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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar de dynamiska egenskaperna hos den medeltida motvikts-
slungan, eller blidan, en typ av mekaniskt artilleri. Syftet är att undersöka skillnader mellan 
olika varianter av dessa maskiner och se om det med datorsimuleringar går att finna stöd för 
bevarade konstruktionsråd. Simuleringarna inkluderar maskiner med fast motvikt, rörlig mot-
vikt, samt en kombination av fast och rörlig motvikt. 
 
På grund av den nästan totala avsaknaden av arkeologiska fynd och bristfälligt historiskt käll-
material finns det fortfarande, efter över ett århundrade av forskning, många obesvarade frå-
gor kring dessa maskiners konstruktion och prestanda. 
 
Föreliggande arbete baseras på en analys av Jahsman (2004). En mer detaljerad matematisk 
modell med Coulomb-friktion används. Dimensioneringen av kastarmen och analysen av be-
lastningar är mer detaljerade för att ge armen mer representativa egenskaper och för att lättare 
kunna uppmärksamma brister i valda dimensioneringsprinciper och konstruktionsval. Kraft- 
och momentekvationer som beskriver respektive maskins rörelse ställs upp och löses nume-
riskt i MATLAB. För simuleringar utan friktion löses ekvationerna på explicit form med DE-
lösare ode23/45 och med friktion på implicit form med ode15i. Kastarmen dimensioneras 
med avseende på böj-, drag- och skjuvbelastning. De tre typerna av motviktsslungor optime-
ras med avseende på verkningsgrad respektive maximal räckvidd per total armlängd. Först 
undersöks masslösa armar utan friktion, varpå fysisk arm, förlusteffekter och slutligen fysisk 
motvikt introduceras. 
 
I enlighet med medeltida uppgifter uppvisar den med rörlig motvikt försedda maskinen en 
längre räckvidd för given maskinstorlek. Skälet är främst de optimerade maskinernas långa 
motviktsarmlängd, vilken ger hög initial potentiell energi. Samtidigt antas de större friktions-
förlusterna i axellager och de mer hastigt fluktuerande krafterna i maskinen under kastet bidra 
till en sämre precision. Den medeltida armproportionen 1:4,45 för rörlig motvikt bekräftas 
som en gynnsam proportion ur verkningsgradssynpunkt för den här använda standardarmen. 
De ännu lägre armkvoter som nämns i medeltida källor är i simuleringarna endast optimala 
för mer välbalanserade armar, armar försedda med fast motvikt eller kombinerade motvikter, 
eller armar försedda med en rörlig motvikt vars massa är åtminstone 100 gånger större än 
projektilens. 





 
 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2008:35 MPK 588 
 

Trebuchet Dynamics 
– An Analysis of Medieval Advice on the Design 

of Mechanical Artillery 

   
  Patrik Djurfeldt 

Approved 

2008-06-04 
Examiner 

Priidu Pukk 
Supervisor 

Priidu Pukk 
 Commissioner 

P. D. 
Contact person 

P. D. 

 
Abstract 
 
This Master’s thesis analyses the dynamics of the medieval counterweight lever engine, or 
trebuchet, a type of mechanical artillery. The purpose is to study the differences between 
different types of these machines, and see if computer simulations can be used to validate 
preserved advice on construction. Simulations include machines with a fixed counterweight, a 
hinged counterweight and a combination of both counterweights. 
 
Due to the almost complete lack of archaeological finds and insufficient historical source 
material there are still, after more than a century of research, many unanswered questions 
concerning the design and performance of these machines. 
 
The present study is based on an analysis by Jahsman (2004). A more detailed mathematical 
model employing Coulomb-friction is used. The dimensioning of the arm and the analysis of 
the loads are more detailed in order to give the arm more representative qualities and in order 
to easier notice deficiencies in the selected principles of dimensioning and design choices. 
Force and moment equations describing the movements of each machine are set up and solved 
numerically in MATLAB. For simulations without friction the equations are solved explicitly 
with DE-solver ode23/45 and including friction implicitly with ode15i. The arm is dimen-
sioned with regard to bending, tension and shear. The three types of counterweight engine are 
optimized with regard to efficiency and maximum range per total arm length. Initially, mass-
less arms without friction are examined, followed by the introduction of a physical arm, dissi-
pation effects, and finally a physical counterweight. 
 
In accordance with medieval sources the machine with a hinged counterweight exhibits a 
longer range, for a given size. The reason is primarily the long counterweight arm of opti-
mized machines, giving high initial potential energy. At the same time, it is assumed that the 
greater friction losses in bearings and the more rapidly fluctuating forces in the machine du-
ring the throw contribute to a lower precision. The medieval arm proportion of 1:4.45 with a 
hinged counterweight is confirmed as a favourable proportion in terms of efficiency for the 
standard arm used. Even lower arm ratios, mentioned in medieval sources, are in the simu-
lations only optimal for more well-balanced arms, arms with a fixed or a combination of 
counterweights, or arms with a hinged counterweight mass at least 100 times greater than that 
of the projectile. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Mål och omfattning 
 
Detta arbete behandlar de dynamiska egenskaperna hos motviktsslungan, d.v.s. den beläg-
ringsmaskin som under medeltiden benämndes blida (i bl.a. Sverige) och trebuchet (i bl.a. 
Frankrike och England). Jag har jämfört olika varianter av motviktsslungor och undersökt om 
det i matematiska simuleringar av maskinerna går att finna en saklig grund till bevarade 
medeltida omdömen och konstruktionsråd. Simuleringarna omfattar maskiner med fast mot-
vikt, rörlig motvikt, och en kombination av båda typerna av motvikter. Målen är att fylla i 
luckor i det bristfälliga historiska och arkeologiska källmaterialet, kunna bedöma de medel-
tida författarnas trovärdighet och kunskapsnivå, och få en bättre förståelse för dessa ma-
skiners betydelse för medeltida teknikhistoria och mekanik i ett vidare perspektiv.1 
 
De hittills mest omfattande simuleringarna har haft en i huvudsak teoretisk-teknisk inriktning, 
med fokus på maximal verkningsgrad och råd till moderna kastmaskinsbyggare. Förvånans-
värt liten uppmärksamhet har ägnats åt specifika medeltida uppgifter, givna av personer sam-
tida med maskinernas användning. Eftersom föreliggande arbete behandlar medeltida omdö-
men och konstruktionsråd, kommer den medeltida ingenjörens perspektiv att vara vägledande 
i analysen. 
 
1.2 Vad är en motviktsslunga? 
 
En motviktsslunga är en typ av medeltida mekaniskt artilleri, baserad på hävstångsprincipen, 
som använder den potentiella energin i en stor vikt för att kasta projektiler. Det är en senast 
under andra hälften av 1100-talet uppträdande vidareutveckling av de dragkraftsslungor, häv-
stångsslungor försedda med dragrep, som länge hade använts i Kina och som vid slutet av 
500-talet hade nått Medelhavsområdet.2 Hävstångsslungornas lyckade kombination av kraft-
fullhet och enkelhet, jämfört med antikens torsionsdrivna katapulter, gjorde dem mycket 
framgångsrika, och i olika utvecklingsformer och varianter utgjorde de det vanligaste sten-
kastande belägringsartilleriet under medeltiden. Med hjälp av en kunnig ingenjör kunde den 
variant av kastmaskin väljas som bäst uppfyllde den aktuella belägringens krav. För att 
förstöra murverk kunde stora motviktsslungor med projektilvikter på flera hundra kilogram 
utnyttjas.3 Det var i denna roll som motviktsslungorna, med sin kapacitet att kasta tyngre 
projektiler med betydligt mindre besättning, först kom att tränga undan dragkraftsslungorna. 

                                                 
1 Det har antagits att motviktsslungan påverkade konstruktionen av bl.a. mekaniska urverk, men även utveck-
lingen av teoretisk mekanik, ex. Jordanus Nemorarius föreställning om positionell tyngd, att en massa var 
”tyngre” och hade större förmåga att utföra arbete om den föll vertikalt istället för längs ett lutande plan 
(Chevedden m fl 1995). Enligt Aristoteles fortsätter en projektil sin färd efter att ha lämnat den kastande handen 
eftersom en kraft från luften fortsätter att driva projektilen. Jean Buridan (ca 1357) avfärdade detta och ifråga-
sätter bl.a. i sin argumentation hur en 1000 pund tung sten kastad från en maskin skall kunna bäras av luften. 
Istället inför han begreppet impetus, en ”kraft” som överförs till projektilen av kastaren och som beror av mäng-
den materia i projektilen och dess hastighet, och som sedan minskar p.g.a. luftmotstånd och gravitation (Clagett 
1959:505-540). 
2 Den tidigaste otvetydiga beskrivningen av en motviktsslunga finns i Tarsûsî, Tabsirah fî al-hurûb, en militär-
manual från ca 1187 (Oxford, Bodl. MS Hunt. 264, fol. 134v-135r), publicerad i Cahen (1947-1948) och översatt 
av bl.a. Chevedden (2000:115f). Dragkraftsslungors användande i Medelhavsområdet finns tidigast beskrivet i 
Miracula S. Demetrii, skriven av Johannes I, ärkebiskop av Thessaloniki (DeVries 1992:134; Chevedden m fl 
2000:444f). När staden belägrades år 597 av avarisk-slaviska styrkor uppges 50 dragkraftsslungor ha använts. 
3 I Museo de Ejército, Madrid, finns motviktsslungstenar på upp till 290 kg (KLNM:sp. 680). Vid belägringen av 
Zara 1346, skall stenar av 3000 punds vikt ha kastats (Huuri 1941:64). Se även n. 9. 
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Andra versioner av motviktsslungor var byggda för att snabbt kunna riktas om och byta mål.4 
Då hög ”eldhastighet” var önskvärd, exempelvis mot fientliga trupper, fortsatte dragkrafts-
slungor, som kunde skjuta flera projektiler i minuten, att vara ett konkurrenskraftigt alterna-
tiv.5 Variationsrikedomen gällde också projektilerna. Även om rundade stenar var vanligast så 
kunde i nödfall nästan allt tungt användas.6 Byggnader och maskiner antändes med brand-
projektiler av olika slag.7 För att demoralisera fienden kunde avhuggna huvuden eller kroppar 
kastas över murarna.8 I samma syfte, och för att orsaka sjukdom och ohälsa, användes ka-
daver och exkrement.9 Kanoner började tas i bruk i Europa redan under första hälften av 
1300-talet.10 Under 1400-talets första hälft hade de på många håll övertagit rollen som bräsch-
brytare i murar, men mekaniskt artilleri skulle fortsätta att användas som ett komplement 
genom hela medeltiden.11 
 
1.3 Funktionsprincip 
 
Motviktsslungan var försedd med en lång kastarm som fungerade som en hävstång (se figur 
1). Denna var försedd med en axel nära ena änden. Axeln vilade i lager i toppen av en hög 
ställning, som gjorde det möjligt för armen att rotera fritt i ett vertikalt plan. Kastarmen 
delades av axeln upp i en lång och en kort del. I änden av den långa armdelen (nedan kallad 
slungarmen) var en slunga fästad. Slungans ena rep var fast förbundet med kastarmen, medan 
det andra var försedd med en ögla eller ring som vilade över en krok i kastarmens spets. I 
änden av den korta armdelen var i dragkraftsslungans fall ett antal dragrep fästade, i motvikts-
slungans fall en stor vikt.12 Motvikten var antingen fast förbunden med den korta armdelen 
(nedan kallad motviktsarmen) eller hängde från denna via en axel. 
 
För att kasta med en motviktsslunga vinschades först kastarmen ned, varigenom den drivande 
motvikten lyftes upp. Kastarmen spärrades sedan med en låsmekanism. Slungans fria ände 
hakades på kastarmen. Slungan drogs in under kastarmen, lades längs en under armen be-
fintlig glidränna och laddades med sin projektil. 

                                                 
4 Vridbara motviktsslungor med dubbla motvikter avbildas fr.o.m. 1400-talet, bl.a. i Taccolas De ingeneis, bok 
IV, från 1433 (Mariano di Jacopo 1969:fol. 41r), under namnet brichola, men arabiska källor antyder att de kan 
ha förekommit redan på 1200-talet, under namnet manjanîq firanjî (d.v.s. ”frankisk” eller ”europeisk” hävstångs-
slunga). 
5 Vid Lissabon 1147 kastade två dragkraftsslungor, vars besättningar arbetade i skift, 5000 stenar under 10 tim-
mar, d.v.s. fyra skott per minut och maskin (De Expugnatione Lyxbonensi 1936:142). Mot levande mål användes 
dessutom stora armborstliknande vapen. 
6 Kvarnstenar förekommer relativt ofta i berättelser från bl.a. korstågen. Gravstenar nämns som projektiler i 
Wurstisens Baselkrönika år 1445 (återgivet i Schneider 1910:80). Även om det förekommer medeltida avbild-
ningar av motviktsslungor som modifierats för att kasta tunga pilar (Taccola 1984:fol. 68v; Martini 1967:I, fol. 
61v), så användes den typen av projektiler främst till stora lavettmonterade armborstvapen. 
7 Under 1400-talet omnämns även projektiler med krut (Feuerwerkbuch, MS 362, Freiburg Univ. Bib., fol. 89r). 
Det aktuella avsnittet är skrivet före 1432 och återges i Kramer (2001:60).   
8 Enligt Froissart bl.a. vid Auberoche 1345 (Payne-Gallwey 1958:272). 
9 I ett träsnitt från 1507 av Jörg Kölderer skall en häst just kastas iväg med en motviktsslunga. Payne-Gallwey 
(1958:271), som återger bilden, tillskriver den felaktigt Leonardo da Vinci. Vid den mongoliska belägringen av 
Kaffa på Krimhalvön 1346 kastades liken av soldater som dött av pesten in över murarna, varpå sjukdomen bröt 
ut i staden (Wheelis 2002). 
10 Den tidigaste kända illustrationen finns i Walter de Milemete, De notabilibus, sapientiis et prudentiis regum, 
från ca 1326 (DeVries 1992:144). 
11 Sena förekomster är bl.a. vid Kalmar 1507, Borgholm 1510 (Styffe 1884:145, 147, 421) och Tenochtitlan (nu-
varande Mexico City) 1521 (Sahagún 1955:109). 
12 Det förekom även ”hybridmaskiner” som kombinerade dragrep och motvikt. Under 1400-talet finns det belägg 
för en maskintyp (ej att förväxla med torsionsslungor) där energin till kastet istället lagrades i en i bottenramen 
befintlig kraftig fjäder, förbunden med kastarmen via rep. 
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Låsmekanismen utlöstes vanligen med ett ryck i ett rep eller genom ett slag med en slägga. 
Den lösgjorda kastarmen drog därefter slungan med sin projektil baklänges längs glidrännan. 
Vid tillräckligt hög hastighet lyfte slungan från rännan och började röra sig uppåt runt kast-
armens spets. Med en korrekt inställd maskin gjorde projektilens tröghet att slungans ögla 
drogs av kastarmens krok, så att slungan öppnades och projektilen släpptes iväg längs rätt 
kastbana. 
 

 
Figur 1 Motviktsslungans konstruktion och funktionsprincip. Till vänster en med rörlig motvikt för-
sedd maskin innan avfyring. Till höger ögonblicket då slungan öppnar sig och släpper iväg projektilen. 
Vinschen och avfyringsmekanismen har utelämnats. 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Informationskällor 
 
Ingen motviktsslunga har bevarats i ursprungligt skick. Då maskinen huvudsakligen bestod av 
organiskt material, som trä, rep och läder, är det arkeologiska materialet nästan uteslutande 
begränsat till stenar som använts som projektiler.13 Till skillnad från antikens artilleri har 
heller inga utförliga detaljerade tekniska manualer med konstruktionsbeskrivningar bevarats, 
om de ens funnits.14 Några konstruktionsråd har dock överlevt. Viktiga källor är avbildningar, 
både i tekniska manuskript och i allmän bildkonst. Bevarade räkenskaper ger också värdefull 
detaljinformation om material, konstruktion och arbetsmetoder. Det skriftliga materialet ut-
görs annars huvudsakligen av historiska källor, författade av personer utan särskild specialist-
kunskap. Ofta nämns maskinerna endast vid namn, utan att teknisk information ges. Då ter-
minologin är omfattande, särskilt fr.o.m. 1200-talet, har det försvårat tolkningen av inne-
börden. 
 
2.2 Kort forskningshistorik 
 
Forskningen kring medeltida artilleri tog fart under 1800-talet, och praktisk erfarenhet in-
hämtades tidigt genom modellförsök. En maskin i full skala, om än bristfällig, byggdes i 
Frankrike av Favé under Napoleon III år 1850.15 Kring det följande sekelskiftet pågick en 
livlig debatt rörande bl.a. tidpunkten för hävstångsartilleriets introduktion i Europa, och huru-
vida antikens torsionsartilleri överlevde och fortsatte att användas under medeltiden (se bl.a. 
Köhler 1886-1893; Schneider 1910; Rathgen 1928). Huuri (1941) gjorde en viktig insats 
genom att sammanställa uppgifter från en mängd orientaliska källor, och kunde därigenom 
behandla ämnet i ett vidare sammanhang. Därmed underlättades bl.a. tolkningen av den 
medeltida terminologin. Kinas viktiga roll i hävstångsartilleriets historia har behandlats av 
bl.a. Needham (Needham 1976; Needham & Yates 1994). 
 
Under senare delen av 1900-talet har intresset för medeltida hävstångsartilleri vuxit. 1989 
gjordes ett försök att rekonstruera en motviktsslunga i full skala vid Middelaldercentret på 
Falster i Danmark (Vemming Hansen 1992). Därefter har ett flertal maskiner byggts av 
varierande autenticitetsgrad.16 Förutom att praktisk erfarenhet erhållits från dessa projekt, har 
de väckt intresse och stimulerat till vidare forskning. Datorsimuleringar har givit värdefull 
kunskap om maskinernas dynamik och prestanda. ”Ny” historisk information har också blivit 
tillgänglig genom studier av särskilt arabiska källor, även om bristen på översättningar 

                                                 
13När den gamla kyrkan i Liebenmühl, Ostpreussen, revs på 1890-talet, eldades en därunder bevarad motvikts-
slunga upp (Rathgen 1928:613). På senare år har situationen förändrats något, då åtminstone två intressanta fynd 
av maskindelar gjorts. Dessa har dock ännu ej publicerats. Förhållandena beträffande antikens artilleri är annor-
lunda då flera komponenter tillverkades av brons, som i jämförelse med organiskt material och järn klarar sig 
längre tid i marken och under vattnet. 
14 Det mest omfattande verket om medeltida mekaniskt artilleri är Ibn Urunbughâ al-Zaradkâsh, Kitâb al-anîq fî 
al-manâjanîq, från 1462-1463 (Ibn Urunbughâ, 1985). Detaljerad information om antikens artilleri, inklusive 
dimensioneringen av torsionsdrivet ”standardartilleri”, finns bevarat i skrifter av Heron av Alexandria, Biton, 
Philon och Vitruvius (Marsden 1969-1971). 
15 Bonaparte, L.N. och Favé, I., Études sur le passé et l’avenir de l’artillerie, 6 vol., Paris (1848-1871), vol. 2 
(återgivet i Schneider 1910:98-105). 
16 Bl.a. i Caerphilly, Wales, 1992 (Humphries 1992), Visby 1995 (Sjöholm 1996), Lexington, Virginia, USA, 
1997 (Levin 1997; Neel 1997) och Inverness, Skottland, 1998 (WGBH/PBS 2000). 
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fortfarande är ett stort hinder. Här har särskilt Chevedden gjort stora insatser (se bl.a. 
Chevedden m fl 1995; Chevedden 2000; Cevedden m fl 2000).17 
 
Ett naturligt problem inom ett teknikhistoriskt område som medeltida artilleri, är att ämnet 
ofta har behandlats av historiker med begränsat tekniskt kunnande, eller av tekniker med be-
gränsad överblick över det historiska materialet. Effekter av detta är bl.a. att tekniskt viktig 
information i källorna förbisetts, att det föreslagits tekniska lösningar på problem som inte 
funnits, och att modernt ingenjörstänkande använts på ett överdrivet sätt.18 Föråldrade upp-
fattningar, baserade på begränsat material, lever envist kvar i litteraturen och medeltida källor 
har ofta misstolkats eller avfärdats på grund av förutfattade meningar.19 Ämnet tycks också 
vara särskilt drabbat av en märklig svårighet att korrekt återge historiska källuppgifter.20 
Svårigheterna med att tolka medeltida terminologi har på sätt och vis fått en modern mot-
svarighet i den förvirrande omdefinitionen och användningen av medeltida maskinterminologi 
i både facklitteratur och populärhistoriska sammanhang, vilket försvårar spridningen av ny 
kunskap.21 
 

                                                 
17 Källornas svårtillgänglighet har begränsat möjligheterna att kontrollera hans slutsatser. Bl.a. argumenterar han 
för en tidig introduktion av motviktsslungor redan under den bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos (1081-
1118), men har i min mening inte tillräckligt utförligt tagit upp de däremot talande historiska indicierna 
(Chevedden 2000). 
18 Se bl.a. arkitekten Viollet-le-Ducs många tekniska lösningar som har litet eller inget stöd i historiskt material, 
t.ex. den komplicerade och redundanta slungöppningsmekanismen (Viollet-le-Duc 1854-1868:V, 227, 228, 230). 
Här kan också nämnas den moderna och nu spridda idén om att motviktsslungor var försedda med hjul för att 
höja verkningsgraden och ge längre räckvidd. Denna förklaring har tillskrivits W.W. Neel och presenterades i en 
av NOVA, WGBH/PBS, Boston, producerad TV-dokumentär (Secrets of Lost Empires II. Medieval Siege, som 
bl.a. sänts i Vetenskapens Värld av SVT), som följde rekonstruktionen av två fullskalemaskiner i Skottland 1998 
(WGBS/PBS 2000). Även om det teoretiskt finns en möjlighet att förbättra verkningsgraden på detta sätt finns 
det inga historiska belägg för att detta skulle ha varit det verkliga syftet. Detta hade krävt jämn preparerad mark 
och/eller en plattform eller räls med lågt rullmotstånd för att fungera. Med ett känt undantag avbildas inte mot-
viktsslungor på det sättet. I sin De ingeneis, bok I, har Mariano Taccola inkluderat en skiss av en hjulförsedd 
motviksslunga på ett skeppsdäck (bild från ca 1434-1449; Taccola 1984:fol. 52v). Tyvärr saknas förklarande 
text. Emellertid hävdas på annan plats i samma manuskript att det är bättre att ha hjul på en motviktsslunga, 
eftersom den ”inte ges den fasthet som orsakar skada på den maskin som står stilla” (notis från ca 1434-1449; 
Taccola 1984:fol. 80v). Det här verkar vara i linje med kommentaren av Marinus Sanutus, Liber secretorum 
fidelium crucis, från ca 1321 (återgivet i Schneider 1910:46, 95f), att jämfört med en maskin med samma pres-
tanda på land, måste en maskin på ett skepp, liksom skeppet självt, byggas mycket starkt. Det verkar därför 
troligt att hjulen på Taccolas skiss snarare var avsedda att minska belastningen på konstruktionen, än att höja 
maskinens prestanda. I vilket fall finns det belägg för att hävstångsartilleri ibland försågs med hjul, eller pla-
cerades på vagnar, för att underlätta förflyttning och riktande. I samtal med Neel (maj 2004) uppgav denne att 
teorin om hjulens funktion som prestandahöjare hade givits en större tyngd i programmet än han själv avsett. 
19 En sådan uppfattning, särskilt förekommande i engelsk historisk litteratur, är att torsionsdrivna stenkastande 
maskiner var vanliga under medeltiden under namnet mangonel. Det finns en ibland märklig benägenhet att tolka 
maskiner som torsionsdrivna (se bl.a. Bradbury 1992:255f; Gløersen 1972:89). 
20 Exempelvis återger både Cathcart King (1982:464) och Vemming Hansen (1992:200) Marinus Sanutus arm-
proportioner felaktigt som 1:5,5 för en ”vanlig” maskin och 1:6 för en ”långtskjutande” maskin. Chevedden 
(2000:455), påpekar att Vemming Hansen har misstolkat dessa siffror, och anger själv felaktigt proportionerna 
1:4 resp. 1:5. Från den latinska originaltexten, återgiven tillsammans med en tysk översättning av Schneider 
(1910:45, 95), framgår att de korrekta proportionerna i själva verket är 1:4,45 resp. 1:5! 
21 Medeltida källor använder exempelvis termerna trebuchet och blida för motviktsslungor. Trots det använder 
många moderna författare namnen som generell benämning för både dragkraftsdrivet och motviktsdrivet häv-
stångsartilleri. Det leder ofrånkomligen till förvirring, eftersom det ofta är oklart om författaren citerar en medel-
tida text med användning av den ursprungliga terminologin, eller använder de ovan nämnda namnen i den modi-
fierade betydelsen. Utan förkunskap är det ofta mycket svårt att förstå vilken typ av maskin författaren hänvisar 
till, och man får ibland den obehagliga känslan av att författaren inte vet det själv heller. 
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2.3 Tidigare arbeten rörande motviktsslungors dynamik 
 
Nedan redovisas några av de viktigare eller mer inflytelserika arbetena beträffande maskiner-
nas dynamik. 
 
