolle, påtager sig, og hvordan man sammen med sejl og foils driver båden 

fremad. Dette vil bl.a. blive understøttet af en bevægelsesanalyse som beskæftiger sig med den 

aktivitet, der udføres under et kryds. Derudover vil en arbejdskravsanalyse blive udarbejdet med 

udgangspunkt i bevægelsesanalysen og der vil inddrages egen erfaring. Dette har stor indflydelse 

på, hvordan man bliver den perfekte Europa-jolle sejler, da det fysiske aspekt ift. kroppen har 

betydning for præstationsevnen. 

 

Aerob og anaerob energiomsætning25,26 

Det kan være en fordel af kende til de forskellige energiomsættende processer der foregår i kroppen, 

da det er forskelligt fra sport til sport, hvad kroppen og musklerne skal være gode til. For at blive 

den perfekte Europa-jolle sejler, er det altså vigtigt at vide, hvordan kroppen bliver belastet, da man 

kan målrette sin træning mod netop det man har brug for. 

Man taler overordnet om aerob og anaerob energiomsætning, som begge er metoder, hvorpå 

kroppen kan omdanne næringsstoffer til ATP, som er kroppens energi.27 Forskellen mellem de to 

former, er at der ved aerob energiomsætning er ilt til stede, hvor den anaerobe energiomsætning 

foregår uden ilt. Derudover er affaldsprodukterne og mængden af energi der bliver dannet også 

forskellig. Ved en aerob energiomsætning, siger man, at ét glukosemolekyle kan danne 30 ATP, 

hvor der kun bliver dannet 2 ATP ved den anaerobe energiomsætning. Affaldsproduktet ved den 

aerobe energiomsætning er hovedsageligt kuldioxid som kroppen udskiller ved respiration. 

Affaldsproduktet ved den anaerobe energiomsætning er mælkesyre, som ophobes i musklerne og 

bliver spaltet til positive hydrogenioner og negative laktationer. Herved falder pH-værdien i 

musklerne som hæmmer energiomsætningen. Det er også ophobningen af mælkesyre man mærker 

når det begynder at ”syre” i musklerne ved en aktivitet. Udover mælkesyre, bidrager en større 

mængde af positive kaliumioner til den lave pH-værdi. Dette skyldes, at cellerne udskiller 

kaliumionerne og herved bidrager til forsuringen. Forsuringen siges også at kunne forstyrre de 

nervesignalerne, der bliver sendt fra hjernen og fortæller musklerne, at de skal trække sig sammen. 

                                                 
25 (Thomas Skadhede, 2018) 
26 (Michalsik, 2007) 
27 Kroppen kan også danne ATP ved at udnytte et lille lager af kreatinfosfat.  
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Når pH-værdien bliver for sur, vil både signalerne og energiomsætningen forringes tilstrækkeligt, 

hvormed kroppen ikke kan producere ny energi, og derfor bliver nødt til at stoppe arbejdet.  

 

Når man forbedrer den anaerobe energiomsætning, giver man musklerne bedre forudsætninger for 

at håndtere syren, der bliver dannet. Dette sker blandt andet ved, at der bliver dannet flere natrium-

kalium-pumper, som står for at opretholde balancen af kalium- og natriumioner i musklerne. 

Derudover kan kroppen danne enzymer, som kan genbruge den brugte ATP og bruge den til at 

danne ny energi28 

Den aerobe energiomsætning omhandler det kardiovaskulære system, som består af hjerte, lunger 

og blod. Disse tre bruges til at transportere ilt ud til muskelcellerne, således det kan bruges til at 

danne energi. Konditallet og ens maximale iltoptagelse forbindes også med den aerobe 

energiomsætning. Et højt kondital er typisk forbundet med en god aerob energiomsætning. Når man 

forbedrer den aerobe energiomsætning, styrker man specielt hjertet og dets evne til at pumpe blod 

og herved ilt, som bindes i hæmoglobin, rundt i kroppen. En lav hvilepuls, kan også indikere, at 

man er i god form, da det kræver færre slag at pumpe blod og ilt ud i kroppen.  

 

  

                                                 
28 (Franch & Bo et.al., 2009) 
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Muskelkontraktion29 

Muskelkontraktionen er vigtigt for, at kroppen kan bevæge sig og uden musklerne ville dette ikke 

være muligt. Det er essentielt for atleter at vide, hvordan denne kontraktion forløber, da det kan 

give en bedre forståelse for, hvordan man udnytter energien i kroppen bedst muligt. De 

grundlæggende principper bag muskelkontraktion vil blive beskrevet i dette afsnit. 

Musklerne består af utallige muskelfibre, som i sig selv består af mange myofibriller. 

Myofibrillerne er opbygget af 12 forskellige proteiner, hvor der vil fokuseres på aktin og myosin, da 

det er dem, der har den største rolle, når musklen skal kontraheres. På figur 9 ses et sarkom30, hvor 

aktin og myosin ikke binder til hinanden (til venstre) og binder til hinanden (til højre).  

 

Figur 9 Én sarkomer som henholdsvist er udstrakt og kontraheret31 

 

I afslappet tilstand er der ingen forbindelse mellem aktin og myosin, hvilket skyldes at proteinet 

tripomyosin ”vikler” sig om aktinkæden og blokerer for myosinhovederne. Det er myosinhovederne 

som kan spalte ATP ved hjælp af enzymet ATP-ase, hvorved der udvindes energi til at danne 

bindingen og herved kontrahere sarkomet. Bindingerne mellem aktin og myosin kaldes også 

tværbrodannelsen. Sarkomerne ligger på række efter hinanden i hver myofibril og når denne proces 

sker i alle sarkomerne samtidig, vil musklen kontraheres. De steder hvor aktin og myosin 

overlapper hinanden, er der mulighed for at danne tværbroer og herved kontrahere musklen. Er 

musklen mere kontraheret, vil der altså være et større overlap, hvor der kan dannes flere tværbroer. 

Dette vil sige, at den kraft der påvirker musklen, kan fordeles over et større antal bindinger. Holder 

man en fem-kilos vægt i strakt arm, vil det altså være hårdere for musklen end hvis man holder 

vægten med bøjet arm.   

                                                 
29 Proteiner som har betydning for musklers kontraktion.  
30 Den mindste sammentrækkelige del i musklerne.  
31 Lånt fra (Thomas Skadhede, 2018) 



Nikolai Tiedemann  Europajolle sejleren  

Unge Forskere - Physical Science 

 

  Side 30 af 69 

 

 

Skader ved Europa-jolle sejlads32,33 

Når først man er blevet en af de bedste sejlere i Europa-jollen, er det vigtigt at kunne opretholde sit 

niveau og ikke mindst blive ved med at forbedre sig. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis man bliver 

skadet.  

Generelt giver en stærk muskulatur en mindsket skadesrisiko, da trænede muskler og sener, kan 

håndtere en større belastning end utrænede muskler. Bliver leddene udsat for stød eller kommer ud i 

yderpositioner, skal der mere til for at skaden opstår. En trænet muskulatur, vil oftest også medfører 

en mere korrekt teknik, da musklerne kan håndtere den eventuelle belastning. 

De mest typiske skader indenfor sejlads, hvor der skal hænges, er knæ- og rygskader.  

Knæskaderne opstår oftest på baggrund af dårlig hængeteknik, som kan være forårsaget af dårlig 

fysik. En dårlig hængeteknik forbundet med knæskader vil sige, at man ikke får strakt benene 

tilstrækkeligt og herved muliggøre rotation i knæleddene. Under den enorme belastning der er på 

knæerne, opstår skaden, hvis hængeteknikken ikke forbedres.  