G. H. Dufour noterade 1840 (återgivet i Schneider 1910:82) efter ett tidigt modellförsök 
slungans stora betydelse för maskinens effektivitet. Han tillverkade en modell vars kastarm 
hade en slungarmslängd av 51 cm och en motviktsarmlängd av 17 cm (d.v.s. i förhållandet 
3:1). Då den slunglösa armen försågs med en 43 cm lång slunga fördubblades nästan räck-
vidden, från 6 meter till 11 meter. 
 
Kapten Favé byggde 1850 den första stora motviktsslungan i modern tid (återgivet i Schnei-
der 1910:98-105).22 Den uppfördes i Vincennes, Paris, och hade en 10 m lång kastarm (från 
spetsen till motviktens upphängning) i proportionen 1:5, enligt Marinus Sanutus anvisningar 
(Schneider 1910:45, 95). Armen var försedd med en fast motvikt av 1500 kg och en rörlig av 
3000 kg. Den försågs först med en 5 m lång slunga, som till en början kastade en 32-centi-
meters bomb23 70 meter baklänges. Det noterades att tunga projektiler fick en högre och bran-
tare kastbana, och att en längre slunga gjorde att projektilen släpptes iväg senare och fick en 
flackare bana. Repöglan i slungans fria ände ersattes med en järnring, eftersom variationen i 
friktion mellan denna och armens slungkrok (t.ex. p.g.a. väta) gjorde att projektilens kast-
vinkel varierade. I följande försök kastades bl.a. en 24-punds kanonkula 175 meter. Maskinen 
tycks ha underdimensionerats eftersom man hade problem med hållfastheten och stabiliteten. 
Bl.a. bröts den ursprungliga av gran (sapin) tillverkade kastarmen och ersattes med en av ek. 
Brister i maskinens konstruktion, samt avsaknaden av bevarade ritningar, bilder och detal-
jerad information om mått och vikter har dock förtagit en del av dess värde. Det var emeller-
tid det under lång tid enda kända rekonstruktionsförsöket i full skala och därför betydelsefullt. 
 
Baserat på beräkningar konstaterade Favé att en projektil med en massa av 1400 kg24 kunde 
kastas omkring 70 meter, ”ett avstånd mer än tillräckligt för användandet av de gamla ma-
skinerna i belägringarna”, med en motvikt av 16400 kg, en slungarmslängd av 16,50 m och en 
motviktsarmslängd av 3,30 m (d.v.s. proportionen 5:1). Han drog slutsatsen att en sådan 
maskin var möjlig att bygga. 
 
Rathgen (1928:631-635) genomförde 1918 en serie modellförsök i skala 1:20 för att under-
söka de historiska uppgifterna om motviktsslungorna vid Vellexon 1409-10. Utgångspunkten 
var de av Favé angivna data för en maskin med projektilvikten 1400 kg. Hans modell försågs 
med en 1 meter lång kastarm i förhållandet 1:5 (även om han samtidigt anger måtten 0,15 och 
0,85 m). Den låg på en 0,30 m hög ställning och hade till en början en 0,85 m lång slunga. 
Modellens motvikt och projektil hade en massa av 2050 g resp. 170 g, d.v.s. ett massför-
hållande av ca 12:1, motsvarande det tänkta originalets 16400 kg resp. 1400 kg. En genom-
snittlig räckvidd av 300 cm uppnåddes, mot de av Rathgen väntade 350 cm enligt Favés 
beräkningar (70/20 m). Genom att förlänga slungan till 0,90 m (5 cm mer än slungarmen) 
lämnade inte kulan slungan lika mjukt och räckvidden blev förkortad och oregelbunden. En 
förkortning av slungan till 0,65 m resulterade i en mycket högre kastbana och en förkortning 
av räckvidden med en fjärdedel. Genom att variera projektil- och motviktsmassa erhölls 
resultaten i tabell 1. 

                                                 
22 Originalpublikationen av Bonaparte och Favé har inte varit tillgänglig under detta arbete. 
23 Enligt Rathgen (1928:636) med massan 72 kg. 
24 Jmf. n 3. 
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Tabell 1 Räckvidd med olika kombinationer av motvikts- och projektilmassa. *) Rathgen anger fel-
aktigt kvoten mc/mp = 15. De övre raderna visar kast med stenkulor med ρ = 2050 kg/m3, de två sista 
med järnkulor. 
 

Motviktsmassa mc 
(g) 

Projektilmassa mp
(g) 

mc/mp Räckvidd R
(cm) 

Förändring R/300 

2050 170 12 300 1,00 
2050 145   14* 370 1,23 
2050 200 10 170 0,57 
2570 170 15 450 1,50 
2050 140 15 480 1,60 
2050 385 5,3 bakåt - 

 
Rathgens försök begränsades dock på grund av ”tidsförhållandena”, och systematiska modell-
försök genomfördes aldrig, inte heller tänkta filmupptagningar av kastbanan. 
 
Enligt Rathgen stannade kastarmen utan pendling efter kastet, vilket antyder en hög verk-
ningsgrad. Inget sägs om eventuella justeringar av slungkrokens vinkel under dessa försök. 
 
För kasten med projektilmassan 200 g och det låga massförhållandet mc/mp = 10 var preci-
sionen särskilt hög, vilket Rathgen tillskrev maskinens lugnare rörelse. 
 
Då längden på slungan var lika med slungarmen (0,85 m) observerade han att projektilens 
bana ”plattades ut”, då den roterande projektilen påverkades av en lyftkraft i sin färd genom 
luften (Magnuseffekten).25 För järnprojektilen och för andra slunglängder var fenomenet 
försumbart. 
 
Av försöken ansåg sig Rathgen bl.a. kunna sluta sig till att Marinus Sanutus konstruktions-
uppgifter var korrekta. Det är en förhastad slutsats, eftersom armkvoten 1:5 aldrig varierades i 
försöken. Inte heller användes någon motviktsstötta, som i Sanutus beskrivning nämns i sam-
band med armkvoten 1:5. Dessutom gjordes ställningen till modellen så låg att kastarmen 
endast hade en initialvinkel av 21° över horisonten. Sanutus beskrivning antyder att en be-
tydligt större vinkel användes.26 
 
Rathgen menade att försöken bekräftade att Favés beräknade masskvot mc/mp = 12 var 
korrekt. Han konstaterade samtidigt att en ökad motvikt var ett effektivare sätt att öka räck-
vidden än att sänka projektilvikten, dock utan att kommentera armmassans betydelse för detta 
fenomen. Han menade att detta var särskilt viktigt eftersom det visar hur motviktsslungans 
konstruktion kan utformas för att minska kastarmens väldiga dimensioner. 
 
En annan slutsats var hur slunglängden i en i övrigt oförändrad maskin påverkade kastbanans 
form: en lång slunga ger ett långt flackt kast och en kort slunga ett högt kast. 
 

                                                 
25 Magnuseffekten har inte studerats i det föreliggande arbetet. 
26 Marinus Sanutus rekommenderar proportionerna 1:5 för armen till en ”långtskjutande maskin”. Med tanke på 
den stora betydelsen av armens initialvinkel för räckvidden är det högst osannolikt att den tänkta vinkeln endast 
skulle vara 21°. Då den ”långtskjutande” maskinen dessutom skall förses med en motviktsstötta, som med de 
vanligast avbildade proportionerna får större inverkan endast vid högre initialvinklar, så stärker det uppfatt-
ningen att Sanutus ställning var högre. 
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Rathgen menade att de till varje kastarm vid Vellexon använda tre trästammarna av 1,5 fots 
tjocklek lagda på varandra tillsammans skulle ha bildat ett armtvärsnitt av 1,5 x 4,5 fot 
(0,49x1,46 m).27 Eftersom hans modell hade en arm i ek med en tjocklek av endast 2 cm, 
motsvarande 0,40 m (p.g.a. skalan 1:20 enligt Rathgen), och en tvärsnittshöjd av endast 6 cm, 
motsvarande 1,20 m, skulle den verkliga maskinens kraftigare arm ha haft en hållfasthets-
marginal som tillåtit användandet av gran istället för ek. Här begår Rathgen två misstag. Att 
döma av medeltida bildmaterial var det normalt att åtminstone i den tjockare motviktsänden 
av kastarmen använda fyrkantbilat timmer. Om tre bjälkar skall fogas samman till en stabil 
arm är det svårt att inte fyrkantbila timret. Om de ursprungliga trädstammarna hade en dia-
meter av 0,49 m, skulle de ge färdigt fyrkantstimmer med dimensionen 0,34x0,34 m (utan 
vankant). Rathgens modellarm kan därför ha varit proportionerligt grövre än det tänkta 
originalets. Dessutom tas inte hänsyn till att armens böjmotstånd skalas upp med faktorn 203, 
men momentbelastningen från slungkraften med faktorn 204. Det går därför inte att sluta sig 
till att den verkliga armen skulle hålla. 
 
Donald Hill (1973) publicerade en tidig artikel med dynamiska beräkningar för motvikts-
slungor. Han varnade samtidigt för missvisande resultat från modellförsök. Kritiken måste 
anses något överdriven28 och hans egna beräkningar är starkt förenklade och bygger på flera 
tveksamma antaganden. 
 
Hill menade, felaktigt, att fasta och rörliga motvikter ger samma räckvidd och precision.29 
Denna uppfattning ledde i sin tur till slutsatsen att den medeltida ”rörliga” motvikten måste ha 
varit något helt annat än i den etablerade tolkningen. Han antog att den ”rörliga” motvikten 
efter armens nedvinschande i sin tur roterades upp runt kastarmens ände och där hölls kvar 
tills kastögonblicket, så att fallhöjden ökades kraftigt. Det finns inget stöd i medeltida källor 
för denna tolkning.30 
 
Han menade vidare att det var helt fel att anta att räckvidden kunde ökas proportionerligt på 
ett enkelt sätt. Mer konkret hävdade han att det inte rådde en direkt proportionalitet mellan 
motvikt och prestanda, och att en minskning av projektilvikten inte skulle leda till en nämn-
värd ökning av räckvidden. Ett viktigt skäl som anförs är att kastarmens massa och tröghets-
moment är oförändrade, eller ökar om armen görs starkare. 
 
Hill har delvis rätt. Armmassan gör att räckvidden inte ökar proportionellt med motvikten, 
men en dimensionsanalys visar att om det finns en hållfasthetsmarginal för att skala upp hela 
maskinen (varvid längd- och massproportioner bevaras) så ökar verkligen den teoretiska 
räckvidden proportionerligt, under förlustfria förhållanden. Att en minskning av projektil-
vikten inte skulle ha stor effekt på räckvidden är missvisande, vilket också flera av Hills egna 
källor visar. Egidio Colonna (ca 1280) säger uttryckligen att projektilvikten varierades för att 
träffa målet (Schneider 1910:37f, 163), och Favés och särskilt Rathgens resultat visade en 
tydlig variation med projektilmassan. 
 
Modellförsök avfärdades dock bestämt av Hill (1973:111): 
 

A series of experiments was carried out by B. Rathgen using a small model with 

                                                 
27 Här antas att foten är en pied de Roy (0,3248 m). 
28 Om massförhållandena i modellen är de samma som i den stora maskinen, kommer modellens teoretiska räck-
vidd att förändras linjärt med skalan. 
29 Detta framgår bl.a. av Jahsmans (2004) arbete och bekräftas här. 
30 Däremot tycks syftet med en gamelum ha varit att ge en liknande motviktslyftande effekt. 
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a beam 1 meter long, divided in the ratio 1:5. From the results he obtained Rath-
gen tried to predict the performance of a full-size trebuchet by direct arithmetical 
proportion. Experiments of this kind with small-scale models are not only value-
less, they are misleading. It is impossible to ensure that the range obtainable by 
the model is exactly, or even approximately, proportional to the range of the full-
size machine. There are too many imponderables. 
 

Skillnader i slungans beteende mellan verklig maskin och modell tas särskilt upp: ”it is certain 
that its rotational acceleration depends upon the actual rotational velocity of the beam at each 
instant. […] But the actual terminal velocity of the model’s beam will be much less than that 
of the real machine […]” (Hill 1973:111). 
 
Med tanke på dessa omdömen och reservationer är Hills egna förenklade beräkningar (”based 
upon reasonable working assumptions”) något förvånande. Han använder sig av energi-
ekvationen för en fysisk pendel, där en ”genomsnittsradie” används för projektilen mellan 
lyftet från glidbanan tills slungöppningen, och vidare en ”genomsnittstyngdpunkt” för hela 
systemet. Innan kastet antas armen stå i vinkeln 45° under, och vid slungöppningen 45° över 
horisonten. Slungan antas då vara i linje med kastarmen. Han presenterar resultaten för en lätt 
och en tung maskin, där endast den korta armlängden (och därmed armproportionen) och 
armens tvärsnitt varieras. Längden på slungarmen och slungan är oförändrade 30 och 15 fot 
resp. 48 och 30 fot under beräkningarna, utan att Hill närmare förklarar varför dessa relativt 
korta slunglängder valts och varför slungorna i dessa serier kan antas kunna uppfylla hans 
antaganden om maskinens rörelse. Om de tolv av Hill presenterade förlustfria räckvidderna 
för maskiner med armmassa kontrolleras mot den maximala teoretiska räckvidden (Rt) utan 
armmassa, kan det konstateras att en av maskinerna har en räckvidd av endast 26 % av Rt, 
medan fyra har en räckvidd längre(!) än den teoretiskt möjliga räckvidden Rt, en av dem 64 % 
längre. Det refereras alltjämt ofta till Hills artikel.31 
 
Cathcart King (1982) översåg elevers bygge och testskjutningar av ett 70-tal modeller, med 
utgångspunkt från en skala av storleksordningen 1:16. Bland annat konstaterades att för ma-
skiner med en lägre kvot mc/mp gav en högre kvot a/L den längsta räckvidden.32 Han ger dock 
få detaljer om modellerna och deras provskjutningsresultat.  
 
Ressler (1993) har publicerat rörelseekvationer för slungor med fast motvikt och skrivit ett 
program som beräknar kastbanan utan förluster utifrån valda fysiska parametrar. Hans artikel 
har inte varit tillgänglig under detta arbete. 
 
Siano (2001) analyserade den med rörlig motvikt försedda maskinen under friktionsfria för-
hållanden. Med dimensionsanalys konstaterade han att räckvidden för en modell med oför-
ändrad geometri och massförhållanden är proportionell mot en för modellen representativ 
längd, och oberoende av gravitationskonstanten g. Tiden under rörelserna för olika modeller 
är på liknande sätt proportionell mot L g . Han införde begreppet räckviddsverkningsgrad 
(ηR) som jämför beräknade eller uppmätta räckvidder med den för en ideal motviktsslunga. 
Med Lagrange-formalism analyserades successivt mer detaljerade modeller och de tre er-
hållna kopplade differentialekvationerna löstes numeriskt. 

                                                 
31 Däribland av Chevedden (Chevedden m fl 1995:63; Chevedden m fl 2000:457). I Randall Rogers i många av-
seenden utmärkta monografi om belägringskrigföring under 1100-talet, förekommer följande omdöme: ”Hill has 
provided an engineer’s discussion of the energy dynamics of lever artillery which is particularly useful to the 
historian” (Rogers 1992:263). 
32 Jahsman (2004) har med beräkningar visat samma sak. 
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Sianos artikel ger en inblick i betydelsen av maskinens olika delar för dess effektivitet. 
Genom ett slumpförfarande varierades spännvinkeln α (mellan 30° och 60°), L/a (mellan 3 
och 5), ps/L (mellan 0,5 och 1,5) och c/a (mellan 0,5 och 1,0).33 För att tillgänglig energi 
skulle vara oförändrad hölls massorna mc = 100, mp = 1, och mb = 5 pund konstanta, likaså 
motviktsfallhöjden hc = a(1+sin(α)), varvid motviktsarmen a och spännvinkeln α gjordes 
beroende av varandra. Genom att plotta räckviddsverkningsgraden ηR mot respektive variabel 
parameter, visuellt bedöma optimala värden på de senare och successivt låsa dessa, kom 
Siano fram till en verkningsgrad av ηR = 0,73. Parametrarna var här i låsningsföljd ps/L = 1, α 
= 45°, c/a = 1 och L/a = 3,75 (även om Sianos diagram och sammanfattning anger värdet 4). I 
beräkningarna används en räckvidd definierad som det horisontella avståndet från projektilens 
position då slungan öppnar sig, till dess den fallande projektilen åter passerar samma höjd. 
 
Enligt Siano var två slutsatser särskilt viktiga för att konstruera en maskin med hög verk-
ningsgrad: slungans längd skall vara lika med längden av slungarmen, och armens initial-
vinkel mot horisonten skall vara 45°. I optimeringssimuleringarna användes en matematisk 
modell där slungan från början av kastet inte, som i normala fall, glider horisontellt längs en 
glidbana, utan är fri att falla nedåt och svänga utåt direkt, som om en grop fanns under 
slungan. 
 
Begränsade simuleringar med motviktsstötta genomfördes. Detta var en bjälke med syfte att 
trycka en hängande motviktslåda utåt, och därmed ytterligare uppåt, då kastarmen vinschades 
ned. Siano konstaterade att tillskottet av potentiell energi med motviktsstötta på en optimerad 
maskin kan uppvägas av sänkt verkningsgrad. För en sämre optimerad maskin kan en mot-
viktsstötta ge både längre räckvidd och högre verkningsgrad. Det här är den enda under-
sökningen av motviktsstöttans effekt som påträffats inför det föreliggande arbetet.34 Den 
matematiska modellen med motviktsstötta redovisas ej. Det framgår t.ex. inte om modellen 
begränsar motviktslådans rörlighet som i verkligheten, eller om endast motviktens initial-
vinkel varieras. Siano behandlade även slungöppningsmekanismen. 
 
Jahsman (2004), som bygger vidare på Resslers och Sianos analyser, har behandlat det dy-
namiska beteendet hos motviktsslungor med fast och rörlig motvikt. Rörelseekvationerna för 
systemet togs fram genom att ställa upp kraft- och momentekvationer för kastarmen, projek-
tilen och motvikten. Med simuleringar studerade han även inverkan av armmassa och förlust-
effekter. Projektilen och motvikten förenklades till punktmassor. Viskös friktion antogs råda i 
huvudaxellagret, medan friktionen försummades i motviktsaxellagret. Resultaten kontrol-
lerades med testskjutningar med modeller i skala 1:12 och 1:5. Effekten av motviktsstötta 
studerades ej. 
 
Beräknade verkningsgrader för idealiska teoretiska maskiner var över 0,90. Med armmassa 
och förlusteffekter sjönk den beräknade verkningsgraden till så lågt som 0,72. De verkliga 
verkningsgraderna i modellförsöken var dock omkring 18 respektive 4 % under de simu-
lerade. Räckvidden definierades som det horisontella avståndet från projektilens position i 
vila innan kastet, till dess den återvänt till samma höjd. 
 
Jahsmans utförliga beskrivning med bl.a. dimensionslösa storheter och jämförelser med 
modellförsök, ger en god allmän uppfattning om maskinernas dynamik. Han menar att utan 
armmassa och förlusteffekter uppvisar den med fast motvikt försedda maskinen högre räck-
viddsverkningsgrad för alla kvoter mc/mp då armens initialvinkel 45≤ ° , för mc/mp 40≤ då 
                                                 
33 Här används definitioner enligt figur 2.1. 
34 Påståenden om effekten har dock förekommit (se bl.a. Chevedden m fl 1995:61f). 
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initialvinkeln är 60° och för mc/mp 20≤ då initialvinkeln är 75°. Detta strider mot den 
allmänna uppfattningen att rörliga motvikter generellt är mer effektiva. 
 
Jahsman ger dock ibland motstridig information och resultaten tyder i vissa fall på metod- 
eller beräkningsfel. De simuleringsfenomen som uppstått under föreliggande arbete, såsom 
överroterande motvikt och otillåten kompressionsbelastning i slungan, kommenteras över 
huvud taget inte i Jahsmans arbete.35 Antagandet om viskös friktion i huvudaxellagret verkar 
tveksamt, eftersom lagerhastigheten är låg och axelkrafterna mycket stora. Försummandet av 
friktionen i motviktsaxellagret kan också ifrågasättas. Jahsmans egna resultat visar att frik-
tionen i huvudaxellagret har en tydlig inverkan på maskinen, och krafterna på motviktsaxeln 
är av samma storleksordning som på huvudaxeln. Den böjhållfasthet som använts i dimen-
sioneringarna, 82,7 MPa, förefaller mycket optimistisk för virke i de dimensioner som krävs 
för en motviktsslunga i full skala. 
 
Jahsmans metod och analys kommer att användas som utgångspunkt. På grund av oklar-
heterna kring beräkningarna och resultatens validitet har jag dock inte använt resultat utan 
verifikation. 
 
I samband med rättegången efter dödsolyckan med en motviktsslunga i november 2002 i 
Middlemoor Water Park nära Bridgwater i Somerset, England, genomförde Neel (2003) en 
matematisk simulering av den aktuella med fast motvikt försedda maskinen. Då jag kom att 
anlitas som expertvittne och oberoende olycksutredare åt försvaret i denna rättegång (Bristol 
Crown Court, våren 2004) hade jag möjlighet att granska Neels matematiska modell och 
numeriska analys.36 Neel använder sig, till skillnad från exempelvis Jahsman (2004), av 
Coulombfriktion i axellagren.37 För att förenkla beräkningarna använder han dock i varje 
integrationssteg friktionskrafter som bestäms av lagerkrafterna i föregående integrations-
steg.38 Neels arbete har inte som syfte att undersöka motviktsslungors generella beteende, 
utan att studera en specifik maskin under ett fåtal kast. Presentationen av simuleringsresul-
taten är dessutom mycket knapphändig. Resultaten är därför av begränsat värde för det före-
liggande arbetet. Neels numeriska metoder är olika de här använda. Jag har dock valt att an-
vända hans förhållandevis detaljerade matematiska modell som utgångspunkt. 
 

                                                 
35 Kompression av slungan nämns dock i ett utkast till artikeln (daterat 2000-06-07 och erhållet från författaren 
2000-06-10). Ej heller där framgår hur detta har hanterats, t.ex. i presentationen av beräkningsresultaten. 
36 Neels rapport och addendum är inte publicerade. 
37 Coulombfriktion används i detta arbete. 
38 I föreliggande arbete har denna ”eftersläpning” i friktionen kunnat undvikas genom att ställa upp och lösa 
differentialekvationerna implicit (se 4.2). 
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Figur 2.1 Schematisk bild av motviktsslunga 

 
2.4 Teoretisk utgångspunkt 
 
2.4.1 Maximal teoretisk räckvidd och verkningsgrad 
 
Utläggningen i detta avsnitt är huvudsakligen hämtad från Siano (2001) och Jahsman (2004). 
 
Utan friktionsförluster och under i övrigt idealiska förhållanden kan det arbete W, som krävs 
för att lyfta en motvikt med massan mc till höjden hc, d.v.s. c cW m gh= , helt omvandlas till ki-
netisk energi i projektilen, 2 2pK m v= . Projektilens hastighet blir således: 

 2 c
c

p

mv gh
m

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
Utan luftmotstånd erhålls maximal teoretisk räckvidd Rt om projektilen avfyras i en vinkel av 
45° över horisonten. Räckvidden blir då: 

 
2

2 c
t c

p

mvR h
g m

⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
För en motviktsslunga med en motviktsarmlängd a och spännvinkeln α (se fig. 2.1) ges den 
höjd motvikten nått från viloläget av: 
 ( )1 sinch a α= +  
 
vilket ger en maximal teoretisk räckvidd av: 
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t

p

m aR
m

α
⎛ ⎞

= +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
De parametrar som bestämmer den maximala teoretiska räckvidden för en motviktsslunga är 
därför motviktsarmlängden a, spännvinkeln α och masskvoten mc/mp. Figur 2.2 visar hur 
räckviddskvoten Rt/a beror av α och mc/mp. Figuren kan tolkas som funktionsytan för en mot-
viktsslunga med en masslös arm, med förmågan att släppa iväg projektilen när både armen 
och motvikten står stilla i vertikalt läge och med en avfyringsvinkel för projektilen av 45° 
över horisonten. Det sinusformade beroendet av spännvinkeln och det linjära beroendet av 
mc/mp framgår. Med en i medeltida illustrationer förekommande spännvinkel α = 45° och en 
masskvot mc/mp = 80 ges en räckviddskvot av Rt/a = 2·80·(1+0,707) = 273. För att nå en 
räckvidd av exempelvis 300 m behöver denna ideala maskin motviktsarmlängden a = 300/273 
= 1,1 m. 
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Figur 2.2 Maximal ideal räckvidd Rt/a som funktion av spännvinkel α och masskvot mc/mp 

 
Räckviddsverkningsgraden definieras som: 
 R m tR Rη =  
 
där Rm är den maximala beräknade eller uppmätta räckvidden. 
 
När armmassan mb inkluderas, ändras arbetet som krävs vid nedvinschningen av armen till 
W’ = (mcga – mbgb)(1 + sinα), där b är avståndet längs armen från axeln till armens mass-
centrum (se fig. 2.1). Det modifierade uttrycket för Rt blir då: 
 

 ( )' 2 1 sinc b
t

p

m a m bR
m

α
⎛ ⎞−

= +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Maskinverkningsgraden definieras som: 
 '

M m tR Rη =  
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Den används nedan då armmassan är tillgänglig. I detta arbete används en räckviddsdefinition 
som skiljer sig från Jahsmans (se 4.3). Räckvidderna och verkningsgraderna kommer av den 
anledningen att skilja sig något från dennes. 
 
2.4.2 Dimensionsanalys 
 
Som Siano (2001) påpekar kan man med dimensionsanalys visa att motviktsslungans räck-
vidd, med beteckningar enligt den förenklade modellen i figur 2.1, uttryckas på formen: 
 

1 , , , , , , , ,ps b
bs cs ps

c c

mp mL c bR aF
a a a a m m

θ θ θ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
där F1 är någon okänd funktion och indexet s för vinklarna (definierade enligt bilaga A) här 
anger att deras startvärden avses. Notera att räckvidden är oberoende av gravitationskonstan-
ten g (jmf. Rt ovan), vilket innebär att en motviktsslunga på månen har samma räckvidd som 
en på jorden utan luftmotstånd. Vidare kan det konstateras att exempelvis en fördubbling av 
alla längder och massor ger en fördubbling av räckvidden, eftersom funktionen F1 blir oför-
ändrad medan a fördubblas. 
 
På liknande sätt (Siano 2001) kan tiden för händelser under kastet uttryckas som: 
 

2 , , , , , , , ,ps b
bs cs ps

c c

mp ma L c bT F
g a a a a m m

θ θ θ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
där F2 är någon okänd funktion. Om längderna och massorna fördubblas, kommer således ti-
derna för maskinens rörelser att förlängas med en faktor roten ur 2. 
 
Med konstanta densiteter påverkas dock prestandan av skaleffekter. En fördubbling av stor-
leken på maskinen innebär att massorna ökar med faktorn 8. De 8 gånger så tunga projek-
tilerna kan kastas dubbelt så långt, vilket ger projektilerna en kinetisk energi 16 gånger större 
än för den mindre maskinen. Det här är en viktig förklaring till att många motviktsslungor var 
stora. 
 
I undersökningarna nedan kommer i enlighet med Jahsman (2004) istället simuleringspara-
metrarna att normaliseras enligt följande: massor normaliseras med projektilmassan mp, läng-
der med slungarmslängden L, krafter normaliseras med mpg, moment med mpgL och tider 
med /L g . Motsvarande dimensionslösa uttryck för räckvidd och tid blir då: 
 

3 , , , , , , , ,s c b
bs cs ps

p p

p m ma c bR LF
L L L L m m

θ θ θ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 och 

 

4 , , , , , , , ,s c b
bs cs ps

p p

p m mL a c bT F
g L L L L m m

θ θ θ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Härigenom underlättas bl.a. en jämförelse med Jahsmans resultat. Det är också naturligt att 
relatera både kastarmens tyngdpunktsposition och slunglängd till slungarmslängden. Det 
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senare gjordes uppenbarligen redan av medeltida ingenjörer. Slungarmslängden L är också 
med oförändrad spännvinkel direkt relaterad till axellagrets höjd och är därmed ett indirekt 
mått på hela maskinens storlek. 
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3 Frågeställningar 
 
Jag har försökt att besvara följande frågor: 
 
1. Vilken är skillnaden, speciellt med avseende på räckvidd och precision, mellan motvikts-
slungor med fast motvikt, rörlig motvikt, samt en kombination av fast och rörlig motvikt? 
 
Denna fråga går tillbaka till uppgifter i den ofta citerade Egido Colonnas De regimine prin-
cipum (ca 1280; återg. i orig. & övers. Schneider 1910:36-39, 162-165). Där påstås att den 
med fast motvikt försedda maskinen har hög träffsäkerhet. Den med rörlig motvikt har längre 
räckvidd men sämre noggrannhet. En med båda motviktstyperna försedd maskin skall ha 
längre räckvidd än den med fast motvikt och högre träffsäkerhet än den med rörlig motvikt. 
Hill (1973) påstod att fasta och rörliga motvikter ger samma räckvidd. Chevedden et al. 
(1995) antyder att ett byte av motvikt från fast till rörlig i sig ger längre räckvidd. Jahsman 
(2004) har visat att med vissa kombinationer av för maskinerna grundläggande parametrar 
erhålls högst verkningsgrad med fast motvikt och med andra med rörlig motvikt. Därmed har 
han visat att Hill har fel. Jahsman har dock inte direkt undersökt Colonnas påståenden. 
 
2. Finns det något teoretiskt stöd för följande medeltida konstruktionsråd beträffande maski-
nernas proportioner? 
 
Marinus Sanutus (Schneider 1910:45f, 95) nämner en ”vanlig” med rörlig motvikt försedd 
maskin med armproportionen 5,5:24,5 (ca 1:4,45) och en ”långtskjutande” maskin med pro-
portionen 1:5. Vilken höjd på ställningen, och därmed vilken spännvinkel α som avses, är 
oklart, likaså slunglängden. I ovan nämnda arbeten har Sanutus proportion 1:5 upprepade 
gånger använts, men man tycks ha förbisett att han nämner den tillsammans med en motvikts-
stötta, vilket kan vara betydelsefullt. En motviktsstötta är en i motviktslådan fäst bjälke, vars 
syfte är att skjuta den hängande motvikten ”utåt”, och därigenom lyfta den högre upp, då 
kastarmen vinschas ned.39 
 
Conrad Kyeser (Kyeser 1967, fol. 30r) avbildar i sin Bellifortis (ca 1405), nu förvarad i Göt-
tingen, en med rörlig motvikt försedd maskin med längden 46 (fot) angiven på slungarmen, 
och 8 (fot) på motviktsarmen, vilket ger proportionen 1:5,75. Längden av slungan är inte an-
given, men bilden antyder att den, lagd längs armen, kan nå ända till motviktsaxeln. Å andra 
sidan är det uppenbart att andra proportioner i bilden inte är korrekt avbildade. Motviktslådan 
hänger inte rakt ned på bilden, vilket kan vara en indikation på att en motviktsstötta är tänkt 
att användas. 
 
I ett manuskript av samma verk förvarat i Innsbruck, angavs slungarmslängden först till 46 
(fot), men korrigerades senare till 48 (Chevedden 2000:fig. 4). Motviktsarmen är fortfarande 
8, vilket här ger armproportionen 1:6. En motviktsstötta håller ut motviktslådan i en vinkel av 
90° mot kastarmen. Av geometrin på maskinens ställning framgår att armens spännvinkel är α 
= 60°.  Den tillhörande texten nämner även den en 48-fots slungarm. Dessutom påstås att 
slungan inte skall göras längre än till huvudaxeln (d.v.s. 48 fot). Med denna längd skall räck-
vidden bli störst. För att kasta kortare kan man enligt texten använda en kortare slunga 
(Chevedden m fl 2000:462). 

                                                 
39 Se bild på rapportens titelsida, där bjälken finns avbildad men gjorts så kort att dess inverkan på motvikts-
lådan ej framgår. 



 

 17

4 Metod 
 
4.1 Metodval 
 
En metod att undersöka ovanstående frågeställningar om medeltida motviktsslungors funktion 
vore att bygga och testskjuta maskiner speciellt i det syftet. Inledningsvis påbörjades också 
bygget av en motviktsslunga med ca ett halvt tons motvikt. Här finns dock flera problem. Att 
bygga stora maskiner är kostsamt, arbets- och tidskrävande. Med tanke på de varierande kon-
struktioner som berörs i frågeställningarna skulle byggprogrammet bli mycket omfattande och 
kräva lösandet av ett antal praktiska problem som inte är centrala för undersökningen. Efter-
som frågorna berör optimering, innebär det också att konstruktionen inte är helt känd från 
början. I viss mån skulle omfattningen av byggprogrammet kunna begränsas om modifierbara 
maskiner användes, även om de då skulle bli något mindre representativa för de verkliga ma-
skinerna. Andra praktiska problem rör svårkontrollerbara variationer under testerna, t.ex. vad 
gäller vinden och luftfuktigheten. Maskinerna behöver också stå på platser där de kan avfyras 
under säkra former. 
 
Ett alternativ är att använda sig av modeller i mindre skala, varigenom flera av ovanstående 
svårigheter minskas. Modellförsök har här dock endast använts i mycket begränsad omfatt-
ning. 
 
Trots omfattningen av detta arbete måste det ändå betraktas som en inledande studie.  Därför 
är datorsimuleringar ett naturligt val och har använts här. Flexibiliteten möjliggör analyser av 
olika maskintyper, där delar av matematiska modeller och programkod kan återanvändas. De 
simulerade maskinernas dimensioner kan lätt varieras och metoden lämpar sig väl till opti-
meringsproblem. Det är lätt att studera enskilda parametrars påverkan på maskinens funktion 
och krafters storleksordning kan lätt erhållas. Visserligen kommer den matematiska modellen 
med nödvändighet att vara en förenkling av verkligheten, exempelvis genom att modellen för-
utsätter att glapp inte förekommer och att delarna inte är elastiska. Därigenom introduceras 
olika fel. I jämförelse med exempelvis fallet med dragkraftsslungor lämpar sig ändå motvikts-
slungor förhållandevis väl för att reduceras till matematiska modeller, eftersom de byggdes 
relativt styva. Då frågorna som studeras mer rör maskinernas relativa snarare än absoluta 
effektivitet, utgör de matematiska modellernas avvikelse från verkliga förhållanden ett mindre 
problem, eftersom de introducerade felen vanligen påverkar de jämförda konstruktionerna på 
ett liknande sätt. 
 
Det naturliga vore att följa upp detta arbete med en jämförelse med försök med fysiska mo-
deller i mindre skala. 
 
4.2 Matematisk modell 
 
Kraft- och momentekvationer som beskriver respektive maskins rörelse (se bilaga A) har 
ställts upp och lösts numeriskt i MATLAB. För simuleringar utan friktion har ekvationerna i 
Maple formulerats om till ett system av första ordningens differentialekvationer i explicit 
form och lösts med MATLABs differentialekvationslösare ode23/45. För simuleringar med 
friktion har detta inte varit praktiskt möjligt, eftersom de explicita uttrycken blir mycket 
långa. Istället har differentialekvationerna lösts i implicit form med DE-lösare ode15i. 
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Beroende på matematisk modell genomgår varje simulering tre eller fyra faser. För maskiner 
utan motviktsstötta utgörs fas ett av kaströrelsen från stillastående till dess slungan lyfter från 
glidbanan, fas två av rörelsen till slungans öppnande och fas tre av projektilens färd genom 
luften till nedslagspunkten. För maskiner med motviktsstötta tillkommer en extra fas, efter-
som de ekvationer som beskriver rörelsen är olika beroende på om stöttan är i kontakt med 
kastarmen eller inte. Övergångar mellan faserna bestäms med hjälp av ”event functions” i 
MATLABs DE-lösare, och sker då normalkraften N mellan slunga och glidbana passerar noll, 
kraften i motviktsstöttan passerar noll, resp. vinkeln mellan arm och slunga passerar släpp-
vinkel θr. 
 
Simuleringarna har genomförts med flera matematiska modeller baserade på Neel (2003), 
men bl.a. kompletterade för att kunna hantera en kombination av motvikter, motviktsstötta 
och axelförskjutning. De mer avancerade modellerna (se bilaga A) inkluderar: 
 

• Massan av kastarm, motvikter, projektil, och slunga 
• Tröghetsmoment för ovan nämnda kroppar 
• Fysiska dimensioner 
• Coulombfriktion för glidrännan och axellager 
• Luftmotstånd för projektilen under hela kaströrelsen 

 
Alla delar antas vara styva och axlarna roterar utan glapp. 
 
I de matematiska modellerna kan tryckspänning förekomma i slungan. Eftersom detta inte är 
ett i verkligheten möjligt tillstånd, och därför inte ”tillåtet”, kontrolleras slungspänningen ge-
nom hela kastförloppet i efterhand. 
 
Jahsmans (2004) analys och metod har tjänat som utgångspunkt för maskiner med fast mot-
vikt (FMV-maskiner) och rörlig motvikt (RMV-maskiner). Avvikelser från dennes metoder 
eller resultat, eller viktigare korrigeringar, noteras särskilt. 
 
Jahsman använder en modell med viskös friktion i lederna, vilket förenklar de matematiska 
uttrycken avsevärt. Som en beskrivning av de verkliga förhållandena förefaller dock valet av 
viskös friktion tveksamt, eftersom rotationshastigheterna är förhållandevis låga och lager-
krafterna mycket stora. 
 
I verkligheten påverkas motståndet i lagret av en kombination av fenomen, bl a Coloumb-
friktion, viskös friktion och rullfriktion. Trots att ett lager är helt osmort kan glapp göra att en 
arms amplitud bromsas snabbare vid stora utslag och långsammare vid små, och därför upp-
visar ett beteende liknande det då viskös friktion råder. Vid stor amplitud klättrar axeltappen 
tills lutningen i lagret blir så brant att tappen börjar glida, vilket ger relativt stort friktions-
motstånd. Vid liten amplitud rullar axeltappen med lågt motstånd på lagrets botten. Med litet 
eller inget spel i det osmorda lagret minskar amplituden istället linjärt, vilket förutspås enligt 
Coulombfriktion. 
 
Båda dessa beteenden observerades under försök med ”bordsmodeller” av hävstångsmaskiner 
med osmorda trälager, med och utan spel. Från en videoupptagning av kast med en modell i 
skala 1:5, baserad på konstruktionen till maskinen byggd 1989 i Danmark, noterades också en 
linjärt avtagande amplitud. Tyvärr har det tillgängliga videomaterialet av maskiner i full skala 
varit begränsat. Video från ett fåtal pendlingar av Visbyblidans arm visar dock en approxi-
mativt linjär amplitudminskning. Visbymaskinen har visserligen en rörlig motvikt, men under 
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senare delen av efterpendlingen är rörelserna i motviktsaxellagret små, och inverkan på pend-
lingens karaktär från motviktsrörelser är försumbar. Axeltappar och lager är av ek, och ytorna 
är smorda med fårtalg (jmf. 4.9). 
 
Med tanke på de låga lagerhastigheterna och de stora lagerkrafterna, bedöms Coulombfriktion 
på ett för detta arbete tillfredsställande sätt beskriva de verkliga förhållandena, under förut-
sättningen att den verkliga maskinens relativa lagerspel är litet. 
 
Noggrannheten i beräkningarna kontrollerades bl a genom att i inledande simuleringar under 
förlustfria förhållanden verifiera att räckvidd och tider varierar i enlighet med dimensions-
analys. Det kontrollerades också att systemets totala energi under förlustfria kast är konstant. 
Avvikelser från Jahsmans resultat var inledningsvis förbryllande. För att undersöka denna 
skillnad genomfördes kontrollsimuleringar med Jahsmans egen matematiska modell. Efter-
som resultaten är desamma, och alltså fortfarande skiljer sig från Jahsmans, bedöms felet i 
dessa fall ligga i något beräkningsfel hos denne. 
 
Genom att variera tillåten felstorlek för de i MATLAB använda DE-lösarna konstaterades att 
resultaten normalt har minst 3 värdesiffrors noggrannhet. För den mycket tidskrävande opti-
meringen och dimensioneringen av maskiner med armmassa är det möjligt att endast lokala 
maxima påträffats, även om de flesta dimensioneringarna genomförts mer än en gång, an-
tingen från olika startvärden på parametrarna, eller med olika metoder. Den beräknade totala 
axelkraften mot ställningen visade sig något känsligare för val av simulator (med ode45 eller 
ode15i). 
 
4.3 Definition av räckvidd 
 
För den medeltida ingenjören var den mest relevanta räckvidden det avstånd till vilket projek-
tilen kunde kastas från den aktuella maskinens uppställningsplats. Om räckvidden inte var till-
räcklig kunde det vara nödvändigt att flytta hela maskinen, vilket var omständligt. Därför an-
vänds här en räckvidd definierad som det horisontella avståndet från marknivå under kastma-
skinens huvudaxel till projektilens nedslagspunkt vid samma nivå. 
 
Den av Siano (2001) använda räckvidden, det horisontella avståndet från projektilens position 
då slungan öppnar sig, till dess den fallande projektilen åter passerar samma höjd, är av mer 
teoretiskt intresse och är här mindre lämplig. I praktiken innebär det att räckvidden mäts från 
en punkt flera meter ovanför och bakom maskinen, till en punkt i luften ovanför och strax 
framför målet. Vid beräkning av maskinens verkningsgrad är det här problematiskt eftersom 
definitionen medför en ofrånkomlig energiförlust motsvarande skillnaden i projektilens poten-
tiella energi från vila till slungöppningshöjden. Det här motsvarar ingen ”verklig” energi-
förlust. Olika kastarmar med samma räckvidd ”på pappret” kommer också att kunna nå olika 
långt från maskinen, beroende på var slungan öppnar sig. Vid flackare kastbanor kan mas-
kinen nå flera meter längre än den enligt Siano definierade räckvidden, eftersom projektilen 
hinner färdas ytterligare innan den når marken under och bortom Sianos teoretiska slutpunkt i 
luften. 
 
Jahsman (2004) använder en räckvidd definierad som det horisontella avståndet från projek-
tilens position i vila (xp0) innan kastet, till dess den återvänt till samma höjd. Det är en lämplig 
definition för beräkning av verkningsgrad. Även i detta fall används dock en variabel start-
punkt (projektilens placering på glidrännan) för räckviddsmätningen, vilket med den medel-
tida ingenjörens praktiska synsätt måste ha varit främmande. 
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4.4 Val av armgeometri 
 
Jahsman (2004:38) har som standardarm i beräkningarna använt en med konstant kvadratiskt 
tvärsnitt.40 Som en första approximation är detta ett rimligt val. Samtidigt används en orimligt 
hög böjhållfasthet (82,7 MPa) som tycks vara baserad på små felfria provbitar. Dessutom an-
vänds ingen säkerhetsfaktor. Inte heller tas någon hänsyn till försvagningen p.g.a. axelhålet. 
Det är därför inte alls klart att Jahsman använt en, som han menar, konservativ approxima-
tion. Jag har därför valt en mer realistisk standardarm och spänningsberäkning. 
 
Medeltida bilder visar nästan uteslutande den mer effektiva avsmalnande armen. Tvärsnittet 
varierar. Vanliga geometrier är: runda avsmalnande kastarmar, där det ibland antyds att den 
tillverkats av en endast kvistad stam (ex Mariano di Jacopo 1969:fol. 40), avsmalnande kast-
armar med högt rektangulärt tvärsnitt (Innsbruck Bellifortis, se Chevedden 2000:fig. 4), samt 
avsmalnande kastarmar där motviktsarmen har högt rektangulärt tvärsnitt som i slungarmen 
övergår till ett avsmalnande runt tvärsnitt (Kyeser 1967, Umschrift:xxxiv).41 I undantagsfall 
avsmalnar motviktsarmen istället i andra riktningen, åt sin ände. Med tanke på böjbelastning 
är detta visserligen optimalt, om en lätt arm eftersträvas, men betraktades antagligen som o-
nödigt komplicerat i de flesta fall. Dessutom verkar massan i denna del av armen som en fast 
motvikt, vilket kan vara önskvärt. 
 