Rygskader ses typisk, hvis man ikke opretholder en ret ryg og lænd, Der kan i værste tilfælde kan 

ende med diskusprolaps. Dette kan, ligesom med knæskaden, skyldes en dårlig teknik, men også 

dårlig fysik. Kroppen og musklerne skal kunne opretholde hængepositionen34 i meget lang tid ad 

gangen og over flere omgange. En dårlig hængeteknik kan altså også skyldes træthed i 

muskulaturen, som kan medføre rygskader. Begge skadestyper kan være langvarige og det kan være 

nødvendigt at indstille sejlkarrieren og endda stoppe helt med at dyrke sport.  

 

  

                                                 
32 (Thomas Skadhede, 2018) 
33 (Franch & Bo et.al., 2009) 
34 Se bilag 4. 
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Bevægelsesanalyse 

En bevægelses analyse, som tager udgangspunkt i eget videomateriale af mig selv, vil udarbejdes, 

hvor det vil blive klart, hvilke muskler der belastes under sejlads og hvilken muskelkontraktion de 

forskellige muskler arbejder under. Der vil være fokus på den firehovedet knæstrækker, da det 

vurderes, at det er her der er den største belastning. Resten af bevægelsesanalyse findes i bilag 4.  

 

Figur 10 Viser mig selv hænge i én position i en Europa-jolle35  

Det fremgår af figur 10, at den nedre del af kroppen er under en isometrisk muskelkontraktion, da 

fødderne presser op mod hængestropperne og underlårene trykkes ned mod skroget på båden. Dette 

låser benene og derfor vil der ikke være nogen form for dynamisk aktivitet i dem.  

Der er især stor belastning på den firehovedet knæstrækker, som skal holde resten af kroppen. Den 

firehovedet knæstrækker udspringer dels på hoftebenet og lårbensknoglen, som den løber langs og 

har fæste i knæskallen. På den måde bruges den til at strække knæet, hvorfor den påtager sig rollen 

som agonisten. På baglåret findes hasemusklerne som fremstår som antagonisten i bevægelsen. 

Hasemusklerne udspringer fra sædeknuderne og er fæstet på hver side af underbensknoglen. 

Synergisten består i skræddermusklen som har til opgave at bøje knæet og den udspringer forrest på 

bækkenet og har fæste på oversiden af underbensknoglen.  

Under hængning er knæet under stor belastning og er let flekteret, hvor det ligesom den firehovedet 

knæstrækker arbejder statisk.  

 

                                                 
35 Lånt fra: eget videomateriale 
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Arbejdskravsanalyse for Europa-jolle sejleren36, 37 

Denne arbejdskravsanalyse, vil omhandle kryds i en Europa-jolle i mere end 6 m/s, da det er her, 

hvor kroppen er under størst fysisk belastning. Der vil argumenteres for, hvad der skal til for at 

være blandt de bedste i Europa-jolle sejlads ift. de arbejdskrav som stilles, og de fire søjler vil 

inddrages. I dette afsnit vil der i et stort omfang blive inddraget egne erfaringer med Europa-jolle 

sejlads.  

 

Det er atletens ansvar at opretholde balancen i båden og sørge for, at den hele tiden sejles flad 

således, at der ikke er nogen krængning på båden. For at kunne gøre dette gennem en hel sejlads, 

hvor omkring 50 % sejles som kryds38, er det essentielt at have en god kropsfysik. 

Fysikken er én af de fire egenskaber, som man taler om i forhold til at opnå en god præstationsevne.  

Som nævnt tidligere, taler man overordnet om aerob- og anaerob energiomsætning, som har 

betydning for, hvilken arbejdsform musklerne er bedst til at udføre.  

Konditionen vurderes ud fra konditallet, som bliver beskrevet ved den aerobe effekt. Konditallet 

bruges som mål for, hvor meget ilt kroppen kan optage per kilo legemsvægt per minut. Et højt 

kondital vil altså sige, at kroppen vil være god til at forsyne musklerne med ilt, så der kan dannes 

energi til at udføre arbejdet.  

Den aerobe effekt beskriver den maksimale iltoptagelse, hvor den aerobe kapacitet beskriver 

udholdenheden. Dette er relevant for en Europa-jolle sejler, da arbejdet skal udføres over lang tid og 

dermed kræves der en stor udholdenhed. Det er altså vigtigt, at kroppen kan forsyne musklerne med 

tilstrækkelig ilt over en lang periode, for at energiomsætningen kan forløbe kontinuerligt, og 

dermed vedholde muskelarbejdet. Her kommer den anaerobe effekt og kapacitet også i spil. Den 

anaerobe effekt er et mål for, hvor meget energi musklen kan producere på meget kort tid. Når 

Europa-jollen skal accelereres i startøjeblikket, vil en høj anaerob effekt give overskud og en bedre 

acceleration. Starten er den første og vigtigste del i en sejlads og det er vigtigt, at atleten kan sætte 

sine konkurrenter af med et maximalt pump i startskuddet. Herefter bliver den anaerobe 

energiomsætning ved med at producere energien til musklerne, indtil det aerobe system tager over. 

Inden dette sker, handler det om at kunne håndtere en stor mængde syre i musklerne, hvilket vil 

sige, at en stor anaerob kapacitet vil være at foretrække. Ud fra bevægelsesanalysen fremgår det, at 

                                                 
36 (Franch & Bo et.al., 2009) 
37 (Team Danmark, 2006)  
38 (Christiansen, 2011) 
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den firehovedet knæstrækker arbejder statisk under et helt opkryds. Da den arbejder under moderat 

til høj intensitet, vil blodtilførslen være begrænset og dermed også mængden af hæmoglobin.  

 

Maksimal muskelstyrke fortæller noget om volumenen af musklen og evnen til at udnytte alle 

muskelfibre samtidigt. Dette har betydning når man hænger og er specielt relevant i den firehovedet 

knæstrækker. Har man en høj maksimal muskelstyrke, kan muskelarbejdet udføres ved en lavere 

procentdel af den maksimale muskelstyrke. Dette vil sige, at der kan blive tilført mere blod til 

musklen, og at man derved vil kunne udføre arbejdet i længere tid. 

Når et arbejde belaster musklerne med en procentdel af den maksimale muskelstyrke over en 

længere periode, oplever musklen og kroppen det der forstås ved træthed. Dette skyldes bl.a. at pH-

værdien i musklerne bliver tilstrækkeligt lav og derved hæmmer dannelsen ATP. Når trætheden i 

musklerne bliver stor nok, kan musklerne til sidst ikke udføre arbejdet. I Europa-jolle sejlads 

handler det altså om at kunne vedholde arbejdet i hele hængeperioden og gentage denne proces.  

 

For at befinde sig i toppen af Europa-jolle feltet, er det vigtigt, at der ikke er mangler ved teknikken. 

Der findes flere manøvre som skal udføres flere gange under en sejlads, og disse kan koste meget 

fart og energi, hvis teknikken ikke er rigtig. Det handler derfor om at få mange timer på vandet, 

hvor atleten kan gentage manøvrerne indtil de kan udføres i søvne. Når der er styr på teknikken og 

fysikken, opbygges et overskud som kan bruges til at fokusere på konkurrenter og på vind og vejr.  

En god taktik og strategi, kan betyde alt for, om man ender i toppen eller bunden. Dette kan 

forbedres ved at være erfaren og kunne genkende situationer og vejrsystemer, men det kan også 

forbedres ved at træne det mentale fokus. Dette kan trænes, så hjernen kan abstrahere for eventuelle 

smertesignaler fra musklerne. 