För att få en någorlunda realistisk arm utan en alltför komplicerad dimensioneringsprocess 
väljs här ett högt konstant rektangulärt tvärsnitt i motviktsarmen, som i slungarmen linjärt 
minskar i höjd tills det i spetsen är kvadratiskt. Visserligen tycks det konstanta tvärsnittet i 
motviktsarmen ha varit mindre vanligt, men det är ett kompromissval med flera fördelar. För 
korta motviktsarmar är skillnaden mot det kontinuerligt varierande tvärsnittet litet. För långa 
motviktsarmar kan ett högt tvärsnitt behållas vid huvudaxeln, utan att tvärsnittet växer o-
proportionerligt till motviktsänden. Dessutom undviks en särskilt vid tester med rörlig mot-
vikt oönskad obligatoriskt ”inbyggd” fast motvikt i armen. 
 
Inga kända medeltida skrifter omnämner det rektangulära tvärsnittets proportioner i en av-
smalnande arm. Bilder visar dock att en vanlig variant var att bygga armen av tre på varandra 
lagda stockar (Kyeser 1967, Umschrift:xxxiv; Innsbruck Bellifortis, se Chevedden 2000:fig. 
4). Innsbruck-Bellifortis visar tydligt hur delarna sammanfogats längs ytor med formen av en 
fyrkantsvåg. Räkenskaperna angående motviktsslungorna vid Vellexon nämner också 12 
stockar till fyra kastarmar, tydligen tre stockar per arm. Detta antyder att kastarmarna vid 
motviktsänden och möjligen även vid axeln kan ha haft tvärsnittsproportionerna 3:1 eller 
något mindre, om hänsyn tas till materialbortfall i fogen. En i Murviedro i Spanien på 1600-
talet påträffad, men sedan dess som murbräcka misstolkad kastarm (sedermera förlorad), hade 
i motviktsänden proportionerna ”ped. 2.6.2” i höjd och högst ”pedem I” i bredd (Hübner 
1867). Under förutsättning att det som här avses är 2 fot 6 tum och 2 linjer, ger detta en 
proportion av minst 2,51:1. 
 

                                                 
40 ”To obtain a reasonable if conservative estimate of the cross sectional dimensions […]” (Jahsman 2004:38). 
41 Motviktsslungan i Thott 290 (se titelsidesbild) kan vara av denna variant, då surrningen eller banden runt 
slungarmen antyder ett runt tvärsnitt, medan det vinklade utseendet på bandet kring motviktsarmen kan tolkas 
som ett försök att avbilda bjälkar med skarpa hörn. I annat fall kan det röra sig om en kastarm uppbyggd av ett 
större antal ”spjälor”, på liknande sätt som kastarmen i Simone Martinis målning av Guido Riccio da Fogliano 
(1328) i Pallazzo publico, Siena (Torriti 1991:31). Det senare var en konstruktion som tidigare hade använts bl.a. 
i kinesiska och bysantinska tyngre dragkraftsslungor. 
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Jag har valt att använda tvärsnittsproportionen 2,5:1 för armen vid huvudaxeln, då det före-
faller historiskt korrekt och samtidigt ger något större ytor i axelhålet och därmed lägre spän-
ning i jämförelse med det historiskt tänkbara och ur böjbelastningssynpunkt ännu gynn-
sammare högre tvärsnittet 3:1. 
 
4.5 Spänningsberäkningar för kastarmen 
 
Avsikten har inte varit att genomföra en fullständig dimensionering av de simulerade mas-
kinerna. Huvudsyftet har varit att få någorlunda representativa värden på massan och trög-
hetsmomentet i kastarmen så att maskinernas beteenden kan studeras och jämföras under 
verklighetsnära förutsättningar. För att få en bättre uppfattning om kritiska belastningar och 
därigenom de medeltida ingenjörernas val av konstruktion och material, har ändå dimensio-
neringen gjorts relativt detaljerad. Stabilitet har inte kontrollerats. 
 
Beträffande brottspänningsberäkningar dimensioneras dels efter böjning i kombination med 
axiell dragning eller tryck, dels efter skjuvning. I båda fallen inkluderas reduktionen av tvär-
snittet p.g.a. axelhålet, dock tas ingen hänsyn till tillskottsmoment eller den ökade tvärdrag-
påkänningen. Det antas att armen förstärks kring axelhålet då detta krävs. 
 
Vid böjning och drag-/tryckbelastning beaktas följande bidrag: 
 

• Momentet i slungarmen p.g.a. slungkraften 
• Axiella kraften i slungarmen p.g.a. slungkraften 
• Momentet i slungarmen orsakat av tröghetskrafter p.g.a. armmassan och 

vinkelaccelerationen bθ&&  
• Axiella krafter i slungarmen p.g.a. centripetalaccelerationens inverkan på armmassan 
• Axiella krafter i slungarmen p.g.a. armens tyngd 
• Momentet i slungarmen p.g.a. armens tyngd 

 
• Momentet i motviktsarmen p.g.a. motviktens transversella kraftkomponent och 

lagermoment 
• Axiella kraften i motviktsarmen p.g.a. motviktens longitudinella kraftkomponent 
• Momentet i motviktsarmen orsakat av tröghetskrafter p.g.a. armmassan och 

vinkelaccelerationen bθ&&  
• Axiella krafter i motviktsarmen p.g.a. centripetalaccelerationens inverkan på 

armmassan 
• Axiella krafter i motviktsarmen p.g.a. armens tyngd 
• Momentet i motviktsarmen p.g.a. armens tyngd 

 
För detaljer, se bilaga B. 
 
Yttrycket i axelhål kontrolleras, likaså böj- och skjuvspänning i huvudaxeln. För att förenkla 
beräkningarna är dessa värden inte dimensionerande. De visar dock när extra förstärkningar 
eller alternativa konstruktionslösningar krävs. 
 
För kontrollen av momentet i huvudaxeln antas axelns fria längd vara 4 gånger armens bredd. 
Vissa medeltida bilder antyder mycket korta axlar av en sådan storleksordning, eller t.o.m. 
kortare. Andra bilder, liksom Marinus Sanutus (Schneider 1910:44f, 94f), antyder att axlar 
ibland kunde vara betydligt längre, möjligen i avsikt att förbättra maskinens precision i sidled. 
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Eftersom konstruktionsvirke uppvisar högre hållfasthet vid böjning än vid ren dragning an-
vänds följande dimensioneringsvillkor (Carling 1992:208; Boverket 2003:§5.3126): 
 

, ,

1m t

m d t df f
σ σ

+ ≤  

 
där fm,d och ft,d är den dimensionerande hållfastheten i böjning respektive dragbelastning och 
σm och σt är de spänningar som uppstår i kastarmen p.g.a. dimensionerande lastkombinationer 
(se nedan). 
 
Vid skjuvning beaktas följande bidrag till tvärkrafterna: 
 

• Slungkraften 
• Tröghetskrafter i slungarmen p.g.a. armmassan och vinkelaccelerationen bθ&&  
• Slungarmens tyngd 

 
• Motviktens transversella kraftkomponent 
• Tröghetskrafter i motviktsarmen p.g.a. armmassan och vinkelaccelerationen bθ&&  
• Motviktsarmens tyngd 

 
För skjuvning används kriteriet (Carling 1992:203f): 
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där fv,d är den dimensionerande hållfastheten i skjuvning, A är det lokala armtvärsnittet och V 
är tvärkraften p.g.a. dimensionerande lastkombinationer (se nedan). 
 
Dimensioneringen utförs enligt den s.k. partialkoefficientmetoden, där säkerheten beaktas 
med hjälp av partialkoefficienter för last och bärförmåga. 
 
Enligt BKR (Boverket 2003:§5.3121) bestäms dimensionerande värden för hållfasthet enligt: 
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γm är partialkoefficienten för bärförmågan. Här sätts den till standardvärdet 1,25. 
 
γn är partialkoefficienten för säkerhetsklassen. Denna sätts här till 1,0 för lägsta säkerhetsklass 
(Boverket 2003:§2.115), för att undvika alltför modernt säkerhetstänkande. 
 
κr är en omräkningsfaktor som beaktar inverkan av fukt och belastningens varaktighet. Mot-
viktsslungor förvarades demonterade i lagerlokaler i städer eller borgar, men också under 
kyrkor. För torkat virke skulle detta närmast motsvara klimatklass 2. Emellertid användes de 
oskyddat för väder, bortsett från fuktskyddande behandling av träet. Dessutom var det under 
medeltiden vanligt att använda färskt konstruktionsvirke, även om man var medveten om 
fördelarna med torkat virke (Salzman 1967:237ff). Under tidig medeltid, åtminstone i sam-
band med kampanjer med begränsad logistik, hade det också varit vanligt att man byggde 
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kastmaskiner av färskt eller återvunnet virke. Av olika skäl var dock det normala att motvikts-
slungor byggdes i förväg och transporterades demonterade till belägringsplatsen. Då virket 
endast lufttorkades bör ändå fukthalten under lång tid ha varit relativt hög, och fuktför-
hållandena under användning bör därför närmast ha motsvarat klimatklass 3. Den domi-
nerande lasten på kastarmen uppträder under högst någon enstaka sekund. Därför väljs den 
kortaste lasttypen C. Sammantaget ger detta κr = 0,852 (Carling 1992:198; Boverket 
2003:§5.21; 5.22; 5.3121). 
 
fk är det s.k. karakteristiska grundvärdet för beräkning av bärförmåga. Det utgörs av 5-percen-
tilen av den relevanta hållfastheten, i kastarmens fall av böj- och draghållfastheten. 
 
För fasta strukturer kan den dimensionerande lastkombinationen förenklat sättas till: 
 

( )1,3d f k k kF F G Qγ= = +  där 
 
Gk och Qk är den sammanlagda effekten av bunden last resp. variabel last. Här används sam-
ma princip. En gemensam partialkoefficient γf = 1,3 används för alla lastbidrag (till böj-, 
drag- och skjuvspänning), eftersom jag anser att den bundna lasten (i normala fall egenvikten) 
för dessa dynamiska beräkningar kan betraktas som en integrerad del av den variabla lasten 
(jmf. Boverket 2003:§2.321-322). 
 
4.6 Deformationsberäkningar för kastarmen 
 
Till skillnad mot fallet med en lättare dragkraftsslunga är det för en motviktsslunga önskvärt 
med en styv kastarm. Den deformation av armen (förskjutning av medellinjen) som sker 
under kastet förändrar den effektiva slungsläppvinkeln, vilket påverkar maskinens räckvidd. 
Då den matematiska modellen förutsätter en styv arm, innebär dessutom all deformation av 
konstruktionen avvikelser från simuleringarnas förutsägelser. Jahsman (2004:38) använder 
som dimensionerande styvhetskriterium en vinkeländring vid slungarmens spets av maximalt 
10 % av slungsläppvinkeln (här benämnd θr), d.v.s. normalt ca 13,5°. Varför styvhetskravet 
görs proportionellt mot slungsläppvinkeln förklaras ej. 
 
Här används ett konstant och något strängare krav av högst 10° vinkeländring vid slung-
armens spets: 
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Momentet M och yttröghetsmomentet I beror här av xs, som betecknar positionen längs slung-
armen från spetsen (Hedner 1990:56). 
 
Vid dimensioneringen efter maximal vinkeländring används principerna för s.k. bruksgräns-
tillstånd. Som dimensionerande värde på elasticitetsmodulen används (Boverket 2003: 
§5.322): 
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Ek är det karakteristiska grundvärdet för beräkning i bruksgränstillstånd, d.v.s. här medel-
elasticitetsmodulen parallellt med fiberriktningen (se tabell 4.1). 
 
κr är en omräkningsfaktor som beaktar inverkan av fukt och belastningens varaktighet. För 
klimatklass 3 och lasttyp C (se diskussion ovan) gäller värdet 0,8. 
 
γm får i bruksgränstillstånd sättas till 1,0. 
 
Vid beräkning av momentbelastningen används här partialkoefficienten γf = 1,0 (Boverket 
2003:§2.321-2.322) 
 
För detaljer se bilaga B. 
 
4.7 Optimeringsprocedur 
 
För att finna optimala parametrar (θr, ps/L och a/L) till maskiner utan armmassa och utan 
hänsyn till hållfasthet används MATLABs funktion fminsearch med toleransen för opti-
meringsavbrott för både funktionsvärdet och parametrarna satt till 10-5. 
 
Två olika procedurer används vid dimensioneringen av kastarmar med armmassa då håll-
fasthets- och deformationskriterier beaktas. Den första sker i tre steg med två loopar. Med 
utgångspunkt från angivna startvärden används fminsearch för att finna optimala parametrar, 
här vanligen m.a.p. maximal verkningsgrad eller maximal räckvidd per total armlängd. Där-
efter kontrolleras vilka belastningar och deformationer som de uppträdande krafterna orsakar. 
Belastnings- och deformationskriterierna ger sedan ett krav på minsta möjliga armtvärsnitts-
bredd. Om korrigeringen av armbredden är mindre än 0,5 mm (i vissa körningar 0,25 mm) 
accepteras befintlig armbredd, annars används den nya armbredden för att beräkna en ny arm-
massa, tyngdpunkt och tröghetsmoment, varefter fminsearch beräknar nya optima. När arm-
bredden inte behöver korrigeras kontrolleras i den yttre loopen räckvidden mot en målräck-
vidd, här vanligen satt till 300 m. Om differensen är mindre än 0,05 m avbryts dimensio-
neringen, annars skalas kastarmslängden och axelhöjden upp med faktorn målräckvidd/räck-
vidd, varpå hela proceduren upprepas. 
 
För maskiner med fast, och i vissa fall rörlig, motvikt har det varit möjligt att förbättra resul-
taten ytterligare med MATLABs optimeringsfunktion fmincon. Här optimeras θr, ps/L, a/L, L 
och armbredd samtidigt, utan loopar. Hållfasthets-, deformations- och räckviddskriterierna 
bifogas optimeringsfunktionen som ickelinjära olikhets- respektive likhetsvillkor. 
 
4.8 Materialval i kastarmen 
 
Här antas ek (skogsek - Quercus robur eller bergsek - Quercus petraea) användas till kast-
armen. Ek var ett mycket vanligt konstruktionsvirke i Europa med goda mekaniska egen-
skaper och god beständighet. Specifika uppgifter om virkesval till kastmaskiner är emellertid 
få. Med sin höga böjhållfasthet är exempelvis ask ett möjligt alternativ till kastarmen. Ask är 
visserligen inte lika beständig som ek mot röta, men Visbyblidan användes under flera år med 
sin arm av ask, trots att den till skillnad mot medeltidens maskiner hela tiden har stått o-
skyddad utomhus. 
 
Ek av bättre kvalitet uppfyller hållfasthetskraven för konstruktionsvirke av kvalitetsklass D40 
enligt standard EN 338 (se tab. 4.1). Det är mindre vanligt med virke av denna klass i äldre 



 

 25

ekar, och därmed större dimensioner (Lanvin et al 2007).42 Det bör dock noteras att den 
medeltida ingenjören ofta hade en aktiv roll i sökandet efter lämpligt virke. I hållfasthets-
beräkningarna används dessutom de s.k. karakteristiska värdena, som utgörs av den undre 5-
percentilen av hållfastheten i klassen. Som tidigare nämnts var det också vanligt att bygga en 
grövre kastarm av flera smalare stockar lagda intill varandra. Sannolikt var en av anledning-
arna den större tillgången på rakvuxet virke av hög kvalitet i klenare dimensioner. 
 
Tabell 4.1 Hållfasthets- och styvhetsdata för virkesklass D40 enligt EN 338 (Dinwoodie 2000: 
§7.8.2.2). Karakteristiska värden motsvarar undre 5-percentilen. 
 

Karakteristiska hållfasthetsvärden (MPa) 
Böjning fm,k 40 
Dragning parallellt ft,0,k 24 
Dragning vinkelrätt ft,90,k 0,6 
Tryck parallellt fc,0,k 26 
Tryck vinkelrätt fc,90,k 8,8 
Skjuvning fv,k 3,8 
 
Styvhetsegenskaper (GPa) 
Medelelasticitetsmodul parallellt E0,medel 11 
5-perc. av elasticitetsmodul parallellt E0,05 9,4 
Medelelasticitetsmodul vinkelrätt E90,medel 0,75 
Medelskjuvmodul Gmedel 0,70 
 
Densitet (kg/m3) 
Karakteristisk densitet ρk 590 
Medeldensitet ρmedel 700 

 
Den i tabell 4.1 angivna medeldensiteten gäller för en fuktkvot av 12 % (Sétra 2007:51). Med 
tanke på tidigare diskuterade användningsförhållanden och att man under medeltiden oftare 
använde färskare virke, används i simuleringarna en densitet omräknad till fuktkvot 20 %. 
 
För densiteten gäller (Kollmann & Côté 1968:164): 
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ρu är densiteten vid fuktkvoten u, ρ0 är densiteten vid 0 % fuktkvot och αvu är den voly-
metriska svällningskoefficienten. 
 

                                                 
42Lanvin et al har undersökt kvaliteten i ett för den totala tillgången på ek i Frankrike representativt urval. Med 
tanke på Frankrikes dominerande roll under medeltiden är förhållandena där av särskilt intresse (Nordberg 
1984:13). Många av de bevarade historiska uppgifterna om motviktsslungor kommer också från Frankrike med 
omnejd. Förekomsten av ek av kvalitet D40 är dock inte begränsad till Frankrike. Emellertid bör noteras att 
förändringar i skogsskötsel kan ha påverkat ekbeståndens sammansättning sedan medeltiden. Det gäller åt-
minstone i England, där stora ekar nu är betydligt vanligare än under medeltiden, då unga träd dominerade 
(Rackham 2003:145-151). 
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Med u = 0,12, ρ12 = 700 kg/m3 (från tab. 4.1) och en svällningskoefficient för ek av αvu = 
14u/25 (Kollmann & Côté 1968:fig. 6.5), ger ovanstående samband densiteten ρ0 = 667 
kg/m3. Den eftersökta densiteten ges av: 
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 kg/m3 

 
Massan av eventuella förstärkningsband eller surrningar tas ej med i beräkningarna, eftersom 
medeltida bilder och räkenskaper antyder att omfattningen av sådana förstärkningar kunde 
variera oerhört mycket. 
 
4.9 Axlar 
 
Axeln till en motviktsslunga kunde vara av trä eller järn. Lager till järnaxlar kunde vara skod-
da med järnplåtar.43 Beträffande axlar (inklusive axeltappar) av trä är det rimligt att anta att de 
vilade i trälager, såvida inte axeltapparna skoddes med plåt, vilket tycks ha förekommit.44 Det 
bör noteras att al-Tarsûsî (ca 1187) rekommenderar stenek till både axeln och lagren till drag-
kraftsslungor, men nämner ingen metallskoning (Chevedden et al 2000:460f). Det finns dock 
belägg för att kvarnar i England under 1200- och 1300-talet kunde ha ekaxeltappar vilande i 
järnlager (Muendel 1995:378). 
 
För både järn- och träaxlar användes smörjmedel. Talg användes till motviktsslungor vid 
Vellexon 1409-10 (Rathgen 1928:627) och 1350 köptes i Imola späck och såpa till en kast-
maskin (Rathgen 1915-1917:3). 
 
Tekniken att använda bronslager till axeltappar av järn finns mig veterligen inte belagd för 
motviktsslungor, men under 1200- och 1300-talet användes mässing som lagermaterial i eng-
elska vatten- och väderkvarnar (Muendel 1995:384). Det stora vinschhjulet från 1300-talet i 
Salisburykatedralen i England är enligt uppgift försett med järnaxeltappar och mässings-
lager.45 Urverken i Salisbury- och Wellskatedralen från sent 1300-tal är åtminstone i sitt nu-
varande tillstånd försedda med mässingslager. 1408-1409 nämns bronslager för första gången 
i Turins kvarnar (Muendel 1995:385). Kombinationen järnaxel-kopparlegeringslager är därför 
ett tänkbart alternativ för motviktsslungor. 
 
Oberoende av materialet i själva axeln antas i simuleringarna kontaktytorna i axellagren vara 
järn mot järn. För hållfasthetsbedömningar av järnaxlar är bristen på materialdata ett problem. 
Medeltida smidesjärn innehöll bl.a. mer slagg än senare tiders järn. Som en grov skattning an-
tas materialet ha sträckgränsen σs = 127 MPa.46 

                                                 
43 Vid Vellexon nämns en träaxel som tycks ha haft antingen axeltappar eller en genomgående axel av järn. Järn-
skoning av hålen i armen, motviktshängslen och ställningen nämns (Rathgen 1928:626f). Flera manuskript avbil-
dar åtminstone axeltappar av järn. Några av dessa visar järnskoning. ”Hussitkrigsingenjören” avbildar en mot-
viktsslunga med synlig järnaxel och järnskodda lager (Hall 1979:fol. 32v-33r). Även Walter de Milimete (ca 
1326) visar en järnaxel (Bradbury 1992:263). 
44 Vad som kan ha varit axlar till kastarmen i Murviedro skall enligt en källa ha varit av trä, men på något sätt 
klädda i koppar. Uppgifterna om deras mått och vikt förefaller dock motsägelsefulla (Hübner 1867). 
45 Meddelat av Paul Denney (december 1998), som på plats har inspekterat detta hjul. 
46 Detta är den sträckgräns på 8,25 tons (här förutsätts att ett long ton om 1016 kg avses) per kvadrattum, som 
rapporteras för ”[re-manufactured iron] from old furnace bars” i Moseley (1848:394). Resultatet var det sämsta 
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Jag är inte medveten om skriftliga källor som direkt omtalar axelns grovlek i jämförelse med 
kastarmens dimensioner. Taccola nämner visserligen en tjocklek på axelblocket av minst 2 fot 
till en bricola47 med en slungarmslängd(?) av 30 fot (Taccola 1984:fol. 39v). Denna maskin-
typ har dock två motvikter, och axeln har en annan funktion än den till en vanlig motvikts-
slunga. Här ligger istället axelblocket stilla och den gaffelformade kastarmens två motvikts-
armar roterar kring varsin av axelblockets tappar. Lagren ligger här alltså i själva kastarmen. 
Om bilden av axelblocket är någorlunda proportionerlig kan axeltapparna ha en diameter av 
över en fot. Den tidigare omtalade Murviedroarmen verkar ha haft ett axelhål ca 23 % (den 
kortare sidan av ett rektangulärt hål) av armens tvärsnittshöjd, likaså axelhålet i en bild i ett av 
de bevarade manuskripten av Kitâb al-anîq, medan en annan bild visar ett mindre hål (Ibn 
Urunbughâ 1985). Innsbruck-Bellifortis visar en axeltapp med en diameter av ca 35 % av den 
avbildade armtvärsnittshöjden (Chevedden m fl 2000:485). 
 
Med tanke på den stora böjbelastningen och yttrycket på axeln väljs här ett relativt stort rek-
tangulärt axelhål med sidan 1/3 av armens tvärsnittshöjd, vilket här minskar armens böjmot-
stånd med 3,7 %. Armens linjärt avsmalnande form har dock den positiva kompenserande 
egenskapen att spänningsnivån här, innan hålets upptagande, är något lägre än maxspän-
ningen i armen. I simuleringarna används samma diameter på axeltapparna som axelhålets 
storlek, d v s 1/3 av armens tvärsnittshöjd. Två av de förmodade axlarna från Murviedro visar 
nämligen en obetydlig minskning av tapparnas diameter i förhållande till de fyrkantiga mitt-
sektionernas minsta tvärsnittsmått (Hübner 1867). 
 
4.10 Friktionskoefficient i axellagren 
 
De i moderna källor angivna friktionskoefficienterna för ålderdomliga lagermaterial och 
smörjmedel härrör uppenbarligen i många fall från de omfattande undersökningarna genom-
förda av Arthur Morin i Metz åren 1831-1833 (Morin 1832-1835).  
 
I Morins undersökningar av glidfriktionen för smidesjärn mot smidesjärn under tryck, var 
ytorna riktade så att järnets fiberriktning i båda fallen var parallell med rörelseriktningen. 
Utan smörjmedel reste sig lätt fibrer från järnet och lossnade, så att ytorna repades. Det or-
sakade stor variation i friktionsresultaten. Den variationen uppges vara anledningen till att det 
enda försöket där ytorna först smordes in för att sedan torkas av, så att de endast blev feta, 
uppvisade en högre friktionskoefficient: 0,177, än medelvärdet utan smörjmedel: 0,138 
(Morin 1832-1835:II 68f). 
 
För välsmorda ytor erhölls för talg friktionskoefficienten 0,082 och för späck 0,081. Dessa 
värden överrensstämmer med en stor mängd resultat mellan ca 0,07 och 0,08 för olika ma-
terial och smörjmedel (Morin 1832-1835:II 12). Morin antog att friktionskoefficientens o-
beroende av ytornas material i dessa fall berodde på att ytorna var helt separerade av en 
kontinuerlig film av smörjmedlet. 
 
Med tanke på att järnet i en axel glider med fibrerna vinkelrätt mot rörelseriktningen bör de av 
Morin rapporterade problemen med fibrer ha varit mindre. Samtidigt verkar det troligt att de 
medeltida lagren inte var idealiskt smorda, vilket med det här antagna smörjmedlet talg bör ha 
lett till en något högre friktionskoefficient än 0,082. 
                                                                                                                                                         
som erhölls i en serie dragtester av smidesjärn genomförda av Barlow och presenterade i en rapport till ”the 
Directors of the London and Birmingham Railway” 1835. Värdet ligger under den nedre av de gränser som 
anges för smidesjärn 23000-32000 lbf/in2 (159-221 MPa) i Machinery’s Handbook (2000:476). 
47 Taccola ger inget namn åt maskinen här, men använder termen brichola i bok IV av De ingeneis. 
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I försök med järn mot järn med talg, där ytorna låg mot varandra under tryck i 20 minuter, er-
hölls den statiska friktionskoefficienten 0,115 (Morin 1832-1835:II 94). Dessa förhållanden 
ligger anmärkningsvärt nära de för en motviktsslunga, vars arm efter nedvinschningen låg 
stilla tills projektilen lades i ordning i slungan på glidrännan. 
 
För försök med järn mot järn med talg, där ytan på det rörliga stycket var ”reducerad till run-
dade kanter” erhölls under rörelse friktionskoefficienten 0,114 (Morin 1832-1835:II 68). Det 
relativt höga värdet förklarar Morin med att smörjmedlet under tryck lättare läckte ut med den 
formen. 
 
De två senare friktionskoefficienterna representerar förhållanden för smidesjärn mot smides-
järn med smörjmedlet talg, där smorningen inte är fullständig, men där samtidigt det för fibrer 
parallella med rörelseriktningen karakteristiska problemet med fiberresning inte är påtagligt. 
Då detta bör ligga nära de för de aktuella maskinerna rådande förhållandena, sätts i simu-
leringarna friktionskoefficienten i huvudaxel- och motviktsaxellagren därför till μ = 0,115.48 
 
4.11 Friktionskoefficient mellan slunga och glidränna 
 
Här antas materialet i slungpåsen vara av läder. Att läder användes till slungpåsar nämns i 
räkenskaper och beskrivningar, och antyds ofta i bilder. Den enda kända bevarade slungpåsen 
till en kastmaskin är av tjock råhud, armerad med insydda rep (Nicolle 2001:87). Vissa bilder 
antyder att ett alternativ var en slungpåse av hamprep, antingen i form av en nätkasse eller av 
en tätare ”mattliknande” konstruktion. Vanligen gled slungpåsen längs en glidränna parallell 
med och under kastarmen. Även om man vid Vellexon verkar ha använt talg till att smörja in 
mycket mer än bara axellagerytorna och att därför glidrännan åtminstone ibland kan ha 
smorts, så används inget smörjmedel här. Dels är det oklart hur tribologiskt representativa de 
mycket stora Vellexonslungorna var i detta avseende, eftersom stenprojektilerna t.o.m. för-
sågs med ”hattar” av hö för att minska slitaget på slunglädret (Rathgen 1928:627). Dessutom 
finns det ändå en risk att slungfriktionen i simuleringarna får en för liten inverkan på kastet, 
eftersom alla maskinens delar antas vara styva och slungan därför lyfter något tidigare från 
glidrännan än i verkligheten. 
 
För grovt oxläder, av en typ använd till sulor och kolvpackningar, under rörelse på ek i fiber-
riktningen utan smörjmedel, anger Morin friktionskoefficienten 0,52 (Morin 1832-1835:I 
107). Intressant nog anges under samma förhållanden koefficienten 0,52 även för ”gammalt 
rep” av hampa med diametern 4 cm (Morin 1832-1835:I 111). I simuleringarna sätts därför 
friktionskoefficienten mellan slungpåsen och glidrännan till μ = 0,52. 
 
4.12 Luftmotståndskoefficient 
 
Luftmotståndskoefficienten bestäms av Reynolds tal: Re u d ν∞=  där u∞ är strömningshas-
tigheten, d.v.s. här projektilhastigheten, d är projektilens diameter och ν  luftens kinematiska 
viskositet. I de simuleringar där luftmotstånd används kastas en projektil med massan 100 kg 
till ett avstånd av 300 m. För att uppnå denna räckvidd behöver projektilens initiala hastighet 
utan luftmotstånd vara minst 54,24 m/s. Projektilen antas vara sfärisk med en densitet av 2600 
kg/m3, vilket gäller för exempelvis kalksten (Machinery’s Handbook 2000:370). Diametern är 
därför 0,419 m. Lufts kinematiska viskositet vid 15°C vid havsytan är 1,47·10-5 m2/s. Detta 
                                                 
48 Som en jämförelse med en oberoende(?) källa kan nämnas den statiska friktionskoefficienten 0,085 som anges 
för stål mot stål med späck (Weast 1975:tab. F20). 
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ger ett Reynolds tal av minst 1,55·106, vilket betyder att strömningen har passerat det 
turbulenta övergångsområdet. Med en ytråhet49 av åtminstone k/d = 5/419 = 0,012 ger 
luftmotståndskurvorna i Achenbach (1974:116) en luftmotståndskoefficient Cd = 0,4.50 Det 
bör noteras att ytråheten i Achenbachs undersökning åstadkoms genom att klistra små glas-
sfärer med diametern k på ytan. Den inåt riktade halvan av sådana glassfärer påverkar flödet 
endast marginellt, varför den effektiva höjden keff på ytråheten inte är lika med glassfärernas 
diameter k, utan 0,55k. De i figur 2 angivna ytråheterna för kurvorna ska därför multipliceras 
med faktorn 0,55 (Achenbach 1974:124). 
 

 
Figur 2. Luftmotståndskoefficienten Cd som funktion av Reynolds tal och ytråheten k/d. Observera att 
för dessa kurvor gäller keff = 0,55k, varför kurvorna motsvaras av keff/d = 14·10-5, keff/d = 83·10-5, keff/d 
= 138·10-5, keff/d =275·10-5 respektive keff/d =688·10-5 (från Achenbach 1974:116). 
 
4.13 Undersökningsstrategi och begränsningar 
 
Eftersom de medeltida omdömen och konstruktionsråd som detta arbete behandlar inte klar-
gör under vilka förutsättningar de gäller, krävs en bred undersökning. För att begränsa arbetet 
har det koncentreras kring de tre huvudtyperna av motviktsslungor (enligt Colonna): med fast 
motvikt (FMV), rörlig motvikt (RMV) och med en kombination av fast och rörlig motvikt 
(FRMV). 
 
Två huvudlinjer följs i undersökningen. Dels har konstruktionerna optimerats med avseende 
på maximal verkningsgrad. Här är syftet bl.a. att kontrollera och jämföra med tidigare resultat 
och påståenden rörande maskinernas dynamik. Även ur ett medeltida perspektiv är det av in-
tresse eftersom hög verkningsgrad är mindre krävande på material och personal. 
 
Trots praktiska fördelar med hög verkningsgrad är det troligt att medeltida ingenjörer var mer 
intresserade av att kunna kasta så långt som möjligt med maskinen, än att göra det energi-
effektivt. Därför optimeras även konstruktionerna med avseende på maximal räckvidd per 
                                                 
49 Vid beskrivning av ytråheten beskriver k höjden på ojämnheterna i sfärens yta. Variationen var stor beträff-
ande ytråheten för motviktsslungstenar, från mycket fint huggna klot som liknar kanonkulor, till grovt huggna 
rundade stenar. 
50 Jahsman (2004:9) har valt Cd = 0,1, vilket inte verkar vara ett rimligt antagande. 
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total kastarmslängd. Tillgången på virke av tillräckliga dimensioner och passande kvalitet, 
särskilt för kastarmen, måste ha varit en viktig begränsande faktor.51 
 
Som en inledande undersökning optimeras förenklade maskiner, utan armmassa och friktion, 
med avseende på verkningsgrad respektive räckvidd per kastarmslängd, för specifika värden 
på spännvinkeln α och masskvoten mc/mp. Som tidigare redovisats (se 2.4.2) används nor-
maliserade parametrar. Motvikten och projektilen förenklas till punktmassor. Syftet är att få 
en uppfattning om maskintypernas relativa effektivitet över ett större parameterområde. 
Jahsman (2004) har gjort en sådan verkningsgradsoptimering för FMV- och RMV-maskiner. 
På grund av den annorlunda räckviddsdefinition och osäkerhet kring hans beräkningar 
genomförs dock detta på nytt. 
 
Därefter studeras successivt inverkan av armmassa, förlusteffekter och motviktens tröghets-
moment och dimensioner på prestandan och konstruktionen. Här används, liksom av Jahsman, 
en maskin med spännvinkeln α = 45° och mc/mp = 80, som ett någorlunda representativt 
exempel.52 Vid dimensioneringarna används en räckvidd av 300 m och en projektilmassa av 
100 kg, snarlikt Jahsmans 1000 fot och 250 lbs. 
 
Normalt antas vid beräkning av armens massa och tröghetsmoment armen sluta vid motvikts-
axeln. Avslutningsvis undersöks en kastarm där längden bortom motviktsaxeln är lika med 
motviktsarmlängden (d.v.s. avståndet mellan de två axlarna).53 
 
För rörliga motvikter (i RMV-, FRMV- och GRMV-maskiner) behöver längden av motvikts-
hängslena c bestämmas. Den sammanlagda längden av motviktsarmen och motviktshängslena 
begränsas av den fria höjden under huvudaxeln enligt villkoret: 
 
 sina c h L α+ ≤ =  
 
Största tillåtna längd för motviktshängslena är därför c = Lsinα – a, vilket har använts i de 
inledande undersökningarna. Skälen är flera. Ett antal medeltida bilder visar motviktslådor 
som precis går fria från marken eller rännan, och många gånger har de dessutom en rund 
botten för att tyngdpunkten skall ligga så lågt som möjligt.54 Långa hängslen är även gynn-
samt för att minska förluster p.g.a. motviktens rotation. 
 
Det fanns en stor variation i motviktslådors form och konstruktion. För att får en grov skatt-
ning av tröghetsmomentet och dimensionernas begränsande inverkan på övriga konstruktions-
parametrar, antas här att motvikten är sfärisk med en medeldensitet av 1600 kg/m3, ett rep-
resentativt värde för torr sand (Machinery’s Handbook:370). Det ger en radie av 1,06 m och 

                                                 
51 Abbot Sugers sökande (före 1144) efter långa bjälkar till klosterkyrkan i Saint-Denis är ofta omtalat (Binding 
& Linscheid-Burdich 2002:200f). Alan de Walsingham (ca 1328) kunde först efter mycket sökande och till hög 
kostnad få tag på de till Elykatedralens lanternin nödvändiga 50 fot långa bjälkarna (Salzman 1967:238,390). De 
stockar som användes till kastarmar vid Vellexon var t.ex. 62 fot långa (20,1 m, med en pied de Roy om 0,3248 
m), vilket ligger nära längden i Innsbruck-Bellifortis, med sina 56 fot exklusive avståndet från motviktsaxeln till 
den tjocka änden. Enligt manuskriptbilden är detta icke måttsatta avsnitt av armen längre än de 8 fot som anges 
för avståndet från huvudaxeln till motviktsaxeln, det som i detta arbete kallas motviktsarmen. 
52  Även om medeltida avbildningar tycks bekräfta att spännvinkeln är representativ, så finns det få bevarade 
historiska uppgifter där samtidigt motviktens och projektilens massa framgår. Det är därför svårt att avgöra hur 
representativ exemplets masskvot är. 
53 Den i Innsbruck-Bellifortis avbildade kastarmen har sådana proportioner (Chevedden et al. 2000:485). 
54 Flera exempel finns t.ex. i Kitâb al-anîq (Ibn Urunbughâ, 1985). 
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ett tröghetsmoment m.a.p. masscentrum av 3600 kgm2. Liksom tidigare används en projektil-
vikt av 100 kg och räckvidden 300 m.  
 
För FRMV-maskiner begränsas undersökningen till fallet där en tredjedel av den totala mot-
vikten är fast och två tredjedelar rörlig. Den fasta motvikten bör för FRMV-maskiner ofta ha 
varit mindre av konstruktionsskäl. Med en fast motvikt innanför den rörliga är utrymmet be-
gränsat av avståndet mellan de två axlarna och i sidled av maskinens sidoramar, som ofta 
tycks ha lutats inåt. Med den fasta motvikten utanför den rörliga behövde den vara så smal att 
den kunde passera mellan den rörliga motviktens hängslen. Massförhållandet 1:2 användes 
också av Favé (se 2.3). 
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5 Undersökning 
 
5.1 Maskiner med fast motvikt (FMV) 
 
5.1.1 FMV-maskin, ηR-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
För att finna konstruktioner med hög verkningsgrad söks för varje kombination av α (15°, 
30°, …, 75°) och mc/mp (20, 40, …, 100) de kvoter a/L och ps/L, samt den slungsläppvinkel θr 
som ger maximal räckviddskvot Rm/a (se kap. 2.4.1). Armen är här masslös. Motvikts- och 
projektilmassorna förenklas till punktmassor. Slungmassan försummas. Resultaten presen-
teras i tabell 5.1. Figur 5.1 & 5.2 visar hur kvoterna ps/L & a/L, optimerade för maximal räck-
viddskvot Rm/a, beror av α och mc/mp. 
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Figur 5.1 Optimala slunglängden ps/L för hög verkningsgrad som funktion av spännvinkel α och 
masskvot mc/mp för FMV-maskin utan armmassa och förluster. För punkten α = 15° och mc/mp = 20 
gäller a = h. 
 
Som figur 5.1 visar, ökar slunglängdskvoten ps/L monotont med α, från ca 0,8 vid α = 15° till 
ca 1,3 vid α = 75°. Däremot är den nästan oberoende av mc/mp, men det sker ändå en monoton 
minskning på mellan 3,2-3,8 % då mc/mp ökar från 20 till 100.55 Det motsatta gäller för mot-
viktsarmlängden a/L som minskar från omkring 0,4 vid mc/mp = 20 till omkring 0,15 vid 
mc/mp = 100, medan den är endast svagt beroende av α, med en ökning av a/L på endast 16 % 
mellan α = 15° och α = 75°. 
 
Punkten α = 15° och mc/mp = 20 skiljer sig från de övriga eftersom det ideala värdet på a/L 
överstiger det fria avståndet mellan axellager och glidbana, h/L = 0,259 (se tabell 5.1), enligt 
förhållandet h = L sinα. Här begränsas a/L till 0,259 med den för denna längd optimala kvoten 
ps/L = 0,865 och θr = 148,9°. Rm/a blir då 37,5. 

                                                 
55  En monoton minskning uppträder också om optimeringen utförs med Jahsmans definition av räckvidd från 
xp0. Jahsmans resultat visar trots det istället en oregelbunden svag variation av ps/L med en ökande trend med 
ökande mc/mp. Fluktuationen antyder att något fel gjorts i Jahsmans beräkningar, att en för låg beräknings-
noggrannhet använts, eller att optimeringsprocessen i flera fall endast gett lokala maxima. 
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Figur 5.2 Optimala motviktsarmlängden a/L för hög verkningsgrad som funktion av spännvinkel α och 
masskvot mc/mp för FMV-maskin utan armmassa och förluster. För punkten α = 15° och mc/mp = 20 
gäller a = h. Observera att diagrammet här vridits för att underlätta tydbarheten. 
 
Figur 5.3 visar hur Rm/a beror av α och mc/mp med optimala värden på ps/L och a/L. Rm/a 
ökar nästan linjärt med mc/mp och sinusformat med α. 
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Figur 5.3 Maximal räckvidd Rm/a (och samtidigt maximal verkningsgrad) som funktion av spänn-
vinkel α och masskvot mc/mp för FMV-maskin utan armmassa och förluster. För punkten α = 15° och 
mc/mp = 20 gäller a = h. 
 
Släppvinkeln θr varierar endast mellan 133,6-134,6°, d.v.s med endast en grad (bortsett från 
fallet som begränsas av fri axelhöjd där α = 148,9°).56 Kastarmen befinner sig nästan vertikalt 
(endast 1,4-3,6° förbi lodlinjen; för a = h gäller 6,2° innan) och med en vinkelhastighet nära 

                                                 
56 Med räckvidd från xp0 är variationen 1,4°, från 134,4°-135,8°. Jahsman uppger här en betydligt större variation 
av 135±3°. Möjligen beror detta på ett felaktigt optimeringsförfarande eller en lägre beräkningsnoggrannhet. 



 

 34

noll vid projektilens ivägsläppande. Detta visar att maskinerna beter sig nästan idealiskt för att 
omvandla motviktens potentiella energi till kinetisk energi i projektilen, vilket bekräftas av 
verkningsgraderna ηR som ligger mellan 0,848-0,941 (0,745 för a = h). Tillsammans med den 
monotona variationen av de optimerade parametrarna antyder det att globala optima på-
träffats. 
 
Tabell 5.1 FMV-maskin utan armmassa och förlusteffekter. Slungsläppvinkel, slunglängd och mot-
viktsarmlängd optimerade för maximal verkningsgrad ηR för olika kombinationer av spännvinkel och 
motviktsmasskvot. Gråmarkerade fält anger de värden som maximerats i optimeringen. Randigt fält 
anger motviktsarmlängd som överstiger axelhöjden. Alternativa värden med a = h inkluderas därför. 
 

FMV Spännvinkel α (°) 
mc/mp    15 30 45 60 75 

θr 134,6 134,5 134,5 134,4 134,4 
ps/L 0,817 0,971 1,104 1,205 1,268 
a/L 0,145 0,154 0,161 0,165 0,168 
Rm/a 234,5 280,7 320,5 351,0 370,2 
ηR 0,932 0,936 0,939 0,940 0,941 

100 

Rm/L 33,9 43,2 51,5 58,0 62,2 
θr 134,6 134,5 134,4 134,3 134,3 
ps/L 0,820 0,976 1,109 1,211 1,275 
a/L 0,163 0,173 0,181 0,186 0,189 
Rm/a 186,0 222,8 254,4 278,7 294,0 
ηR 0,924 0,928 0,931 0,933 0,935 

80 

Rm/L 30,3 38,6 46,0 51,8 55,6 
θr 134,5 134,4 134,3 134,2 134,2 
ps/L 0,825 0,982 1,116 1,219 1,283 
a/L 0,190 0,202 0,211 0,217 0,220 
Rm/a 137,7 165,1 188,6 206,7 218,1 
ηR 0,912 0,917 0,921 0,923 0,925 

60 

Rm/L 26,1 33,3 39,7 44,8 48,0 
θr 134,4 134,3 134,2 134,1 134,0 
ps/L 0,831 0,990 1,126 1,231 1,296 
a/L 0,236 0,251 0,262 0,269 0,274 
Rm/a 89,8 107,9 123,4 135,3 142,8 
ηR 0,892 0,899 0,903 0,906 0,908 

40 

Rm/L 21,2 27,0 32,3 36,4 39,0 
θr 134,2 148,9 134,1 133,9 133,7 133,6 
ps/L 0,844 0,865 1,006 1,145 1,252 1,318 
a/L 0,345 0,259 0,366 0,382 0,392 0,399 
Rm/a 42,7 37,5 51,4 59,0 64,7 68,4 
ηR 0,848 0,745 0,857 0,863 0,867 0,870 

20 

Rm/L 14,7 9,7 18,8 22,5 25,4 27,3 
 
5.1.2 4580 FMV-maskin, ηR-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
För en maskin med spännvinkeln α = 45° och massförhållandet mc/mp = 80 (4580-maskin) 
förutspår datormodellen att en slunglängds- och motviktsarmskvot av ps/L = 1,109 och a/L = 
0,181 (d.v.s. armproportionen 1:5,53) ger en maximal räckviddskvot av Rm/a = 254,4 och en 
räckviddsverkningsgrad av ηR = 0,931. För att nå räckvidden 300 m med denna maskin, måste 
motviktsarmens längd vara a = 300/254 = 1,18 m, eller 7 % längre än den ideala maskinens 
(se 2.4.1). Ur exempelvis armkvoten a/L erhålls därefter slungarmens längd L = 6,53 m, var-
vid slunglängdskvoten ger slunglängden ps = 7,24 m. Vid slungöppningen är slungvinkeln 
(mellan arm och slunga) θr = 134,4° och kastarmen har passerat lodlinjen med 1,7°. Armens 
vinkelhastighet är 4,6 % av sin högsta hastighet under kastet. Figur 5.4 visar maskinens rö-
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relse från avfyring till slungöppningen. Krafterna i slungan och mot ställningen, respektive 
momentet i armen visas i figur 5.5-5.7. 
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Figur 5.4 4580 FMV-maskin med masslös arm och räckvidd 300 m med a/L = 0,181, ps/L = 1,109 och 
θr = 134,4° optimerade för maximal räckviddsverkningsgrad ηR. Heldragen linje anger kastarmen och 
streckad linje slungan. Första och andra positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista 
positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.5 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal ηR 
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Figur 5.6 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FMV-maskin utan armmassa och förluster, 

optimerad för maximal ηR 
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Figur 5.7 Momentet från slungan och motvikten vid kastarmens axel för en 4580 FMV-maskin utan 

armmassa och förluster, optimerad för maximal ηR 
 
Slungkraftkvoten ökar vid avfyringsögonblicket omedelbart från noll till P/mpg = 2,3 (mot-
svarande accelerationen 2,3 G) och växer långsamt tills t(g/L)0,5 = 0,48 då projektilen lyfter 
från glidbanan. Därefter ökar den kraftigt till ett maximum av P/mpg = 31,7 vid slung-
öppningen, vilket för en projektil med massan mp = 100 kg ger kraften 31100 N (se figur 5.5). 
 