 

Med afsæt i arbejdskravsanalysen er et to ugers træningsprogram designet, som jeg kan bruge op til 

min næste konkurrence. Dette kan ses i bilag 5.  
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Definitionen af den perfekte Europa-jolle sejler? 

I dette afsnit vil forskellen mellem Europa og Laser-jollen diskuteres og det vil vurderes, hvad der 

definerer den perfekte Europa-jolle sejler, og om der overhovedet findes en definition. 

 

Det fremgår af det første afsnit i rapporten, at mast og sejl bliver specialdesignet til den enkelte 

atlet. Dette giver det samme udgangspunkt for alle Europa-jolle atleter uanset vægt og færdigheder.  

Der er altså en bred gruppe, uafhængig af vægt, der kan sejle jollen, hvilket i sig selv hæver 

niveauet. Sammenligner man Europa-jolle klassen med Laser standard, som er en olympisk 

bådklasse, er vægtklassen for Laser standard minimum 80 kg. Dette er om ikke andet et krav, hvis 

man skal sejle med i toppen af feltet, hvor man heller ikke kan sejle med, hvis man vejer over 95 

kg. I Europa-jollen fremgår det af det første afsnit af man kan sejle med i toppen fra en vægt på 53 

kg og op 84 kg. Dette vil sige, at der teoretisk findes dobbelt så mange sejlere, som kan sejle 

Europa-jollen. Da de olympiske lege repræsenterer de bedste atleter verden over, kan man tale om, 

at det burde være Europa-jollen som skulle byttes ud med Laser-jollen. Dette ville gøre det mere 

fair for de lettere atleter, som har olympiske ambitioner, men som bliver afholdt grundet deres vægt. 

Det burde altså være talentet som skulle være i fokus, hvormed de bedste sejlere ville blive fundet i 

stedet for at finde de bedste atleter over 80 kg. Det ville selvfølgelig også være det ultimative 

scenario at Europa-jollen kom på OL-programmet, så den perfekte Europa-jolle sejler, kan deltager 

i et sådant arrangement.  

Den perfekte Europa-jolle sejler, skal opfylde en række krav, som er blevet forklaret gennem 

rapporten. Heriblandt ses det, at man som atlet, skal mestre teknikken om at få de forskellige dele af 

båden til at spille optimalt sammen. Her kan nævnes, at sejlet skal trimmes af atleten og finde den 

optimale angrebsvinkel til vinden og derved opnå den maksimale sidevirkende kraft. Dog må denne 

kraft ikke overstige potentialet fra atleten, da båden ellers vil miste fart grundet for meget kraft i 

sejlet. Samtidig med at båden sejler hurtigst muligt, skal det besluttes, hvor på banen der er mest 

vind, og hvor båden skal sejle hen for at sejle banen hurtigst muligt. Derudover spiller vægt og 

højde også en rolle og det kan diskuteres om det er en fordel at være tung eller let og høj eller lav. 

Umiddelbart vil en lang krop, kunne opnå et større opretningsmoment end en kort krop. To personer 

med samme kompetencer og med samme vægt men forskellig højde er mod hinanden, vil den høje 

person have den største fordel, da personen kan flytte vægten længere ud over kanten på båden og 

dermed opnå et bedre opretningsmoment når det blæser over 6 m/s. Samtidig vil personen ikke være 
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dårligere stillet i let vind, hvor det primært er vægten som betyder noget for farten, hvis altså 

kompetencerne er ens.  

En længere krop vil godt nok resultere i et bedre opretningsmoment, men det vil også koste mere 

energi, at opretholde momentet. Der stilles derved større fysiske krav, hvis den høje person skal 

drage nogle betydelige fordele.  
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Konklusion  

På baggrund af de udførte forsøg og de opstillede teorier kan det konkluderes, at jeg har bygget en 

skalamodel, hvor sejlet har en afvigelse på 3 % fra et perfekt modelsejl. Der er udført eksperimenter 

på modellen, hvor multiple lineære sammenhænge af kræfterne som funktion af vindhastigheden og 

bådens vinkel til vinden fundet til: 

𝐹𝑠(𝑣, 𝜃) = 0,806
𝑁

𝑚/𝑠
· 𝑣 + 0,0310

𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 4,82𝑁 

𝐹𝐷(𝑣, 𝜃) = 0,172
𝑁

𝑚/𝑠 
· 𝑣 + 0,0197

𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 1,46𝑁 

Dertil er en vindmåler konstrueret, som vil kunne bruges til at udfører målinger på vandet. 

Karakteristikken blev fundet til at være lineær på formen: 

𝑣(𝑈) =  43,984 
𝑚/𝑠

𝑉
· 𝑈 + 5,3167 𝑚/𝑠 

Ud fra bevægelsesanalyse af eget videomateriale, kan det konkluderes, at Europa-jolle sejlads 

overordnet er præget isometrisk muskelkontraktion. Dette er især gældende for den firehovedet 

knæstrækker. Arbejdskravsanalysen viste, at den maksimale muskelstyrke havde betydning for, 

hvor lang tidsperioden varede før udmattelse indtræf. Dette blev begrundet ved, at arbejdet kunne 

udføres ved en lavere procentdel af den maksimale muskelstyrke og derved ville tidsperioden til 

udmattelse forlænges. Hertil blev det fundet, at en høj aerobe kapacitet ville medføre en bedre 

udholdenhed, så der kunne hænges over en længere periode.  
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Videre arbejde 

I forhold til, hvad dette projekt vil omfatte, er meget data blevet indsamlet som kan bruges til det 

videre arbejde mod Unge Forskere finalen. Samtidig er der meget data som mangler at blive 

indsamlet, hvilket ikke ses som noget dårligt. Det at skulle foretage en fuldstændig kraftanalyse af 

en Europa-jolle og atleten, er en omfattende proces, hvor meget data er nødvendigt for at komme 

frem til et kvalitativt resultat. Det ses altså som positivt, at der er meget fremtidigt og fremadrettet 

arbejde som mangler at blive udført. Det næste skridt består i at udføre eksperimentet på vandet, 

hvor vindmåleren vil blive taget i brug, og hvor mange forskellige sensorer vil blive inddraget 

således kraftanalysen kan foretages. Bl.a. vil app’en Physics Toolbox blive brugt som mobilt 

accelerometer. Forsøget vil også lægge grunden for en mere præcis arbejdskravsanalyse vil deraf 

kunne udarbejdes. 

Der vil også skulle foretages en del videoanalyse for at kunne bruge den indsamlede data til faktisk 

at sige noget om kræfterne i og omkring båden. Til dette vil det forslåede program fra semifinalen 

ImageJ blive brugt.  

Der arbejdes i øjeblikket og mod finalen også på at få en aftale med Arkitektskolen Aarhus om at 

designe en ny modelbåd, som har bedre geometrisk og kinematisk similitude.  

I fremtiden vil der også kunne arbejdes med et eksperiment, hvor flowet omkring foilsne bliver 

testen i en vindtunnel, hvilket vil give mere præcise resultater i forhold til kraftanalysen.  

Det ultimative forsøg, vil være at udføre et fuld skala eksperiment med en rigtig Europa-jolle, så 

funktionsudtryk og kræfter vil kunne blive bestemt. 
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Bilag 1: Journal - Modelsejl 

Udført af: Nikolai Tiedemann 

Før eksperimentet 

Indledende idéer og hypoteser 

I dette forsøg vil jeg forsøge at fortælle noget om, hvilke kræfter der genereres fra et Europa-jolle 

sejl på vandet. Dette vil jeg gøre ved at udføre et eksperiment i vindtunnelen på Navitas, hvor jeg 

vil måle på et modelsejl. 

Jeg forventer at se en stor kraft som trækker båden sidelæns. Hertil forventer jeg også at se at der vil 

være en modstand som bliver genereret som sideeffekt af at sejlet opnår den sidevirkende kraft. 

Derudover forventer jeg, at der vil være en lineær sammenhæng mellem kræfterne F og bådens 

vinkel til vinden 𝜃 i forhold til vindstyrken v på formen: 

𝐹(𝜃) = 𝑎 · 𝜃 + 𝑏 

Dertil vil jeg udføre multipel regression af data, hvor jeg forventer at se en tilnærmelsesvis 

sammenhæng mellem kraften F som funktion af vindstyrken v og bådens vinkel til vinden 𝜃 på 

formen: 

𝐹(𝑣, 𝜃) = 𝑎 · 𝑣 + 𝑏 · 𝜃 · 𝑐 

 

Konstruktion: 

Jeg starter med at konstruere en modelbåd i rigtig skala.  

Jeg vil starte med at beregne, om det modelsejl, som en sejlmager har syet til mig, er en god model 

ift. et rigtigt Europa-jolle sejl. Jeg beregner derfor forholdet mellem forlig39 og bom i virkeligheden 

og sammenligner det med modelsejlet. 

Jeg starter med at finde forholdet mellem bom og mast i virkeligheden: 

𝐹𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =
𝑏𝑜𝑚𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑

𝑓𝑜𝑟𝑙𝑖𝑔𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑑
=

2,7𝑚

4,870𝑚
= 0,55 = 55% 

Dermed er forholdet mellem mast og bom i virkeligheden 55 %. 

Dette gøres også med modelsejlet: 

𝐹𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 =
𝑏𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

𝑓𝑜𝑟𝑙𝑖𝑔𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
=

0,196𝑚

0,374𝑚
= 0,52 = 52 % 

Dermed er forholdet mellem mast og bom på modellen 52 %. 

Den procentvise afvigelse kan nu beregnes: 

                                                 
39 Den forreste kant af sejlet som løber langs masten.  
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Δ𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 𝐹𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 − 𝐹𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 55% − 52% = 0,03 = 3% 

Den procentvise afvigelse er dermed 3 % fra et perfekt modelsejl og det kan deraf ses, at 

modelsejlet er en tilstrækkelig model og det bruges nu som sejl på model-Europa-jollen og til 

forsøget i vindtunnel.  

 

Jeg vil nu beregne, hvilken størrelse resten af bådens dele skal have. Dette gøres i det, at jeg kender 

alle mål på en Europa-jolle i virkeligheden og jeg ved, at alle vinkler og længder skal være 

tilsvarende mindre. Vi vil altså fremstille en ligedannet og ensvinklet model, og vi kan derved finde 

en konstant: 

𝑘 =
𝑎𝑓𝑜𝑟𝑙𝑖𝑔

𝑏𝑓𝑜𝑟𝑙𝑖𝑔  
=

𝑐𝑚𝑎𝑠𝑡

𝑑𝑚𝑎𝑠𝑡
=

𝑒𝑏å𝑑𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒

𝑓𝑏å𝑑𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒
=

𝑔𝑏å𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒

ℎ𝑏å𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒
=

𝑖𝑏𝑜𝑚

𝑗𝑏𝑜𝑚
⇔ 

𝑘 =
0,374𝑚

4,87𝑚 
=

𝑐𝑚𝑎𝑠𝑡

5,43𝑚
=

𝑒𝑏å𝑑𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒

3,35𝑚
=

𝑔𝑏å𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒

1,38𝑚
=

𝑖𝑏𝑜𝑚

2,7𝑚
 

Hvor: 

- 𝑎, 𝑐, 𝑒, 𝑔 og 𝑖 er størrelser på modellen 

- 𝑏, 𝑑, 𝑓, ℎ og 𝑗 er størrelser i virkeligheden 

 

Vi bruger den første del af formlen, da vi kender værdierne på både modellen og den virkelige 

Europa-jolle: 

𝑘 =
0,374𝑚

4,87𝑚
= 0,0788 

Dette bruger vi nu til at beregne længderne af de forskellige dele på modellen. 

Mastelængde: 

0,0788 =
𝑐𝑚𝑎𝑠𝑡

5,43𝑚
 

 ⇕ Ligningen løses for c_mast vha. CAS-værktøjet WordMat.  

𝑐𝑚𝑎𝑠𝑡 = 0,428𝑚 

Dermed vil masten have en længde på 0,428 meter.  

Bådlængde: 

0,0788 =
𝑒𝑏å𝑑𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒

3,35𝑚
 

 ⇕ Ligningen løses for e_baadlaengde vha. CAS-værktøjet WordMat.  

𝑒𝑏𝑎𝑎𝑑𝑙𝑎𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 = 0,264𝑚 
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Dermed vil bådens længde være 0,264 meter.  

Bådsbredde (bredeste sted): 

0,0788 =
𝑔𝑏å𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒

1,38𝑚
 

 ⇕ Ligningen løses for g_baadbredde vha. CAS-værktøjet WordMat.  

𝑔𝑏𝑎𝑎𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒 = 0,10874𝑚 

Dermed vil bådens bredde være 0,109 m.  

Bomlængde: 

0,0788 =
𝑖𝑏𝑜𝑚

2,7𝑚
 

 ⇕ Ligningen løses for i_bom vha. CAS-værktøjet WordMat.  

𝑖𝑏𝑜𝑚 = 0,2127522𝑚  

Dermed vil bommens længde være 0,213 m.  

 

Skrogets form bestemmes ved hjælp af Logger Pro, hvor jeg bruger en elektronisk model. Der 

indtegnes en reference og målene indtegnes og beregnes af Logger Pro. Dette er set i figur 1: 

 

Figur 11 Viser forskellige højder på skroget 

Beregninger, hvor de tre højder omregnes så de passer til skalamodellen: 

ℎ1 = ℎ1𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 · 𝑘 = 0,1320𝑚 · 0,0788 = 1,04𝑚 

ℎ2 = ℎ2𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 · 𝑘 = 0,3935𝑚 · 0,0788 = 3,10𝑚 

ℎ3 = ℎ3𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 · 𝑘 = 0,4008𝑚 · 0,0788 = 3,16𝑚 

 

Nu kendes alle målene, der skal bruges til at designe en model som kan bruges til at lave målinger 

på løftet som sejlet genererer og modstanden som følger. 

 

Ovenstående beregninger bruges til at tegne modellen op på en træklods, som senere vil blive til 

den færdige model. Dette er vist i figur 2: 
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Figur 12 Mål indtegnes på træklods 

Herefter saves det overskydende træ fra. Figur 3 viser en del af arbejdsprocessen, hvor der bruges 

skruetvinger og sav, til at fremstille modellen.  