Figur 5.6 visar stora fluktuationer i krafterna på axeln, och därigenom ställningen, efter 
slungans lyft från rännan. Den horisontala kraften Fx går från negativ till starkt positiv, och 
sedan tillbaks till starkt negativ vid slungöppningen. Den vertikala kraften Fy ökar till nära 
noll vid slunglyftet, minskar sedan till starkt negativ, för att sedan närma sig noll igen vid 
slungöppningen. Den nedåtriktade kraften blir maximalt 230 gånger projektiltyngden, vilket 
för en projektil på 100 kg ger 226000 N. 
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Figur 5.7 visar hur, då armmassan är noll, böjmomenten från slunga och motvikt måste vara 
lika stora och motriktade.57 Momentmaximum Msa/mpgL = 24,5 inträffar strax innan slung-
öppningen. 
 
5.1.3 4580 FMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm, inga förlusteffekter 
 
I tabell 5.2, rad 1, anges proportionerna och karakteristiken för den masslösa 4580-armen i 
ovanstående avsnitt. Rad 2 visar en kastarm dimensionerad enligt metoden beskriven i avsnitt 
4.5-4.7. Därunder följer som jämförelse resultatet av en dimensionering enligt Jahsmans me-
tod och trämaterialdata, men med räckvidden definierad från maskinens centrum. Jahsman an-
vänder en kastarm med konstant kvadratiskt tvärsnitt, dimensionerad efter maximal tillåten 
böjspänning och vinkeländring Böjspänningen inkluderar momentet vid axeln p.g.a. slung-
kraften och tyngden av armmassan. Dessutom kontrollerar han att deformationen av armen 
vid spetsen inte överstiger 10 % av slungsläppvinkeln (Jahsman 2004:37f). 
 
Kolumnerna i tabell 5.2 anger, i de flesta fall på normaliserad form: slungarmslängden (L), 
kastarmens bredd (armb), armmassan (mb/mp), armens masscentrum (b/L), armens tröghets-
moment m.a.p. axeln (Iax/mpL2), räckviddsverkningsgraden som ej beaktar armens massa (ηR), 
maskinverkningsgraden som beaktar armens massa (ηM), slungsläppvinkeln (θr), slunglängden 
(ps/L), motviktsarmens längd (a/L), den maximala slungkraften (Pmax/mpg) och den maximala 
kraften från axeln mot ställningen (Fax,max/mpg).  
 
Tabell 5.2 Effekten av armmassan på konstruktionen och prestandan för en 4580 FMV-maskin med 
räckvidden 300 meter och projektilmassan 100 kg, optimerad för maximal verkningsgrad ηM. 
1. Masslös arm. 2. Avsmalnande arm med komplex belastning 3. Kvadratiskt tvärsnitt, dimensionerat 
med Jahsmans (2004:37f) metod och trämaterialdata, men med räckvidd från maskincentrum. 
 
Arm L 

(m) 
armb 
(m) 

mb/mp b/L 
2

ax

p

I
m L

 ηR ηM θr 
(°) 

ps/L a/L max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

1 6,53 - 0 - 0 0,931 0,931 134,4 1,109 0,181 31,7 230,0 
2 9,29 0,193 5,35 0,337 1,155 0,764 0,894 129,3 1,145 0,155 19,8 161,1 
3 ref 8,00 0,233 2,77 0,417 0,797 0,830 0,909 132,6 1,113 0,165 24,4 179,2 
 
5.1.4 4580 FMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm, med förlusteffekter 
 
Effekten på räckvidden av friktion mellan slungan och glidbanan, i axellagret, samt luftmot-
ståndet på projektilen under hela kastet beräknas för maskinen med armen dimensionerad en-
ligt rad 2 i tabell 5.2 (se tabell 5.3). Kinetisk friktionskoefficient mellan slunga och glidbana 
har satts till μ = 0,52 och i axellagret till μb = 0,115 med en axeltappsdiameter på 1/3 av arm-
tvärsnittets höjd. Luftmotståndskoefficienten sätts till Cd = 0,4. Sista raden visar en arm som 
skalats upp för att kompensera för förlusteffekterna och nå målräckvidden 300 m. 
 

                                                 
57  Jahsmans motsvarande figur kan verka förvirrande då momentgrafen för motvikten där avser statiskt böj-
moment. 
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Tabell 5.3 Effekten av friktion och luftmotstånd på prestandan och konstruktionen av en 4580 FMV-
maskin med armmassa, optimerad för maximal verkningsgrad ηM. Rad 1-5 med oförändrad släpp-
vinkel, a/L, och ps/L. 
 

μ μb Cd L 
(m) 

armb 
(m) 

a/L mb/mp Rm (m) ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 9,29 0,193 0,155 5,35 300,0 0,764 0,894 19,8 161,3 
0,52 0 0 9,29 0,193 0,155 5,35 297,9 0,759 0,888 19,7 160,9 
0 0,115 0 9,29 0,193 0,155 5,35 295,3 0,752 0,880 19,5 160,5 
0 0 0,4 9,29 0,193 0,155 5,35 276,3 0,704 0,824 19,5 161,3 
0,52 0,115 0,4 9,29 0,193 0,155 5,35 270,4 0,689 0,806 19,0 160,0 
0,52 0,115 0,4 9,87 0,199 0,166 6,09 300,0 0,671 0,790 20,5 160,4 

 
I detta fall är böjspänningen i axeln maximalt 56,3 MPa. Maximalt fiberparallellt tryck i axel-
hålet är 4,1 MPa (dimensionerande belastning 5,4 MPa; se avsnitt 4.5), att jämföra med håll-
fastheten 26 MPa (15,0 MPa dim.) för virke av klass D40. Maximalt tryck vinkelrätt mot 
fiberriktningen i axelhålet är 2,4 MPa (3,2 MPa dim.). Hållfastheten för D40 är här 8,8 MPa 
(5,1 MPa dim.). 
 
5.1.5 4580 FMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm och motvikt, med  
 förlusteffekter 
 
Här studeras inverkan av en motvikts tröghetsmoment och dimensioner, som gör det nödvän-
digt att avvika från de teoretiskt optimala värdena på parametrarna. Tabell 5.4 visar två armar 
med räckvidden 300 m. Den övre är dimensionerad med en fysisk motvikt. För den undre är 
även förlusteffekter inkluderade. Figur 5.8 visar dess rörelse under kastet, och figur 5.9 och 
5.10 krafterna i slungan respektive mot ställningen. 
 
Tabell 5.4 Inverkan av motviktens tröghetsmoment på prestandan och konstruktionen av en 4580 
FMV-maskin. Redovisade armar är dimensionerade för räckvidden 300 m och projektilmassan 100 kg 
samt optimerade för maximal ηM. 
 

μ μb Cd L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp a/L ps/L θr 
(°) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 10,23 0,191 5,71 0,147 1,142 128,9 0,732 0,878 17,6 147,5 
0,52 0,115 0,4 11,02 0,197 6,56 0,156 1,138 127,4 0,638 0,774 17,4 148,7 

 
Här är böj-/dragbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet för armen i rad 2 m.a.p. 
axeln är 17183 kgm2 (1,41 mpL2). Böjspänningen i axeln är 53,1 MPa. Fiberparallell kom-
pression i axelhålet är 4,0 MPa (5,2 MPa dim.) och 2,2 MPa (2,9 MPa dim.) vinkelrätt mot 
fiberriktningen. 
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Figur 5.8 4580 FMV-maskin med fysisk arm och motvikt, dimensionerad för en räckvidd av 300 m 
med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal verkningsgrad ηM. Första och andra 
positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.9 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FMV-maskin med fysisk arm och mot-
vikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 kg. Optimerad för maximal ηM. 
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Figur 5.10 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FMV-maskin med fysisk arm och motvikt, 
dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassan 100 kg. Optimerad för maximal ηM 
 
5.1.6 FMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
På liknande sätt som i avsnitt 5.1.1 optimeras armar här m.a.p. maximal räckvidd per total 
armlängd. I dessa beräkningar antas armen sluta vid motviktens masscentrum. Även här ger 
optimeringarna i vissa fall en längd på motviktsarmen a/L som överstiger axelns höjd över 
glidrännan. I tabell 5.5 redovisas därför i dessa fall alternativa optimeringar med a/L = h/L = 
0,259. 
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Figur 5.11 4580 FMV-maskin med masslös arm och räckvidd 300 m med a/L = 0,255, ps/L = 1,067 
och θr = 124,7° optimerade för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). Heldragen linje anger 
kastarmen och streckad linje slungan. Första och andra positionen visar startläge resp. slungans lyft 
från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Tabell 5.5 FMV-maskin utan armmassa och förlusteffekter. Slungsläppvinkel, slunglängd och mot-
viktsarmlängd optimerade för maximal räckvidd per total armlängd för olika kombinationer av spänn-
vinkel och motviktsmasskvot. Gråmarkerade fält anger de värden som maximerats i optimeringen. 
Randigt fält anger motviktsarmlängd som överstiger axelhöjden. Alternativa värden med a = h in-
kluderas därför. 
 

FMV Spännvinkel α (°) 
mc/mp    15 30 45 60 75 

θr 127,0 125,7 124,5 123,6 123,0 
ps/L 0,778 0,930 1,061 1,162 1,226 
a/L 0,210 0,220 0,229 0,235 0,238 
Rm/(L+a) 34,5 43,4 51,2 57,4 61,3 
ηR 0,791 0,800 0,806 0,809 0,811 

100 

Rm/L 41,8 52,9 62,9 70,9 75,9 
θr 127,1 125,9 124,7 123,8 123,2 
ps/L 0,782 0,935 1,067 1,169 1,233 
a/L 0,233 0,245 0,255 0,261 0,265 
Rm/(L+a) 30,1 37.8 44,7 50,1 53,5 
ηR 0,791 0,800 0,806 0,809 0,811 

80 

Rm/L 37,2 47,1 56,1 63,1 67,7 
θr 127,3 127,8 126,1 124,9 124,0 123,5 
ps/L 0,788 0,791 0,942 1,075 1,178 1,242 
a/L 0,268 0,259 0,282 0,293 0,300 0,305 
Rm/(L+a) 25,2 25,2 31,6 37,3 41,8 44,6 
ηR 0,789 0,811 0,798 0,805 0,809 0,811 

60 

Rm/L 32,0 31,7 40,5 48,2 54,3 58,2 
θr 127,6 131,9 126,4 125,3 124,4 123,9 
ps/L 0,796 0,820 0,952 1,087 1,191 1,256 
a/L 0,326 0,259 0,343 0,356 0,365 0,370 
Rm/(L+a) 19,4 18,3 24,3 28,7 32,1 34,3 
ηR 0,784 0,882 0,794 0,801 0,806 0,808 

40 

Rm/L 25,8 23,0 32,7 38,9 43,9 47,0 
θr 128,2 148,9 127,0 126,0 125,2 124,6 
ps/L 0,812 0,865 0,972 1,109 1,215 1,282 
a/L 0,456 0,259 0,480 0,498 0,510 0,517 
Rm/(L+a) 12,1 7,7 15,1 17,8 20,0 21,3 
ηR 0,766 0,745 0,778 0,786 0,792 0,795 

20 

Rm/L 17,6 9,7 22,4 26,7 30,1 32,3 
 
5.1.7 4580 FMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
För att nå 300 m med en 4580-maskin optimerad för maximal räckvidd per total armlängd 
behövs slungarmslängden L = 5,35 m, motviktsarmlängden a = 1,36 m och slunglängden ps = 
5,71 m. Denna arms rörelse under kastet, slung- och axelkrafterna, samt momentet på armen 
visas i figur 5.11-5.14. 
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Figur 5.12 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). 
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Figur 5.13 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). 
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Figur 5.14 Momentet från slungan och motvikten vid kastarmens axel för en 4580 FMV-maskin utan 

armmassa och förluster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). 
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5.1.8 4580 FMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm, inga förlusteffekter 
 
I tabell 5.6 jämförs den masslösa armen i avsnitt 5.1.7 med en fysisk arm dimensionerad utan 
förlusteffekter. Räckvidden per total armlängd har sjunkit till Rm/(L+a) = 38,8. 
 
Tabell 5.6 Effekten av armmassan på konstruktionen och prestandan för en 4580 FMV-maskin med 
räckvidden 300 meter och projektilmassan 100 kg, optimerad för maximal räckvidd per total arm-
längd, Rm/(L+a). 
 

L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp b/L 
2

ax

p

I
m L

 ηR ηM θr 
(°) 

ps/L a/L max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

5,35 - 0 - 0 0,806 0,806 124,7 1,067 0,255 35,7 252,8 
6,11 0,212 4,79 0,274 0,940 0,674 0,718 122,1 1,071 0,267 30,8 223,4 
 
5.1.9 4580 FMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm, med förlusteffekter 
 
På samma sätt som i avsnitt 5.1.4 undersöks inverkan av friktion och luftmotstånd, här på en 
Rm/(L+a)-optimerad arm. 
 
Tabell 5.7 Effekten av friktion och luftmotstånd på prestandan och konstruktionen av en 4580 FMV-
maskin med armmassa, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). Rad 1-5 med 
oförändrad släppvinkel, a/L, och ps/L. 
 

μ μb Cd L 
(m) 

armb 
(m) 

a/L mb/mp Rm 
(m) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 6,11 0,212 0,267 4,79 300,0 0,674 0,718 30,8 223,7 
0,52 0 0 6,11 0,212 0,267 4,79 298,9 0,672 0,716 30,7 223,3 
0 0,115 0 6,11 0,212 0,267 4,79 295,9 0,665 0,708 30,3 222,1 
0 0 0,4 6,11 0,212 0,267 4,79 278,0 0,625 0,666 30,6 223,7 
0,52 0,115 0,4 6,11 0,212 0,267 4,79 273,4 0,614 0,655 30,0 221,7 
0,52 0,115 0,4 6,88 0,217 0,273 5,68 300,0 0,586 0,631 29,5 219,1 

 
För den uppskalade armen sist i tabell 5.7 är Rm/(L+a) = 34,3. Böjspänningen i axeln är 61,8 
MPa. Fiberparallellt tryck i axelhålet är 5,1 MPa (6,6 MPa dim.). Trycket vinkelrätt mot fiber-
riktningen är 2,5 MPa (3,2 MPa dim.). 
 
5.1.10 4580 FMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm och motvikt, med 
förlusteffekter 
 
Inverkan av motviktens tröghetsmoment och dimensioner undersöks på samma sätt som i av-
snitt 5.1.5. Rörelsen under kastet för den med förluster dimensionerade armen illustreras i 
figur 5.15. Krafterna i slungan och mot ställningen visas i figur 5.16 och 5.17.  
 
Tabell 5.8 Inverkan av motviktens tröghetsmoment på prestandan och konstruktionen av en 4580 
FMV-maskin. Redovisade armar är dimensionerade för räckvidden 300 m och projektilmassan 100 kg 
samt optimerade för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). 
 

μ μb Cd L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp a/L ps/L θr 
(°) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 6,56 0,213 5,19 0,270 1,067 121,5 0,620 0,663 28,6 210,1 
0,52 0,115 0,4 7,28 0,218 6,06 0,276 1,067 121,6 0,547 0,590 27,8 209,3 
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Den övre armen i tabell 5.8 har en räckviddskvot Rm/(L+a) = 36,0. Den under har räckvidds-
kvoten Rm/(L+a) = 32,3. Här är böj-/dragbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet 
m.a.p. axeln är 6265 kgm2 (1,18 mpL2). Böjspänningen i axeln är 58,4 MPa. Fiberparallell 
kompression i axelhålet är 4,8 MPa (6,3 MPa dim.). Tryckspänningen vinkelrätt fiberrikt-
ningen är 2,2 MPa (2,8 MPa dim.). 
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Figur 5.15 4580 FMV-maskin med fysisk arm och motvikt, dimensionerad för en räckvidd av 300 m 
med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). 
Första och andra positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slung-
öppningen. 
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Figur 5.16 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FMV-maskin med fysisk arm och 
motvikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 kg. Optimerad för maximal 
Rm/(L+a). 
 



 

 45

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150
Krafter på ställningen från huvudaxeln

t(g/L)0,5

 

 
Fx/mpg

Fy/mpg

 
Figur 5.17 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FMV-maskin med fysisk arm och motvikt, 
dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassan 100 kg. Optimerad för maximal Rm/(L+a). 
 
5.2 Maskiner med rörlig motvikt (RMV) 
 
5.2.1 RMV-maskin, ηR-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
Den med rörlig motvikt försedda maskinen (RMV) har behandlats på liknande sätt. Den sam-
manlagda längden av motviktsarmen och motviktshängslena begränsas av den fria höjden 
under huvudaxeln enligt villkoret 
 sin( )a c h L α+ ≤ =  
 
Endast för α = 30° och 45° erhölls ”tillåtna” värden på θr, ps/L, a/L och Rm/a (se tabell 5.9). 
För α = 15° och med ovanstående villkor för motviktshängslenas längd, ger optimeringen en 
motviktsarmlängd som är större än axelhöjden. Motviktshängslena får därför en negativ 
längd, d.v.s. motvikten står ovanför armen innan kastet. Även om ett sådant starttillstånd är 
teoretiskt möjligt är det inte historiskt belagt, och det är dessutom konstruktionsmässigt mer 
komplicerat. Under kastet och i vila behöver dessutom motvikten kunna röra sig under glid-
rännans nivå, vilket, om än belagt, inte är önskvärt. På grund av dessa egenheter presenteras 
data här endast från α=30° och uppåt. För α = 60° och 75° kommer med de optimerade para-
metrarna slungkraften att tillfälligtvis bli negativ, vilket inte är tillåtet eftersom det i slungan 
endast kan råda dragspänning. Beroende på storleken av de negativa ”spikarna” kommer 
slungan att påverkas olika mycket, liksom även avvikelserna från de här redovisade räck-
vidderna. 
 
I samband med optimeringen upptäcktes att det finns tre ytor i parameterrummet som ger 
ungefär samma räckvidd (se figur 5.18-5.21). Endast den beträffande slungsläppvinkeln 
”mellersta” ytan har här kunnat följas inom aktuellt intervall för α och mc/mp. De övriga upp-
står endast p.g.a. den här masslösa armen, och saknar verklig motsvarighet. För ytan med låg 
slungsläppvinkel θr rör sig armen med hög hastighet framåt i kastögonblicket. För ytan med 
hög θr beter sig systemet mycket styvt, och förutsätter att slungan kan ta mycket stor tryck-
spänning. I samband med slungöppningen ändrar armen rörelseriktning och rör sig bakåt med 
en vinkelhastighet av flera hundra rad/s. 
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Tabell 5.9 RMV-maskin utan armmassa och förlusteffekter. Slungsläppvinkel, slunglängd och mot-
viktsarmlängd optimerade för maximal verkningsgrad ηR för olika kombinationer av spännvinkel och 
motviktsmasskvot. Här visas det m.a.p. slungsläppvinkeln ”mellersta” optimerade skiktet. Gråmar-
kerade fält anger de värden som maximerats i optimeringen. Asterisk (*) markerar resultat där slung-
kraften under kastet tillfälligtvis blir negativ. 
 

RMV Spännvinkel α (°) 
mc/mp  30 45 60 75 

θr 163,4 151,8 143,9 138,3 
ps/L 0,587 0,715 0,845 0,954 
a/L 0,200 0,232 0,253 0,263 
Rm/a 248,2 308,3 350,1* 373,1* 
ηR 0,827 0,903 0,938 0,949 

100 

Rm/L 49,6 71,5 88,5 97,9 
θr 165,4 153,3 144,9 139,0 
ps/L 0,583 0,711 0,844 0,957 
a/L 0,216 0,251 0,275 0,286 
Rm/a 194,0 243,2 277,2* 295,4* 
ηR 0,808 0,890 0,928 0,939 

80 

Rm/L 41,9 61,0 76,2 84,6 
θr 168,2 155,4 146,6 140,5 
ps/L 0,577 0,705 0,842 0,958 
a/L 0,238 0,276 0,304 0,316 
Rm/a 140,4 178,4 204,3* 217,7* 
ηR 0,780 0,871 0,912 0,923 

60 

Rm/L 33,4 49,3 62,1 68,9 
θr 172,9 159,0 149,7 143,5 
ps/L 0,570 0,696 0,835 0,952 
a/L 0,270 0,312 0,345 0,359 
Rm/a 87,7 114,0 131,4* 139,8* 
ηR 0,731 0,834 0,880 0,889 

40 

Rm/L 23,7 35,5 45,3 50,2 
θr 173,9 167,9 157,5 152,1 
ps/L 0,521 0,690 0,809 0,911 
a/L 0,325 0,360 0,405 0,424 
Rm/a 36,3* 49,83 58,0* 61,4* 
ηR 0,605 0,730 0,778 0,781 

20 

Rm/L 11,8 17,9 23,5 26,0 
 
Den ideala slungsläppvinkeln varierar betydligt mer än i fallet med fast motvikt. Då α ökar, 
minskar θr snabbare än för fallet med fast motvikt. Med ökande mc/mp minskar θr, d.v.s. tvärt 
emot fallet med fast motvikt! Det gäller för alla tre parameterytor inom de undersökta om-
rådena. 
 
Den ideala slunglängden ps/L är kortare än för fast motvikt. Den ökar monotont med α. Be-
roendet av masskvoten mc/mp är svagare, men tvärtemot fallet med FMV-maskinen ökar ps/L 
med masskvoten. 
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Figur 5.18 Optimal slungsläppvinkel θr som funktion av spännvinkel α och masskvot mc/mp för RMV-
maskin utan armmassa och förluster, enligt tabell 4. För α = 60° och 75° gäller låg noggrannhet p.g.a. 
negativ slungkraft. Notera att perspektivet här har förändrats för att öka tydligheten. 
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Figur 5.19 Optimala slunglängden ps/L som funktion av spännvinkel α och masskvot mc/mp för RMV-
maskin utan armmassa och förluster, enligt tabell 4. För α = 60° och 75° gäller låg noggrannhet p.g.a. 
negativ slungkraft. 
 