 

Figur 13 En del af arbejdsprocessen vist 

Herefter formes bådens bund med en fil og rystepudser. Mast og bom er lavet ud fra 

egetræsrundstokke og sat sammen med stemmejern og fiskesnøre. Dette kan ses i figur 4.  
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Figur 14 Viser hvordan bom og mast er bundet sammen med fiskesnøre og den færdige model er vist 

 

Metodebeskrivelse  

Eksperimentet vil udføres ved, at der vil måles sammenhørende værdier mellem vindstyrken, 

bådens vinkel til vinden, drag (modstanden), side (de kræfter som sejlet generer sidelæns) og lift (de 

kræfter som sejlet generere op og ned) for sejlet. Kræfterne måles ved hjælp fra et apparatur, som 

ved hjælp af piezoelektriske elementer kan omsætte mekanisk energi til kraften i x-, y- og z-aksens 

retning. For at kunne finde de kræfter som sejlet generere, skal der først måles på skroget, og 

herefter måles på skrog og sejl samlet. Herved kan kræfterne som påvirker sejlet findes: 

𝐹𝑠𝑒𝑗𝑙 = 𝐹𝑏å𝑑 − 𝐹𝑠𝑘𝑟𝑜𝑔  

Hvor: 

- 𝐹𝑠𝑒𝑗𝑙  er kræfterne som sejlet generer  

- 𝐹𝑏å𝑑  er kræfterne som båden generer (skrog og båd samlet) 

- 𝐹𝑠𝑘𝑟𝑜𝑔  er kræfterne som skroget generer 
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Ud fra data udføreres multipel regression af henholdsvis drag og side som funktion af vindstyrke og 

bådens vinkel til vinden. Her vil henholdsvis drag og side være afhængige variable og vindstyrken 

og vinkel til vinden vil være uafhængige variable. For at kunne udføre multipel regression, skal 

følge krav opfyldes: 

- De uafhængige variable må ikke være afhængige af hinanden. 

- Den afhængige variable skal være lineær afhængig af de uafhængige variable hver især.  

Vindhastigheden kan ikke aflæses direkte på kontrolpanelet. I vindtunnelens udmunding er der 

monteret et pitot rør, som måler trykforskellen mellem det atmosfæriske tryk og trykket som skabes 

af vindens hastighed. Pitot røret er forbundet til to slanger som er ført over i et U-rør med vand, og i 

takt med at vindens hastighed stiger, vil vandstanden mellem de to rør blive større. Vandstanden 

bliver altså forskudt pga. den trykforskel som opstår mellem hastigheden af fluiden (som her er 

luften) og det atmosfæriske tryk (som her er trykket inde i vindtunnelen). Dette er illustreret på 

figur 4. 

 

Figur 15 Viser, hvordan pitot røret er forbundet med manometeret.40 

Der opstår altså en højdeforskel mellem de to rør og vindstyrken kan ved hjælp af en 

funktionsforskrift findes. Funktionsforskriften vil nu udledes og figur 4 vil blive brugt til at forklare 

undervejs: 

                                                 
40 Lånt fra: https://www.eas.ualberta.ca/jdwilson/EAS327/unit5fig3.gif 
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Vi ved, at en fluid der har en hastighed og støder mod en flade, vil påføre fladen med et tryk. Fladen 

er i dette tilfælde pitot rørets spids og dette punkt kaldes det dynamiske punkt (stagnation point på 

figur 4). Derudover ved vi, at når en fluid bevæger sig parallelt med et objekt, påfører den ikke 

noget tryk på objektet og dette punkt kaldes det statiske tryk (static port på figur 4). Vi kan altså 

finde trykforskellen mellem disse to ved at trække det statiske tryk fra det dynamiske tryk: 

𝑝𝑠 − 𝑝0 =
1

2
· 𝜌 · 𝑣2 

Hvor: 

- 𝑝𝑠 er det dynamiske tryk 

- 𝑝
0 er det statiske tryk 

- 𝜌 er densiteten af fluiden 

- 𝑣 er hastigheden af fluiden 

 

Vi ved at trykket bliver stoppet når det møder vandet som er i U-røret og at det påfører vandet med 

et tryk som er givet ved: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
 

Hvor: 

- 𝑝 er trykket 

- 𝐹 er kraften 

- 𝐴 er arealet 

 

Vi antager at U-røret er monteret på en væg, således det hænger lodret. Her vil vandet i U-røret 

blive påvirket af tyngdekraften som er givet ved: 

𝐹𝑡𝑦𝑛 = 𝑚 · 𝑔 

Hvor: 

- 𝐹𝑡𝑦𝑛  er tyngdekraften 

- 𝑚 er massen 

- 𝑔 er tyngdeaccelerationen  
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Vi ved derudover at vi kan finde massen af vandet, når vi kender densiteten og volumen (𝐴 · ℎ). 

Dette er givet ved: 

𝑚 = 𝜌𝑤 · 𝐴 · ℎ 

Hvor: 

- 𝜌𝑤 er densiteten af vandet 

- ℎ er højden 

 

Vi kan nu indsætte udtrykket for kraften, som påvirker vandet, i formlen for trykket: 

𝑝𝑆 − 𝑝0 =
𝐹

𝐴
=

𝑚 · 𝑔

𝐴
=

𝜌𝑤 · 𝐴 · ℎ · 𝑔

𝐴
= 𝜌𝑤 · ℎ · 𝑔 

 

Vi indsætter nu trykforskellen, som vi fandt i starten: 

1

2
· 𝜌 · 𝑣2 = 𝜌𝑤 · ℎ · 𝑔 ⇔ 

𝑣2 =
𝜌𝑤 · ℎ · 𝑔

1
2

· 𝜌
⇔ 

𝑣 = √
𝜌𝑤 · ℎ · 𝑔

1
2 · 𝜌

 

Vi kan slå densiteten af henholdsvis vand 𝜌𝑤 og luft 𝜌 ved 20 grader og vi kender 

tyngeaccelerationen g: 

- 𝜌𝑤 = 1 𝑘𝑔/𝑚3 

- 𝜌 = 1,2
𝑘𝑔

𝑚3 

- 𝑔 = 9,82
𝑚

𝑠
 

Dette indsættes i udtrykket for v: 

𝑣 = √
1

𝑘𝑔
𝑚3 · ℎ · 9,82𝑚/𝑠2

1
2 · 1,2

𝑘𝑔
𝑚3

 

Udtrykket for hastigheden vil altså kunne bruges til at finde vindhastigheden ud fra højdeforskellen 

som aflæses på U-røret. 
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Materialer/apparatur  

- Navitas’ vindtunnel 

- Hjemmebygget modelbåd 

- Gaffatape 

- Vinkelmåler  

- Skydelærred 

- Metalcylinder på 16 mm. 

 

Sikkerhedsmæssige overvejelser  

Det er vigtigt at holde øje med trykket i vindtunnelen, da det kan blive for lavt og dermed være 

farligt. Dette burde dog ikke blive et problem da der kun skal udføres målinger op til omkring 12 

m/s.  

For selve forsøget er det vigtigt at højdeforskellen aflæses nøjagtigt på U-røret, så vindhastigheden 

bliver præcis. Derudover er det vigtigt, at der tages et billede af måledata, således værdierne af drag, 

side og lift passer sammen. 
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Efter eksperimentet: 

Fremgangsmåden  

- Skroget opstilles i vindtunnelen og monteres i kraftapparaturet inden vindtunnelen startes. 

Dette kan ses på figur 5 

 

Figur 16 Opstilling af skrog (til venstre) og skrog med sejl (til højre) i vindtunnel 

- Der udføres målinger ved seks forskellige vindstyrker, som noteres i Excelark.  

- Ovenstående gøres tilsvarende for skroget med sejl på, hvor bommen bindes fast til skruen 

på skroget (gøres med fiskeline) så sejlet står på samme måde, som når man sejler kryds i 

virkeligheden.  

- Herefter ændres båden til en ny position med en ny vinkel til vinden og målingerne startes 

igen.  

- Da der ikke var en vinkelmåler i vindtunnelen, blev afstanden fra metalcylinderen til spidsen 

af båden målt. Der foretages målinger ved fire forskellige vinkler. Et eksempel kan ses på 

figur 6:  
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Figur 17 Måling af afstand i vindtunnel 

Den målte afstand s er målt fra starten af metalcylinderen (tykkelse på 16 mm) på båden og til 

slutningen af vinkelmåleren (tykkelse på 12,15 mm). Det er afstanden fra massemidtpunktet til 

bådens spids, som kan bruges til at beregne vinklen som båden har til vinden. Først findes den 

faktiske afstand 𝑠𝑏: 

𝑠𝑏 = 𝑠 −
𝑠metalcylinder + 𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑚å𝑙𝑒𝑟

2
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Observationer/Måleresultater/Databehandling 

(Opskriv observationer og måleresultater opnået under eksperimentet. Hvilke sammenhænge viser 

jeres observationer og/eller måleresultater? Hvad viste undersøgelsen?) 

Herunder ses et eksempel på måledata fra målinger af skrog og skrog med sejl ved én vinkel. Resten 

af målingerne ses i Excel filen: Vindtunnel.xlsx 

1. måling:  

Figur 18 Målinger fra vindtunnel ved 30 grader 

Hvor tabellen for ”Skrog” viser kræfterne som skroget genererer, hvor tabellen for ”Båd” viser 

kræfterne som båd og skrog genererer. Tabellen for ”Sejl” viser kræfterne som sejlet genererer. 

Tabellen over ”Bådens vinkel” viser den målte afstand i vindtunnelen s, hvor 𝑠𝑏 er den faktiske 

afstand. Vinklen findes ved at opstille forsøget som det så ud i vindtunnelen. Dette kan ses i figur 8: 
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Figur 19 Opstilling til at finde vinklen som båden har til vinden 

Vinklen findes ved at opstille båden præcis som den stod i vindtunnelen ift. den afstand som blev 

målt fra bådspids til cylinder. Herefter blev der pejlet fra centrum af båden ud til vinkelmåleren og 

derved kunne en estimeret vinkel findes.  

 

Ud fra ovenstående data konstrueres en ny tabel 

 

Figur 20 𝐹𝑑 med tilhørende vindstyrker og vinkler 
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Ud fra data konstrueres følgende graf: 

 

Figur 21 Graf som viser sammenhængen mellem 𝐹𝐷 som funktion af  𝜃 ved de forskellige vindstyrker. 

Af grafen fås en lineær sammenhæng på formen (9,0 m/s): 

𝐹𝐷(θ) = 0,0349
𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 0,518𝑁  

Med en forklaringsgrad på 𝑅2 = 0,9698 

 

Ud fra måledata udføres multipel regression: 

Figur 22 Data fra multipel regressionsanalyse 
Af den multiple regressionsanalyse fås sammenhængen: 

𝐹𝑑(𝑣,𝜃) = 0,172
𝑁

𝑚/𝑠 
· 𝑣 + 0,0197

𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 1,46𝑁 

Med en forklaringsgrad på 𝑅2 = 0,946 

Resterende data og grafer kan findes i Excel filen: vindtunnel.xlsx 
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Belæg  

Data giver anledning til konstruktionen af en graf, som viser en lineær sammenhæng mellem 

modstanden 𝐹𝐷  og vinklen 𝜃 ved de forskellige vindstyrker. Den lineære sammenhæng kan 

beskrives med følgende sammenhæng (9,0 m/s): 

𝐹𝐷(θ) = 0,0349
𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 0,518𝑁  

Med en forklaringsgrad på 𝑅2 = 0,9698 

 

Dertil er der udført multipel regression som viser en lineær sammenhæng mellem modstanden 𝐹𝐷  

som funktion af vindstyrken v og bådens vinkel til vinden 𝜃. Den lineære sammenhæng kan 

beskrives med følgende sammenhæng: 

𝐹𝐷(𝑣, 𝜃) = 0,172
𝑁

𝑚/𝑠 
· 𝑣 + 0,0197

𝑁

𝑑𝑒𝑔
· 𝜃 − 1,46𝑁 

Med en forklaringsgrad på 𝑅2 = 0,946 

 

Diskussion 

Sammenhængen mellem modstanden 𝐹𝐷  og vinklen 𝜃 ved de forskellige vindstyrker (9,0 m/s) er 

fundet til at være lineær, hvilket stemmer overens med min egen hypotese. 

Dette er også gældende for den multiple sammenhæng mellem modstanden 𝐹𝐷  som funktion af 

vindstyrken v og bådens vinkel til vinden 𝜃.  

 

Ved den lineære regression 𝐹𝐷(𝜃) fås en lille konstantværdi −0,518𝑁. Dette kan skyldes, at 

vinklerne blev målt på øjemål, som er en fejlkilde.  

Ved den multiple regression 𝐹𝐷(𝑣, 𝜃) fås en lidt højere konstantværdi −1,46𝑁, hvilket igen kan 

skyldes, at vinklerne er blevet målt på øjemål. Det kan også skyldes at hastighederne ikke er blevet 

aflæst helt korrekt, hvilket kan være en fejlkilde. 

 

Forklaringsgraden for den lineære graf er 𝑅2 = 0,9698 og datapunkterne ligger tilnærmelsesvis på 

en ret linje. Vi kan deraf konkludere, at den lineære model er en god model af mine data. 

Forklaringsgraden for den multiple regressionsanalyse er 𝑅2 = 0,946, hvilket vil sige, at den 

lineære multiple model er en god model af mine data. 
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Jeg har altså fundet en sammenhæng ved hjælp af kvantitative data (der er en lineær sammenhæng 

mellem modstanden 𝐹𝐷  og bådens vinkel til vinden 𝜃 (9,0 m/s)). Dette har jeg ligeledes gjort ved 

multipel regression, hvor jeg også har fået en lineær sammenhæng. 

 

Refleksion 

Ved dette forsøg har jeg lært, at arbejder med flere variable samtidig og foretage multipel 

regressionsanalyse, hvor jeg er blevet bevidst om, hvilke omstændigheder der skal opfyldes for at 

multipel regression kan udføres. Jeg har fundet ud af, at man kan fortælle noget om virkeligheden 

ud fra modeller og forsøg i mindre skala, men at man skal være bevidst om, at det er svært at 

designe modeller som opfører sig præcist som i stor skala. Disse fejlkilder er altså vigtige at tage 

højde for. 
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Bilag 2: Journal - Vindmåler 

Udført af: Nikolai Tiedemann 

 

Før eksperimentet 

Indledende idéer og hypoteser 

Jeg vil bygge en vindmåler til at måle den lokale vindhastighed omkring min Europa-jolle. Jeg 

forventer at vindmåleren vil have en lineær sammenhæng på formen: 

𝑈(𝑣) = 𝑎 · 𝑣 + 𝑏 

Hvor: 

- U(v) er spændingen i V 

- v er hastigheden i m/s 

- a og b er konstanter 

 

Dette vil jeg undersøge ved at udføre et forsøg, hvor jeg måler det pågældende output ved 

forskellige vindhastigheder i vindtunnelen på Navitas. Jeg vil altså finde karakteristikken af min 

vindmåler, så jeg kan omsætte outputtet fra V til m/s. 

 

Konstruktion  

Jeg vil først bygge en vindmåler. Dette vil jeg gøre ud fra en DC-motor, hvor jeg lodder ledninger 

på således, at vindmåleren kan kobles til LabQuest 2, som er en dataopsamler. Derudover vil jeg 

designe en vindkop i 3D-programmet SketchUp og herefter 3D-printe den. Designet er vist i figur 1 

og den printede version ses i figur 3.  
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Figur 23 3D-model vist i programmet APEX 

 

Figur 24 Vindkoppen som er 3D-printet og monteret på DC-motorens akse. 