Motviktsarmslängden a/L ökar snabbare med α än i fallet med fast motvikt. 
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Figur 5.20 Optimal motviktsarmlängd a/L som funktion av spännvinkel α och masskvot mc/mp för 
RMV-maskin utan armmassa och förluster, enligt tabell 4. För α = 60° och 75° gäller låg noggrannhet 
p.g.a. negativ slungkraft. 
 
Figur 5.21 visar, liksom i fallet med fast motvikt, hur Rm/a ökar nästan linjärt med mc/mp och 
sinusformat med α. 
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Figur 5.21 Maximal räckvidd Rm/a som funktion av spännvinkel α och masskvot mc/mp för RMV-
maskin  utan armmassa och förluster, enligt tabell 4. För α = 60° och 75° gäller låg noggrannhet p.g.a. 
negativ slungkraft. 
 
5.2.2 4580 RMV-maskin, ηR-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
För en maskin med rörlig motvikt, med α = 45° och mc/mp = 80, ger optimeringen på den 
”mellersta” parameterytan en slunglängdskvot ps/L = 0,711, en motviktsarmkvot a/L = 0,251 
med en maximal räckviddskvot Rm/a = 243 och en verkningsgrad ηR = 0,890 (se tabell 5.9). 
För att nå räckvidden 300 m måste därför motviktsarmens längd vara a = 1,23 m, slungarmens 
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längd L = 4,92 m och slunglängden ps = 3,50 m. Vid projektilens ivägsläppande är vinkeln 
mellan slungan och armen 153,3° och armvinkeln θb = 107,4°. Kastbanans initiala vinkel över 
horisonten är 43,9° (se figur 5.22). Kraften i slungan och mot ställningen visas i figur 5.23 
och 5.24. 
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Figur 5.22 4580 RMV-maskin med masslös arm och räckvidd 300 m med a/L = 0,251, ps/L = 0,711 
och θr = 153,3° optimerade för maximal räckviddsverkningsgrad ηR. Första och andra positionen visar 
startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.23 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 RMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal verkningsgrad ηR. 
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Figur 5.24 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 RMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal ηR 
 
Till skillnad mot fallet med fast motvikt inträffar slungkraftsmaximum innan slungan öppnar 
sig (se figur 5.23). Slungkraften är här 40,7 mpg, d.v.s. 28 % större än för FMV-maskinen 
En projektil med massan mp = 100 kg resulterar i en slungkraft av 39900 N och en maximal 
kraft från motvikten på sin axel av 423000 N. 
 
Krafterna på ställningen samt böjbelastningen på kastarmen vid axeln utvecklar sig på ett sätt 
likartat med slungkraften, med ett absolut maximum strax innan slungöppningen. Vertikalt 
kraftmaximum är 78 % högre än för FMV-maskinen (se figur 5.24). Momentmaximum i den 
kortare RMV-armen är lika stort (se figur 5.25, där momentet presenteras dimensionslöst).58 
Eftersom motvikten kan falla nästan rakt ned är de horisontella krafterna mycket mindre än 
för FMV-maskinen. Kraftmaximum har positiv riktning och är endast 54 % av positivt maxi-
mum för FMV-maskinen, och endast 47 % av FMV-maskinens absoluta horisontella kraft-
maximum (i negativ riktning).59 

                                                 
58 Jahsman påstår i sitt snarlika exempel att momentet för RMV-maskinens arm är minst 27 %(?) större, men 
tycks glömma bort att de momentmaximum han presenterar är dimensionslösa och skalade med bl.a. slungarms-
längden L, som är kortare för RMV-maskinen.  
59 Jahsman anger ett horisontellt kraftmaximum ”en tredjedel mindre” än maximum för FMV-maskinen, vilket 
motsäger hans grafer som visar en större skillnad (jmf. Jahsman fig. 9 & 14). 
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Figur 5.25 Momentet från slungan och motvikten vid kastarmens axel för en 4580 RMV-maskin utan 

armmassa och förluster, optimerad för maximal ηR 
 
5.2.3 4580 RMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm, inga förlusteffekter 
 
Nödvändigt armtvärsnitt och därigenom armmassa, tyngdpunkt och tröghetsmoment bestäms 
med samma dimensioneringsmetod som för maskinen med fast motvikt. Den önskade räck-
vidden är 300 meter, med en projektil med massan 100 kg. 
 
Tabell 5.10 Effekten av armmassan på konstruktionen och prestandan för en 4580 RMV-maskin med 
räckvidden 300 meter och projektilmassan 100 kg, optimerad för maximal verkningsgrad ηM. 
 

L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp b/L 
2

ax

p

I
m L

 ηR ηM θr ps/L a/L max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

4,92 - 0 - 0 0,890 0,890 153,3 0,711 0,251 40,7 414,0 
6,58 0,252 6,88 0,301 1,399 0,767 0,871 147,5 0,897 0,218 38,5 251,8 
 
5.2.4 4580 RMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm, med förlusteffekter 
 
Tabell 5.11 Effekten av friktion och luftmotstånd på prestandan och konstruktionen av en 4580 RMV-
maskin med armmassa, optimerad för maximal verkningsgrad ηM. Rad 1-5 med oförändrad släpp-
vinkel, a/L, och ps/L. 
 
μ μb 

μc 
Cd L 

(m) 
armb 
(m) 

mb/mp a/L ps/L θr 
(°) 

Rm 
(m) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 6,58 0,252 6,88 0,218 0,897 147,5 300,0 0,767 0,871 38,5 252,2 
0,52 0 0 6,58 0,252 6,88 0,218 0,897 147,5 298,7 0,764 0,867 38,3 252,2 
0 0,115 0 6,58 0,252 6,88 0,218 0,897 147,5 288,1 0,736 0,836 37,0 246,2 
0 0 0,4 6,58 0,252 6,88 0,218 0,897 147,5 276,9 0,708 0,804 38,2 252,4 
0,52 0,115 0,4 6,58 0,252 6,88 0,218 0,897 147,5 265,4 0,679 0,770 36,6 246,1 
0,52 0,115 0,4 6,93 0,255 7,59 0,237 0,885 146,5 300,0 0,670 0,758 38,4 279,2 
 
För den uppskalade armen sist i tabell 5.11 är böjspänningen i axeln maximalt 58,3 MPa. 
Tryckspänningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 4,7 MPa (6,1 MPa dim.) och 
2,8 MPa (3,7 MPa dim.) vinkelrätt. 
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5.2.5 4580 RMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm och motvikt, med 
förlusteffekter 
 
Armar dimensionerade med fysisk motvikt redovisas i tabell 5.12. Figur 5.26 visar rörelsen 
under kastet för armen rad 2 i tabellen. Krafterna i slungan och mot ställningen visas i figur 
5.27 och 5.28. 
 
Tabell 5.12 Inverkan av motviktens tröghetsmoment och dimensioner på prestandan och konstruk-
tionen av en 4580 RMV-maskin. Redovisade armar är dimensionerade för räckvidden 300 m och 
projektilmassan 100 kg samt optimerade för maximal ηM. 
 

μ μb 
μc 

Cd L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp a/L ps/L θr 
(°) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 7,38 0,243 7,10 0,203 0,908 148,9 0,735 0,851 34,9 227,1 
0,52 0,115 0,4 7,68 0,247 7,80 0,222 0,899 147,5 0,644 0,741 35,1 254,1 

 
Här är skjuvbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet för den sista armen i tabell 
5.12 m.a.p. axeln är 9336 kgm2 (1,58 mpL2). Böjspänningen i axeln är här maximalt 56,9 
MPa. Tryckspänningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 4,5 MPa (5,9 MPa 
dim.) och vinkelrätt 2,8 MPa (3,7 MPa dim.). 
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Figur 5.26 4580 RMV-maskin med fysisk arm och motvikt, dimensionerad för en räckvidd av 300 m 
med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal verkningsgrad ηM. Första och andra 
positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.27 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm och 
motvikt, med förlusteffekter. Armen är dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 
kg samt optimerad för maximal ηM. 
 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50
Krafter på ställningen från huvudaxeln

t(g/L)0,5

 

 

Fx/mpg

Fy/mpg

 
Figur 5.28 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm och mot-
vikt, med förlusteffekter. Armen är dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 kg 
samt optimerad för maximal ηM. 
 
5.2.6 RMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
Vid optimeringen av en RMV-maskin utan armmassa med avseende på maximal räckvidd per 
total armlängd uppträder kompression i slungan för alla undersökta punkter utom för mc/mp = 
20 och α = 30° respektive 45° (se tabell 5.13). 
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Tabell 5.13 RMV-maskin utan armmassa och förlusteffekter. Slungsläppvinkel, slunglängd och 
motviktsarmlängd optimerade för maximal räckvidd per total armlängd för olika kombinationer av 
spännvinkel och motviktsmasskvot. Gråmarkerade fält anger de värden som maximerats i opti-
meringen. Asterisk (*) markerar resultat där slungkraften under kastet tillfälligtvis blir negativ. 
 

RMV Spännvinkel α (°) 
mc/mp  30 45 60 75 

θr 153,3 135,9 126,0 119,9 
ps/L 0,646 0,873 1,025 1,130 
a/L 0,315 0,350 0,358 0,353 
Rm/(L+a) 50,0* 72,5* 85,8* 91,2* 
ηR 0,696 0,820 0,872 0,888 

100 

Rm/L 65,8 97,9 116,6 123,4 
θr 156,8 138,1 127,9 121,5 
ps/L 0,625 0,872 1,028 1,134 
a/L 0,334 0,374 0,384 0,378 
Rm/(L+a) 40,6* 60,3* 71,9* 76,3* 
ηR 0,676 0,811 0,868 0,884 

80 

Rm/L 54,2 82,9 99,5 105,2 
θr 161,9 141,1 130,5 124,0 
ps/L 0,587 0,873 1,032 1,138 
a/L 0,354 0,408 0,418 0,411 
Rm/(L+a) 30,7* 47,2* 56,7* 60,0* 
ηR 0,652 0,795 0,858 0,874 

60 

Rm/L 41,5 66,4 80,4 84,7 
θr 168,4 145,4 134,8 128,4 
ps/L 0,511 0,889 1,041 1,142 
a/L 0,357 0,457 0,467 0,457 
Rm/(L+a) 20,1* 32,7* 39,7* 41,9* 
ηR 0,635 0,764 0,835 0,849 

40 

Rm/L 27,2 47,7 58,3 61,0 
θr 184,4 173,4 143,1 138,7 
ps/L 0,539 0,713 1,084 1,139 
a/L 0,348 0,383 0,553 0,548 
Rm/(L+a) 9,1 13,5 19,9* 20,9* 
ηR 0,590 0,713 0,749 0,752 

20 

Rm/L 12,3 18,7 30,9 32,4 
 
5.2.7 4580 RMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
För att nå 300 meter med en 4580 RMV-maskin utan armmassa och förlusteffekter, optimerad 
för maximal räckvidd per total armlängd, ger resultaten i tabell 5.13 en slungarmslängd L = 
3,62 m, en motviktsarmlängd a = 1,35 m och en slunglängd ps = 3,15 m. Dess rörelse under 
kastet visas i figur 5.29. Krafterna i slungan och mot ställningen, respektive momentet i 
armen visas i figur 5.30-5.32. 
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Figur 5.29 4580 RMV-maskin med masslös arm och räckvidd 300 m med a/L = 0,374, ps/L = 0,872 
och θr = 138,1° optimerade för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). Första och andra 
positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.30 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 RMV-maskin utan armmassa och för-

luster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a) 
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Figur 5.31 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 RMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a) 
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Figur 5.32 Momentet från slungan och motvikten vid kastarmens axel för en 4580 RMV-maskin utan 

armmassa och förluster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a) 
 
5.2.8 4580 RMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm, inga förlusteffekter 
 
I tabell 5.14 jämförs den ideala armen i avsnitt 5.2.7 med en fysisk arm. För den senare har 
räckvidden per total armlängd sjunkit till Rm/(L+a) = 48,9. 
 
Tabell 5.14 Effekten av armmassan på konstruktionen och prestandan för en 4580 RMV-maskin med 
räckvidden 300 meter och projektilmassan 100 kg, optimerad för maximal räckvidd per total 
armlängd, Rm/(L+a). 
 

L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp b/L 
2

ax

p

I
m L

 ηR ηM θr 
(°) 

ps/L a/L max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

3,62 - 0 - 0 0,811 0,811 138,1 0,872 0,374 129,0 2891,6 
4,61 0,309 8,19 0,227 1,551 0,717 0,773 137,0 0,875 0,332 51,3 778,0 
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5.2.9 4580 RMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm, med förlusteffekter 
 
Inverkan av friktion och luftmotstånd på armen i rad 2 i tabell 5.14 visas i tabell 5.15. Sist 
redovisas en uppskalad arm, dimensionerad med avseende på hög räckvidd per total arm-
längd, som åter når målräckvidden 300 m. 
 
Tabell 5.15 Effekten av friktion och luftmotstånd på prestandan och konstruktionen av en 4580 RMV-
maskin med armmassa, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). Rad 1-5 med 
oförändrad släppvinkel, a/L, och ps/L. 
 
μ μb 

μc 
Cd L 

(m) 
armb 
(m) 

mb/mp a/L ps/L θr 
(°) 

Rm 
(m) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 4,61 0,309 8,19 0,332 0,875 137,0 300,0 0,717 0,773 51,3 779,5 
0,52 0 0 4,61 0,309 8,19 0,332 0,875 137,0 299,0 0,715 0,771 51,2 778,7 
0 0,115 0 4,61 0,309 8,19 0,332 0,875 137,0 279,7 0,668 0,721 47,6 717,8 
0 0 0,4 4,61 0,309 8,19 0,332 0,875 137,0 277,8 0,664 0,716 51,1 780,1 
0,52 0,115 0,4 4,61 0,309 8,19 0,332 0,875 137,0 259,1 0,619 0,668 47,2 717,6 
0,52 0,115 0,4 5,44 0,308 9,78 0,352 0,852 137,8 300,0 0,574 0,623 46,8 785,9 
 
Här är skjuvbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet för den sista armen är m.a.p. 
axeln 5447 kgm2 (1,84 mpL2). Räckviddskvoten Rm/(L+a) = 40,8. Böjspänningen i axeln är 
maximalt 97,7 MPa. Tryckspänningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 9,7 MPa 
(12,6 MPa dim.) och vinkelrätt 3,2 MPa (4,2 MPa dim.). 
 
5.2.10 4580 RMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm och motvikt, med 
förlusteffekter 
 
Inverkan av en fysisk motvikt visas i tabell 5.16. Rörelsen under kastet för armen dimensio-
nerad med förlusteffekter visas i figur 5.33. Krafterna i slungan och mot ställningen visas i 
figur 5.34 respektive 5.35. 
 
Tabell 5.16 Inverkan av motviktens tröghetsmoment och dimensioner på prestandan och konstruk-
tionen av en 4580 RMV-maskin. Redovisade armar är dimensionerade för räckvidden 300 m och 
projektilmassan 100 kg samt optimerade för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). 
 

μ μb Cd L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp a/L ps/L θr 
(°) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 5,17 0,242 5,43 0,294 0,937 135,7 0,723 0,769 42,6 450,0 
0,52 0,115 0,4 5,98 0,259 7,25 0,306 0,915 138,1 0,600 0,648 40,9 482,6 

 
Den övre armen i tabell 5.16 har räckviddskvoten Rm/(L+a) = 44,8. För den undre sjunker den 
till Rm/(L+a) = 38,4. Här är böj-/dragbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet för 
armen m.a.p. axeln är 4964 kgm2 (1,39 mpL2). Böjspänningen i axeln är maximalt 89,0 MPa. 
Tryckspänningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 8,3 MPa (10,8 MPa dim.) och 
vinkelrätt 2,9 MPa (3,7 MPa dim.). 
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Figur 5.33 4580 RMV-maskin med fysisk arm och motvikt, dimensionerad för en räckvidd av 300 m 
med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a). 
Första och andra positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slung-
öppningen. 
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Figur 5.34 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm och 
motvikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 kg. Optimerad för maximal 
Rm/(L+a). 
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Figur 5.35 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm och mot-
vikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassan 100 kg. Optimerad för maximal 
Rm/(L+a). 
 
5.3 Maskiner med fast och rörlig motvikt (FRMV) 
 
5.3.1 FRMV-maskin, ηR-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
För att begränsa arbetet har vid optimeringen av FRMV-maskinen endast fallet undersökts då 
den totala motvikten fördelats som 1/3 fast och 2/3 rörlig. Inga begränsningar finns här för de 
två motviktsarmlängdernas relativa storlek. De i tabell 5.17 redovisade resultaten inkluderar 
kvoten Rm/afr, där afr är den med motviktsmassan viktade motviktsarmlängden (d.v.s. 
afmcf/mctot + armcr/mctot). Kvoten är därmed ur verkningsgradssynpunkt direkt jämförbar med 
FMV- och RMV-maskinernas kvot Rm/a. 
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Tabell 5.17 FRMV-maskin utan armmassa och förlusteffekter. Slungsläppvinkel, slunglängd och mot-
viktsarmlängder optimerade för maximal verkningsgrad ηR för olika kombinationer av spännvinkel 
och motviktsmasskvot. afr anger med motviktsmassan viktad motviktsarmlängd. Gråmarkerade fält an-
ger de värden som maximerats i optimeringen. 
 

FRMV Spännvinkel α (°) 
mctot/mp  30 45 60 75 

θr 137,2 138,7 139,9 137,1 
ps/L 0,953 1,043 1,058 1,102 
af/L 0,264 0,259 0,217 0,182 
ar/L 0,069 0,127 0,223 0,264 
Rm/afr 273,6 316,4 351,1 372,8 
ηR 0,912 0,927 0,941 0,948 

100 

Rm/L 36,7 54,1 77,7 88,3 
θr 137,3 139,0 140,5 137,6 
ps/L 0,957 1,047 1,062 1,115 
af/L 0,298 0,293 0,245 0,213 
ar/L 0,076 0,138 0,245 0,283 
Rm/afr 216,3 250,5 278,4 295,6 
ηR 0,901 0,917 0,933 0,940 

80 

Rm/L 32,4 47,6 68,3 76,8 
θr 137,6 139,5 141,2 138,3 
ps/L 0,961 1,054 1,072 1,133 
af/L 0,348 0,343 0,292 0,263 
ar/L 0,085 0,154 0,270 0,305 
Rm/afr 159,4 185,0 205,9 218,6 
ηR 0,886 0,903 0,920 0,927 

60 

Rm/L 27,6 40,1 57,1 63,7 
θr 137,9 140,1 142,1 139,7 
ps/L 0,970 1,065 1,095 1,157 
af/L 0,435 0,430 0,381 0,355 
ar/L 0,100 0,176 0,296 0,332 
Rm/afr 103,0 120,0 133,9 142,0 
ηR 0,859 0,879 0,897 0,903 

40 

Rm/L 21,8 31,3 43,4 48,3 
θr 138,4 140,7 142,9 142,4 
ps/L 0,985 1,090 1,148 1,202 
af/L 0,642 0,641 0,609 0,592 
ar/L 0,129 0,211 0,315 0,352 
Rm/afr 47,8 56,1 62,6 66,3 
ηR 0,796 0,821 0,839 0,843 

20 

Rm/L 14,3 19,9 25,8 28,6 
 
5.3.2 4580 FRMV-maskin, ηR-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
För att nå räckvidden 300 m behöver en 4580 FRMV-maskin enligt resultaten i tabell 5.17 ha 
slungarmslängden L = 6,31 m, fast motviktsarmlängd af = 1,85 m, rörlig motviktsarmlängd ar 
= 0,87 m och slunglängden ps = 6,61 m. Rörelsen under kastet för denna arm visas i figur 
5.36. Krafterna i slungan och mot ställningen, respektive momentet i armen visas i figur 5.37-
5.39. 
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Figur 5.36 4580 FRMV-maskin med masslös arm och räckvidd 300 m med af/L = 0,293, ar/L = 0,138, 
ps/L = 1,047 och θr = 139,0° optimerade för maximal räckviddsverkningsgrad ηR. Första och andra 
positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.37 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FRMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal ηR 
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Figur 5.38 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FRMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal ηR 
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Figur 5.39 Momentet från slungan och motvikten vid kastarmens axel för en 4580 FRMV-maskin utan 

armmassa och förluster, optimerad för maximal ηR 
 
5.3.3 4580 FRMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm, utan förlusteffekter 
 
I tabell 5.18 jämförs den ideala armen i avsnitt 5.3.2 med en fysisk arm. 
 
Tabell 5.18 Effekten av armmassan på konstruktionen och prestandan för en 4580 FRMV-maskin med 
räckvidden 300 meter och projektilmassan 100 kg, optimerad för maximal verkningsgrad ηM. 
 

L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp b/L 
2

ax

p

I
m L

 ηR ηM θr 
(°) 

ps/L af/L ar/L max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

6,31 - 0 - 0 0,917 0,917 139,0 1,05 0,293 0,138 35,4 243,1 
8,19 0,216 6,27 0,306 1,286 0,762 0,882 139,6 1,037 0,208 0,160 26,4 188,4 
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5.3.4 4580 FRMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm, med förlusteffekter 
 
Inverkan av friktion och luftmotstånd på armen i rad 2 i tabell 5.18 visas i tabell 5.19. Sist i 
tabellen visas en arm dimensionerad för att åter nå målräckvidden 300 m. 
 
Tabell 5.19 Effekten av friktion och luftmotstånd på prestandan och konstruktionen av en 4580 
FRMV-maskin med armmassa, optimerad för maximal verkningsgrad ηM. Rad 1-5 med oförändrad 
släppvinkel, af/L, ar/L och ps/L. 
 
μ μb 

μc 
Cd L 

(m) 
armb 
(m) 

mb/mp af/L ar/L ps/L θr 
(°) 

Rm 
(m) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 8,19 0,216 6,27 0,208 0,160 1,037 139,6 300,0 0,762 0,882 26,4 188,4 
0,52 0 0 8,19 0,216 6,27 0,208 0,160 1,037 139,6 298,2 0,756 0,877 26,3 187,9 
0 0,115 0 8,19 0,216 6,27 0,208 0,160 1,037 139,6 292,0 0,742 0,859 25,8 186,3 
0 0 0,4 8,19 0,216 6,27 0,208 0,160 1,037 139,6 276,4 0,702 0,813 26,1 188,4 
0,52 0,115 0,4 8,19 0,216 6,27 0,208 0,160 1,037 139,6 268,0 0,681 0,788 25,3 185,9 
0,52 0,115 0,4 8,29 0,219 6,60 0,221 0,181 1,016 139,6 300,0 0,681 0,779 28,1 203,4 

 
Här är skjuvbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet för den sista armen är m.a.p. 
axeln 9202 kgm2 (1,34 mpL2). Böjspänningen i axeln är här maximalt 58,8 MPa. Tryckspän-
ningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 4,4 MPa (5,7 MPa dim.) och vinkelrätt 
2,7 MPa (3,5 MPa dim.). 
 