Som det fremgår af figur 2, kan vindkoppen monteres på DC-motorens akse, og på den måde virke 

som en generator med vinden som energikilde. Den kinetiske vindenergi vil altså blive omdannet til 

elektrisk energi som kan detekteres via LabQuest 2. Motor og ledninger monteres i en IPhone boks 

og støttes ved hjælp af flamingo og pap. Til sidst tapes boksen med gaffatape for at beskytte 

elektronikken mod vandet. Figur 3 viser, hvordan ledninger blev monteret og figur 4 viser den 

færdige vindmåler.  
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Figur 25 Viser arbejdsprocessen, hvor ledninger bliver monteret i boksen 

 

 

Metodebeskrivelse  

Jeg vil udføre eksperimentet i vindtunnellen på Navitas, hvor jeg vil måle sammenhørende værdier 

mellem vindhastigheden v, som kan styres via et kontrolpanel, og spændingen U.  

Vinden vil aflæses på et U-rør, som omsætter trykforskellen mellem det dynamiske- og statiske tryk 

til vindhastigheden i m/s. Dette måles ved hjælp af Bernoullis ligning i forhold til et pitot tør. Det 

tilhørende bevis, kan ses i bilag 1. 
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Materialer/apparatur  

- Vindtunnel (Navitas) 

- Logger Pro 

- Min egen vindmåler 

- Materiale til at opstille stativ 

  

Sikkerhedsmæssige overvejelser  

Det er vigtigt at holde øje med trykket i vindtunnelen, da det kan blive for lavt og dermed være 

farligt. Dette burde dog ikke blive et problem da der kun skal udføres målinger op til omkring 20 

m/s.  

For selve forsøget er det vigtigt at højdeforskellen aflæses nøjagtigt på U-røret, så vindhastigheden 

bliver præcis.  

Derudover er det en god idé at måle outputtet fra vindmåleren ved den pågældende vindstyrker over 

længere tid og tage gennemsnittet af måleserien. Dette vil give et mere præcist resultat og tage 

højde for at spændingen ikke er konstant, men svinger selvom at vindstyrken er konstant.  

  



Nikolai Tiedemann  Bilag 

Unge Forskere - Physical Science 

 

  Side 60 af 69 

 

Efter eksperimentet: 

Fremgangsmåden  

1. En plade monteres på en metalstang, som sættes fast. Dette danner altså det grundlag som 

vindmåleren fæstnes til ved hjælp af gaffa. På den måde kan vindmåleren ikke rykke sig under 

målingerne. Dette ses i figur 5, hvor pitot røret også kan ses i toppen vindtunnelens udmunding.  

 

Figur 26 Vindmåler opsat i vindtunnel på Navitas og klar til måling. 

2. Logger Pro tilsluttes og sensoren nulstilles inden vindtunnelen startes. Logger Pro indstilles så 

målingerne bliver foretaget over 10 sekunder med én måling per sekund.  

Indsæt billede hvor ovenstående vises i Logger Pro 

 

3. Der udføres en række målinger ved mange forskellige vindhastigheder. Vandstanden ved 

henholdsvis det venstre og højre rør aflæses og indtastes i Excel. Dette gøres ligeledes med 

spændingen. Datapunkterne kan ses på en U(v)-graf så det løbende kan ses, hvis der opstår 

fejlmålinger (hvis et punkt afviger meget fra de andre på grafen).  
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Observationer/Måleresultater/Databehandling 

 

Figur 27 Måledata fra Excel  

På baggrund af de beregnede størrelser af 𝑣 og U konstrueres følgende graf: 

 

Figur 28 Karakteristikken af min vindmåler som viser spændingen U som funktion af vindhastigheden v 

Af grafen ses det, at vi får en lineær sammenhæng på formen: 

𝑈(𝑣) =  0,0223
𝑉

𝑚/𝑠
· 𝑣 − 0,1152𝑉 

Med en forklaringsgrad på R² = 0,9814. 

 

Spændingen U som måles i Logger Pro, blev fundet ved at måle spændingen i 10 sekunder med én 

måling per sekund. Logger Pro tegner herved en U(t)-graf over data og finder arealet under kurven. 

Middelværdien bliver således beregnet:  
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𝑈𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 =
1

𝑇
· ∫ 𝑈(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 

Hvor: 

- T er tiden af en måleserie.   

 

Eksperimentet viser, at karakteristikken af min vindmåler har hen lineær sammenhæng, som er i 

overensstemmelse med min hypotese. 

 

Belæg  

Data giver anledning til konstruktionen af en graf, som viser en lineær sammenhæng mellem 

spændingen 𝑈 og vindhastigheden 𝑣. Den lineære sammenhæng kan beskrives med følgende 

sammenhæng: 

𝑈(𝑣) =  0,0223
𝑉

𝑚/𝑠
· 𝑣 − 0,1152𝑉 

Med en forklaringsgrad på 𝑅² = 0,9814. 

 

Diskussion 

Sammenhængen mellem spændingen U og vindhastigheden v er fundet til at være lineær, hvilket 

stemmer overens med min egen hypotese. 

 

Der er en forholdsvist stor konstantværdi på −0,1152𝑉  men jeg tillader mig at bruge den til videre 

arbejder og forsøg på vandet. Dette kan skyldes at vindmåleren har været med på vandet og der kan 

muligvis være en løs forbindelse, som forsager visse udslag i målingerne. Det kan også skyldes at 

Logger Pro ikke er blevet nulstillet helt præcist, hvilket kan give en lille fejlkilde.  

 

Forklaringsgraden for grafen er 𝑅2 = 0,9814 og datapunkterne ligger tilnærmelsesvis på en ret 

linje. Vi kan deraf konkludere, at den lineære model er en god model af mine data. 

 

Jeg har altså fundet en sammenhæng ved hjælp af både kvantitative (der er proportionalitet mellem 

spændingen U og vindhastigheden v) og kvalitativt (datapunkterne ligger på en tilnærmelsesvis ret 

linje) 
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Refleksion 

I arbejdet har jeg lært, hvordan Logger Pro kan lave præcise beregninger over en tidsperiode, og at 

den bruger arealer under kurver til at beregne dette.  

Jeg er blevet bedre bekendt med den innovative arbejdsproces, hvor impulshandlinger og spontane 

idéer ofte bliver brugt til at overkomme forhindringer.  

Derudover er jeg blevet bekendt med, hvad et pitot rør kan bruges til og at der er en sammenhæng 

mellem tryk og vindhastigheden, som kan findes ved hjælp af et U-rør eller et manometer.  
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Bilag 3 - Måledata Excel 
På netprøver er der uploaded en Excelfil med data fra forsøg i vindtunnel. Filnavn: vindtunnel.xlxs 

 

Profil 1k: 

Måledata for skrog og sejl ved 30 grader 

 

Profil 2k: 

Måledata for skrog og sejl ved 40 grader 

 

Profil 3k: 

Måledata for skrog og sejl ved 57 grader 

 

Profil 4k: 

Måledata for skrog og sejl ved 66 grader 

 

Drag: 

Lineær regression for 𝐹𝐷  

 

Side: 

Lineær regression for 𝐹𝑆 

 

MA - Drag: 

Multipel regression for 𝐹𝐷  

 

MA - Side: 

Multipel regression for 𝐹𝑆 
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Bilag 4: Bevægelsesanalyse af hængeteknik i Europa-jollen 

I denne bevægelsesanalyse vil hængeteknikken i en Europa-jolle undersøges. Når man hænger i en 

Europa-jolle, kan man inddele bevægelsen efter vindtryk og bølger, da kroppen tilpasser sig disse to 

faktorer. Da størstedelen af kroppen er under belastning når der hænges, vil hovedfokusset vil være 

omkring lår og torso selvom arme og skuldre også bliver brugt under hængning.  

 

Fase 1: 

 

Figur 29 Viser mig selv hænge i én position i en Europa-jolle41  

Når man hænger, arbejder den nedre del af kroppen udelukkende statisk. Vristen har kontakt til 

hængestroppen og læg har sammen med baglåret kontakt til skroget på båden, hvilket låser benene i 

positionen, som kan ses på figur 29. Her er der især stor belastning på den firehovedet knæstrækker, 

som skal holde resten af kroppen. Denne muskel er altså under en isometrisk muskelkontraktion og 

påtager sig rollen som agonisten, hvor hasemusklerne på bagsiden fremgår som antagonist. 

Skræddermusklen virker her som synergist. Knæleddet forbinder lårbensknoglen med skinnebenet 

og gør det muligt at kontrollere underbenet og det er også her, hvor den firehovedet knæstrækker er 

fæstet - i knæskallen.  

Under hængning er knæet under stor belastning og er let flekteret og arbejder statisk. Der hvor den 

firehovedet knæstrækker udspringer, er dels på lårbensknoglen men også på hoftebenet som er en 

del af bækkenet. Mellem hoftebenet og lårbensknoglen, er hofteleddet, som forbinder disser to 

                                                 
41 Lånt fra: eget videomateriale 
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knogler. Hofteleddet er et kugleled og kan derved bevæge sig i både x-, y- og z-aksens retning, men 

bliver kun bøjet og strækket ved hængning.  

I denne fase er hofteleddet bøjet (pga. lav vindstyrke), som sker ved hjælp fra den store 

lændemuskel, som fæstner på lårbensknoglen og udspringer fra tarmbenet, nogle af lændehvirvlerne 

og den 12. brysthvirvel. Denne muskel arbejder skiftevis excentrisk og koncentrisk, da kroppen 

bliver ført frem og tilbage i forhold til vinden. Dog vil de stadig være under konstant belastning og 

derved arbejde statisk. Dette kaldes kvasistatisk muskelkontraktion, hvilket vil sige, at musklen 

arbejder dynamisk, men pga. den vedvarende belastning arbejder statisk. Samtidig optræder den 

store lændemuskel som agonisten i bøjningen af hofteleddet, hvor den lille lændemuskel og 

skræddermuslen fremstår som synergister. Den store sædemuskel og hasemusklerne fremstår som 

agonister og muskelkontraktionen er delvist excentrisk.  

Da overkroppen ikke må falde sammen, da det kan resultere i skader, udfører de dybe rygstrækkere 

en isometrisk muskelkontraktion og undgår, at rygsøjlen bøjer og falder sammen. De dybe 

rygstrækkere udspringer fra korsbenet, ribbenet og torn- og tværtapperne langs rygsøjlen og er 

fæstnet ved ribbenene og torn- og tværtapperne længere oppe ad rygsøjlen. De lige bugmuskler42 

arbejder tilsvarende statisk, da de skal holde resten af overkroppen. De er således agonisten i denne 

del af bevægelsen, hvor de dybe rygstrækkere er antagonisten. Synergisterne består i de ydre og 

indre skrå mavemuskler. 

På figur 1 kan det også ses at overkroppen arbejder sidevers (tilbage i denne bevægelse), hvilket er 

en reaktion på en stor bølge. Når dette sker, bliver de ydre skrå mavemuskler kortvarigt taget i brug 

og der er derfor tale om dynamisk arbejde. De ydre skrå mavemuskler udspringer fra de otte 

nederste ribben og fæstner på hoftebenskammen. Afhængig af om kroppen arbejde fremad eller 

tilbage, arbejder de ydre skrå mavemuskler koncentrisk i den ene side og er derved agonisten i 

bevægelsen, hvor den modsatte side vil arbejde excentrisk og fremstå som antagonisten. 

Synergisten vil her bestå i de indre skrå mavemuskler, da de også bidrager sidebøjningen af 

rygsøjlen og overkroppen.  

 

                                                 
42 Udspringer fra spidsen af brystbenet og det nederste ribben. 
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Fase 2: 

 
Figur 30 Viser mig selv der hænger i ispind43 

På figur 30 ses endnu et stillbillede, hvor alle muskler under hofterne arbejder på samme måde som 

beskrevet ved figur 1. Modsat arbejder overkroppen udad, som er en reaktion på en stigning i 

vindstyrke. Hofteleddet bliver således strækket, hvilket sker ved hjælp fra hasemusklerne på 

bagsiden af lårene og den store sædemuskel. Disse muskler arbejder derved koncentrisk og fremstår 

som agonisten i bevægelsen. Antagonisten består i den store lændemuskel som er under en 

excentrisk muskelkontraktion og synergisten vil være skræddermusklen. 

 

  

                                                 
43 Lånt fra: eget videomateriale 
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Bilag 5 - Træningsprogram 
To ugers træningsprogram - Europa-jolle sejlads 
Dette træningsprogram er specielt designet for Nikolai Tiedemann, som til dagligt sejler Europa-

jolle på eliteniveau. Da Nikolai, ud over sejlads, er beskæftiget med at færdiggøre sin gymnasiale 

uddannelse i 3.g på Egaa Gymnasium, er træningsprogrammet tilrettelagt efter to normale skoleuger 

i sommeren, hvor sæsonen er på sit højeste.  

 

Uge 1 

Mandag 
Cirkeltræning med følgende øvelser: 

- Roning - 1-2 min 100 % intensitet 

- Burpees - 1-2 min 100 % intensitet 

- Mavebøjninger 1-2 min 100 % intensitet 

Disse øvelser udgør et sæt. 2 min pause efter hvert sæt, der fortsættes til der er gået 25-30 min 

Tirsdag  
Almindelig træning på vandet, hvor min træner har fundet øvelser og sammensat øvelser 

Onsdag  
Da min ryg er en af de svage led, vil fokus i denne træning gå til ryggen. Lavere intensitet vil 

benyttes for at forebygge skader. Antallet af repetitioner stiger. 3 sæt udføres af: 

- Hoftestrækkere fra træningsbænk - 12-15 RM 

- Lounges med 8 kg i hver hånd - 20 gentagelser på hvert ben.  

- Dødløft 12-15 RM 

Hvor der er 2-5 min pause mellem hver øvelse 

Torsdag 
Almindelig træning på vandet, hvor min træner har fundet øvelser og sammensat øvelser. 

Fredag  
- Squat 6-10 RM 

- Bænkpres 8-12 RM 

- Kropshævninger uden vægt. Så mange gentagelser som muligt 

Ovenstående udgør et sæt og det gentages 3 gange.  

Lørdag  
Intervalløb i 30 min.  

- 2-4 min, hvor det forsøges at fortsætte indtil pulsen rammer 180-200 slag pr min. Hold 

herefter 2 min. pause. Gentag  
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Søndag  
10’er program 

- Hængende benløft 10 repetitioner 

- Dips 10 repetitioner 

- Armstrækkere 10 repetitioner  

- Mavebøjninger 10 repetitioner 

Øvelserne udføres uden pause som 1 sæt, hvorefter der er pause på 2-3 min. 4 sæt 

 

Uge 2 

Mandag 
- Hviledag 

Tirsdag  
Almindelig træning på vandet, hvor min træner har fundet øvelser og sammensat øvelser 

Onsdag  
Kontinuerligt løb 40 min 70-80 % af maksimal aerob effekt 

Torsdag 
Almindelig træning på vandet, hvor min træner har fundet øvelser og sammensat øvelser 

Fredag  
- Dødløft 12-15 RM 

- Bænkpres 8-12 RM 

- Squat 8-10 RM 

Udføres 3 gange med 2 min pause mellem hver øvelse 

Lørdag  
Hvile grundet stævne. Kroppen skal være restitueret  

Søndag  
Hvile grundet stævne. Kroppen skal være restitueret  

 

 

 
 