I en dimensionerings- och optimeringskörning erhölls en ur verkningsgradssynpunkt endast 
marginellt sämre arm som är både kortare och lättare (L=7,98, armb=0,222, mb/mp=6,46, 
af/L=0,216, ar/L=0,194, ps/L=1,011, θr=139,5, ηR=0,684, ηM=0,779, Pmax/mpg=29,4, 
Fax,max/mpg=215,1). 
 
5.3.5 4580 FRMV-maskin, ηM-optimerad, fysisk arm och motvikt, med 
förlusteffekter 
 
I tabell 2.20 visas effekterna av en fysisk motvikt. Något förvånande är den med förluster 
dimensionerade armen kortare än den utan förluster, trots flera dimensioneringskörningar. 
Dess rörelse under kastet visas i figur 5.40. Slungkraften respektive kraften mot ställningen 
visas i figur 5.41 och 5.42. 
 
Tabell 5.20 Inverkan av motvikternas tröghetsmoment och dimensioner på prestandan och konstruk-
tionen av en 4580 FRMV-maskin. Redovisade armar är dimensionerade för räckvidden 300 m och 
projektilmassan 100 kg samt optimerade för maximal ηM. 
 
μ μb 

μc 
Cd L 

(m) 
armb 
(m) 

mb/mp 
2

ax

p

I
m L

 af/L ar/L ps/L θr 
(°) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 8,95 0,212 6,57 1,345 0,210 0,144 1,047 139,4 0,740 0,871 23,8 174,3 
0,52 0,115 0,4 8,52 0,218 6,69 1,357 0,222 0,179 1,015 139,2 0,668 0,768 27,1 200,8 

 
Här är skjuvbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet för den andra armen m.a.p. 
axeln är 9841 kgm2 (1,36 mpL2). Böjspänningen i axeln är maximalt 58,7 MPa. Tryckspän-
ningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 4,4 MPa (5,7 MPa dim.) och vinkelrätt 
2,7 MPa (3,5 MPa dim.). 
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Figur 5.40 4580 FRMV-maskin med fysisk arm och motvikt, dimensionerad för en räckvidd av 300 m 
med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal verkningsgrad ηM. Första och andra 
positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.41 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FRMV-maskin med fysisk arm och 
motvikt, med förlusteffekter. Armen är dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 
kg samt optimerad för maximal ηM. 
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Figur 5.42 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FRMV-maskin med fysisk arm och mot-
vikt, med förlusteffekter. Armen är dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 kg 
samt optimerad för maximal ηM. 
 
5.3.6 FRMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
Vid optimeringen av FRMV-maskinen utan armmassa m.a.p. maximal räckvidd per total arm-
längd, överträffar den fasta motviktens längd axelhöjden för punkten α = 30° och mc/mp = 20 
(se tabell 5.21). 
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Tabell 5.21 FRMV-maskin utan armmassa och förlusteffekter. Slungsläppvinkel, slunglängd och mot-
viktsarmlängder optimerade för maximal räckvidd per total armlängd för olika kombinationer av 
spännvinkel och motviktsmasskvot. Gråmarkerade fält anger de värden som maximerats i opti-
meringen. Randigt fält anger motviktsarmlängd som överstiger axelhöjden h/L = 0,5. 
 

FRMV Spännvinkel α (°) 
mctot/mp  30 45 60 75 

θr 141,5 133,0 125,8 120,7 
ps/L 0,791 0,932 1,062 1,162 
af/L 0,265 0,240 0,222 0,222 
ar/L 0,265 0,321 0,345 0,343 
Rm/(L+amax) 48,8 63,4 73,3 77,8 
ηR 0,776 0,834 0,868 0,878 

100 

Rm/L 61,8 83,8 98,6 104,4 
θr 144,3 134,0 127,0 121,9 
ps/L 0,783 0,941 1,070 1,170 
af/L 0,288 0,283 0,263 0,264 
ar/L 0,288 0,335 0,363 0,360 
Rm/(L+amax) 41,0 53,9 62,3 66,1 
ηR 0,764 0,828 0,863 0,872 

80 

Rm/L 52,9 71,9 84,9 89,9 
θr 148,2 135,1 128,5 123,6 
ps/L 0,774 0,954 1,081 1,178 
af/L 0,320 0,350 0,326 0,329 
ar/L 0,320 0,352 0,384 0,380 
Rm/(L+amax) 32,4 43,5 50,4 53,5 
ηR 0,742 0,818 0,854 0,861 

60 

Rm/L 42,7 58,8 69,7 73,8 
θr 153,4 139,2 131,1 126,7 
ps/L 0,772 0,952 1,092 1,183 
af/L 0,371 0,408 0,421 0,421 
ar/L 0,371 0,408 0,421 0,421 
Rm/(L+amax) 22,4 31,7 37,0 39,4 
ηR 0,691 0,802 0,837 0,844 

40 

Rm/L 30,8 44,7 52,7 56,0 
θr 153,6 140,3 137,8 134,6 
ps/L 0,821 1,020 1,108 1,180 
af/L 0,627 0,526 0,535 0,541 
ar/L 0,339 0,526 0,535 0,541 
Rm/(L+amax) 11,2 17,4 20,7 22,1 
ηR 0,696 0,739 0,794 0,799 

20 

Rm/L 18,2 26,6 31,7 34,0 
 
5.3.7 4580 FRMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, masslös arm, inga förlusteffekter 
 
Enligt resultaten i tabell 5.21 behöver en optimerad 4580 FRMV-maskin för att nå arm-
längden 300 m ha slunglängden L = 4,17 m, fast motviktsarmlängd af = 1,18 m, rörlig mot-
viktsarmlängd ar = 1,40 m och slunglängden ps = 3,92 m. Denna arms rörelse under kastet 
visas i figur 5.43. Kraften i slungan och mot ställningen visas i figur 5.44 respektive 5.45. 
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Figur 5.43 4580 FRMV-maskin med masslös arm och räckvidd 300 m med af/L = 0,283, ar/L = 0,335, 
ps/L = 0,941 och θr = 134,0° optimerade för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+amax). Första 
och andra positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slung-
öppningen. 
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Figur 5.44 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FRMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+amax) 
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Figur 5.45 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FRMV-maskin utan armmassa och 

förluster, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+amax) 
 
5.3.8 4580 FRMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm, inga förlusteffekter 
 
Den ideala armen i avsnitt 5.3.7 jämförs i tabell 5.22 med en fysisk arm. Med den senare 
sjunker räckvidden per total armlängd till Rm/(L+amax) = 46,6. 
 
Tabell 5.22 Effekten av armmassan på konstruktionen och prestandan för en 4580 FRMV-maskin med 
räckvidden 300 meter och projektilmassan 100 kg, optimerad för maximal räckvidd per total arm-
längd, Rm/(L+amax). 
 

L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp b/L 
2

ax

p

I
m L

 ηR ηM θr 
(°) 

ps/L af/L ar/L max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

4,17 - 0 - 0 0,828 0,828 134,0 0,941 0,283 0,335 53,7 632,1 
4,82 0,247 5,47 0,236 1,035 0,721 0,759 131,9 0,953 0,279 0,335 44,5 504,2 
 
5.3.9 4580 FRMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm, med förlusteffekter 
 
Effekten av friktion och luftmotstånd på armen i rad 2 i tabell 5.22 redovisas i tabell 5.23. 
 
Tabell 5.23 Effekten av friktion och luftmotstånd på prestandan och konstruktionen av en 4580 
FRMV-maskin med armmassa, optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+ amax). Rad 
1-5 med oförändrad släppvinkel, a/L, och ps/L. 
 
μ μb 

μc 
Cd L 

(m) 
armb 
(m) 

mb/mp af/L ar/L ps/L θr 
(°) 

Rm 
(m) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 4,82 0,247 5,47 0,279 0,335 0,953 131,9 300,0 0,721 0,759 44,5 504,2 
0,52 0 0 4,82 0,247 5,47 0,279 0,335 0,953 131,9 299,0 0,718 0,757 44,3 503,6 
0 0,115 0 4,82 0,247 5,47 0,279 0,335 0,953 131,9 289,0 0,694 0,732 42,7 486,1 
0 0 0,4 4,82 0,247 5,47 0,279 0,335 0,953 131,9 277,9 0,668 0,703 44,2 504,5 
0,52 0,115 0,4 4,82 0,247 5,47 0,279 0,335 0,953 131,9 267,4 0,642 0,677 42,3 485,8 
0,52 0,115 0,4 5,58 0,248 6,34 0,295 0,329 0,949 132,9 300,0 0,620 0,659 41,3 449,0 

 
Här är böj-/dragbelastningen dimensionerande. För den sista armen i tabellen har räckvidds-
kvoten sjunkit till Rm/(L+amax) = 40,5. Tröghetsmomentet är m.a.p. axeln 3740 kgm2 (1,20 
mpL2). Böjspänningen i axeln är maximalt 90,8 MPa. Tryckspänningen parallellt med fibrerna 
i axelhålet är maximalt 8,4 MPa (10,9 MPa dim.) och vinkelrätt 2,6 MPa (3,4 MPa dim.). 
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5.3.10 4580 FRMV-maskin, Rm/(L+a)-optimerad, fysisk arm och motvikt, med 
förlusteffekter 
 
Inverkan av fysiska motvikter visas i tabell 5.24. Rörelsen under kastet med armen dimensio-
nerad med förlusteffekter visas i figur 5.46. Krafterna i slungan och mot ställningen visas i 
figur 5.47 respektive 5.48.  
 
Tabell 5.24 Inverkan av motvikternas tröghetsmoment och dimensioner på prestandan och konstruk-
tionen av en 4580 FRMV-maskin. Redovisade armar är dimensionerade för räckvidden 300 m och 
projektilmassan 100 kg samt optimerade för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+amax). 
 

μ μb 
μc 

Cd L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp af/L ar/L ps/L θr 
(°) 

ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

0 0 0 5,42 0,228 5,00 0,290 0,290 0,976 131,7 0,698 0,739 38,3 368,7 
0,52 0,115 0,4 6,15 0,235 6,10 0,297 0,297 0,962 133,4 0,603 0,645 36,8 364,5 

 
Den övre armen i tabell 5.24 har räckviddskvoten Rm/(L+amax) = 42,9. För den undre sjunker 
kvoten till Rm/(L+amax) = 37,6. Här är böj-/dragspänning dimensionerande. Tröghetsmomentet 
för armen m.a.p. axeln är 4443 kgm2 (1,18 mpL2). Böjspänningen i axeln är maximalt 83,4 
MPa. Tryckspänningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 7,4 MPa (9,7 MPa 
dim.) och vinkelrätt 2,6 MPa (3,4 MPa dim.). 
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Figur 5.46 4580 FRMV-maskin med fysisk arm och motvikt, dimensionerad för en räckvidd av 300 m 
med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, 
Rm/(L+amax). Första och andra positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista posi-
tionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.47 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 FRMV-maskin med fysisk arm och 
motvikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 kg. Optimerad för maximal 
Rm/(L+amax). 
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Figur 5.48 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 FRMV-maskin med fysisk arm och mot-
vikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassan 100 kg. Optimerad för maximal 
Rm/(L+amax). 
 
5.4 Fysisk arm med klack 
 
5.4.1 4580 RMV-maskin, fysisk arm med klack och motvikt, med förlusteffekter 
 
För att få en indikation på effekten av en kastarm som fortsätter bortom motviktsaxeln, di-
mensioneras och optimeras ytterligare två armar (se tabell 5.25). I båda fallen används endast 
rörlig motvikt, med kravet att armens längd bortom motviktsaxeln skall vara lika med av-
ståndet mellan axlarna, vilket approximativt är fallet med armen i Innsbruck-Bellifortis 
(Cheveded et al. 2000:485) och i Murviedro (Hübner 1867). Simuleringstekniskt görs detta 
genom att använda ett dimensioneringsprogram för FRMV-maskinen, med den fasta mot-
vikten satt till noll och kravet att af = 2ar. Den ena armen (se figur 5.49-5.51) optimeras för 
maximal verkningsgrad och den andra (se figur 5.52-5.54) för maximal räckvidd per total 
armlängd. För att vara konsekvent används vid den senare optimeringen fortfarande som total 
armlängd längden till motvikten, i detta fall L+ar. 
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Tabell 5.25 Inverkan av fysisk arm med klack. Längden av kastarmen bortom motviktsaxeln är lika 
med motviktsarmlängden ar. 
 

Opt L 
(m) 

armb 
(m) 

mb/mp af/L ar/L ps/L θr 
(°) max

mR
L a+  ηR ηM max

p

P
m g  ,maxax

p

F
m g  

ηM 10,66 0,228 10,40 0,339 0,170 0,947 149,2 24,1 0,608 0,740 24,9 173,5 
Rm/(L+ar) 5,88 0,254 8,84 0,597 0,298 0,925 137,0 39,3 0,626 0,649 40,8 469,7 

 
För den verkningsgradsoptimerade armen är böj-/dragspänning dimensionerande. Tröghets-
momentet för armen m.a.p. axeln är 22311 kgm2 (1,96 mpL2). Böjspänningen i axeln är maxi-
malt 47,1 MPa. Tryckspänningen parallellt med fibrerna i axelhålet är maximalt 3,4 MPa (4,5 
MPa dim.) och vinkelrätt 2,7 MPa (3,5 MPa dim.). 
 
För armen optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+ar), är också böj-
/dragbelastningen dimensionerande. Tröghetsmomentet för armen m.a.p. axeln är 5986 kgm2 
(1,73 mpL2). Böjspänningen i axeln är maximalt 90,5 MPa. Tryckspänningen parallellt med 
fibrerna i axelhålet är maximalt 8,4 MPa (10,9 MPa dim.) och vinkelrätt 2,9 MPa (3,8 MPa 
dim.). 
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Figur 5.49 4580 RMV-maskin med fysisk arm med klack och motvikt, dimensionerad för en räckvidd 
av 300 m med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal verkningsgrad ηM. Första och 
andra positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen visar slungöppningen. 
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Figur 5.50 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm med 
klack och motvikt, med förlusteffekter. Armen är dimensionerad för räckvidden 300 m och projek-
tilmassa 100 kg samt optimerad för maximal ηM. 
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Figur 5.51 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm med klack 
och motvikt, med förlusteffekter. Armen är dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 
100 kg samt optimerad för maximal ηM. 
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Figur 5.52 4580 RMV-maskin med fysisk arm med klack och motvikt, dimensionerad för en räckvidd 
av 300 m med projektilmassan 100 kg. Armen är optimerad för maximal räckvidd per total armlängd, 
Rm/(L+ar). Första och andra positionen visar startläge resp. slungans lyft från rännan. Sista positionen 
visar slungöppningen. 
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Figur 5.53 Slungkraftens P/mpg variation över tiden för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm med 
klack och motvikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassa 100 kg. Optimerad för 
maximal Rm/(L+ar). 



 

 74

0 0.5 1 1.5
-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200
Krafter på ställningen från huvudaxeln

t(g/L)0,5

 

 

Fx/mpg

Fy/mpg

 
Figur 5.54 Krafterna från axeln mot ställningen för en 4580 RMV-maskin med fysisk arm med klack 
och motvikt, dimensionerad för räckvidden 300 m och projektilmassan 100 kg. Optimerad för maxi-
mal Rm/(L+ar). 
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6 Analys 
 
Några skillnader mellan maskiner med fast och rörlig motvikt har redan kommenterats i 
undersökningsdelen ovan. Här fokuseras på studiens huvudfrågor. 
 
Med de förenklingar och idealiseringar som gjorts med de matematiska modellerna har också 
möjliga orsaker till försämrad precision i de verkliga maskinerna eliminerats. Fortfarande kan 
dock skillnader noteras. 
 
Då lagerfriktion introduceras resulterar det för de undersökta FMV-maskinerna i en räck-
viddsminskning av 4,7 respektive 4,1 m (se tabell 5.3 & 5.7). För RMV-maskinerna är för-
lusten betydligt större: 11,9 respektive 20,3 m (se tabell 5.11 & 5.15). För FRMV-maskinerna 
ligger förlusten mellan dessa värden: 8,0 respektive 11,0 m. Förklaringen är dels de extra 
lagren för RMV- och FRMV-maskinerna, men också stora skillnader i lagerkrafterna. För den 
verkningsgradsoptimerade RMV-armen är den maximala lagerkraften ca 50 % högre än för 
motsvarande FMV-arm. För de Rm/(L+a)-optimerade armarna är RMV-armens lagerkrafter 
över tre gånger så stora. Återigen befinner sig FRMV-maskinen däremellan. Olika faktorer 
som påverkar lagerfriktionen, som t.ex. bristfällig smörjning eller temperatur, bör därför or-
saka en större variation på räckvidden för RMV-maskinen. De större lagerkrafterna och den 
större instabiliteten p.g.a. den extra leden bör öka förslitningen i lagren och försämra möjlig-
heten att smörja dem idealiskt. Med tanke på ogynnsamma bruksförhållanden är det sannolikt 
att den i simuleringen använda friktionskoefficienten dessutom är satt något för lågt, varför 
skillnaderna kan antas vara ännu större i verkligheten. 
 
Glapp i de extra axellagren bidrar också i sig självt till mindre precision, men eftersom de 
matematiska modellerna förutsätter att glapp inte råder, framträder den variationen inte här. 
 
För åtminstone lättare armar kan RMV-maskinens stora variation i slungkraft i kombination 
med en i verkligheten elastisk slunga bidra till en försämrad precision. I de masslösa armarna 
är fenomenet med negativ slungkraft särskilt framträdande vid höga spännvinklar α och mass-
förhållanden mc/mp, just där RMV-maskinerna räckviddsmässigt är som mest konkurrenskraf-
tiga. Med en stor massa fast förbunden med armen, som i fallet med en fast motvikt eller en 
kraftig arm, övergår slungkraften till att öka monotont till tiden för slungöppningen. 
 
Krafternas variation över tiden är över lag lugnare med fast motvikt än med rörlig. Det bör 
gynna precisionen. Den med en kombination av motvikter försedda maskinen uppvisar, lik-
som i de flesta fall, en ”blandning” av de andra maskinernas typiska egenskaper. 
 
I tabell 5.26 rangordnas de tre huvudtyperna av motviktsslungor efter maximal verkningsgrad. 
Med tanke på den allmänna uppfattningen att rörlig motvikt på ett effektivare sätt omvandlar 
potentiell energi till rörelseenergi och därmed ger högre verkningsgrad, kan resultaten före-
falla förvånande.60 Endast för kombinationerna α = 75° och mc/mp = 80 resp. 100 ger rörlig 
motvikt högre verkningsgrad än fast. Det är, i detta avseende, en skärpning av Jahsmans 
(2004:14) resultat, som pekade åt samma håll. De fysiska armar som dimensionerats med för-
lusteffekter bekräftar resultaten för α = 45° och mc/mp = 80. Enligt en vanlig förklaring borde 
verkningsgraden för den med rörlig motvikt försedda maskinen istället öka, eftersom den 
extra leden gör det möjligt för motvikten att falla rakare nedåt, varvid dess kinetiska rotations-

                                                 
60 ”Hinged counterweight machines added yet another increment to the range by improving the efficiency with 
which the trebuchet converted gravitational energy to projectile motion.” (Chevedden et al. 1995:61). 
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energi minskar (Siano 2001:14). Chevedden et al. (1995) påstår att enbart byte av motviktstyp 
till rörlig leder till längre räckvidd.61 Som en kontroll av detta påstående byts den fasta mot-
vikten ut mot en rörlig för den undre armen i tabell 5.4. Med den rörliga motvikten minskar 
räckvidden från 300,0 m till 233,1 m. 
 
Tabell 5.26 De tre huvudtyperna av motviktsslunga, rangordnade efter högst verkningsgrad. Data sam-
manställd från tabell 5.1, 5.9 och 5.17, där masslösa armar optimerats utan förlusteffekter.  
 

FMV FRMV RMV ηR Spännvinkel α (°) Spännvinkel α (°) Spännvinkel α (°) 
mc/mp 30 45 60 75 30 45 60 75 30 45 60 75 

100 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 
80 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 3 2 
60 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 
40 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 
20 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

 
En jämförelse av armarna i avsnitt 5.1.2 och 5.2.2 visar ändå att den med rörlig motvikt för-
sedda armen, trots en 4 % lägre verkningsgrad, har en 25 % kortare slungarmslängd än mot-
svarande arm med fast motvikt. Eftersom slungarmslängden vid en given spännvinkel α är 
direkt proportionell mot axellagrets höjd, kan hela maskinen göras 25 % mindre. 
 
Om därför armarna i tabell 5.26 istället jämförs med avseende på räckvidd per slungarms-
längd Rm/L blir förhållandena helt annorlunda (se tabell 5.27). Trenden är densamma för de 
fysiska armarna dimensionerade med förluster. Här uppvisar den med rörlig motvikt försedda 
maskinen längst räckvidd över alla punkter, utom för mc/mp = 20 och kombinationen mc/mp = 
40 och α = 30°. FMV-maskinen har lägst relativ räckvidd. Endast för spännvinkeln α = 30°, 
samt för kombinationen α = 45° och mc/mp ≤ 40, överträffar den FRMV-maskinen med den 
här valda kombinationen av motvikter. Tabell 5.1, 5.9 och 5.17 visar att förklaringen ligger i 
motviktsarmarnas längd och därmed stor initial potentiell energi, inte i effektivt energiutnytt-
jande. Endast vid mycket höga spännvinklar och massförhållanden är verkningsgraden till för-
del för maskinen med rörlig motvikt. 
  
Den tydliga skillnaden i räckvidd relaterad till maskinstorlek (axelhöjd) mellan maskintyperna 
är den naturliga förklaringen till Egidio Colonnas påstående. Axelhöjdens definierande karak-
tär stöds också av Marinus Sanutus, som förklarar att man vid byggandet av en ”vanlig” kast-
maskin först slår fast hur hög stödpunkten skall vara (Schneider 1910:44), varefter höjden an-
vänds för att bestämma andra mått. 
 
Figur 5.4 och 5.8 tydliggör ett praktiskt problem med den fasta motvikten. För att kunna ut-
nyttja verkningsgradsfördelarna med FMV-maskinen behöver motvikten placeras nära axeln. 
Här är utrymmet dock begränsat. Sidoramarna tycks ofta ha lutats innåt, både för att minska 
böjbelastningen på axeln och för att öka stabiliteten. Därmed ökar bl.a. behovet av ett mot-
viktsmaterial med hög densitet. Om istället motviktsarmen görs längre sjunker verknings-
graden. Särskilt för högre spännvinklar α och masskvoter mc/mp får istället snart RMV-mas-

                                                 
61 Chevedden et al. (1995), 61f: ”Medieval engineers observed that hinged counterweight machines, all else 
being equal, would throw their projectiles farther than would fixed-weight ones.” Ingen källa anges för detta 
specifika påstående (”all else being equal”). Chevedden hänvisar inte heller i senare artiklar till ett sådant, och 
mig veterligen finns ingen sådan text. Den hypotetiska ”iakttagelsen” måste därför tillskrivas Chevedden et al. 
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kinen en högre verkningsgrad. Detta kan observeras vid en jämförelse av tabell 5.5 och 5.9. 
Utan att förklara detta faktum är det under liknande omständigheter, med ett exempel med 
spännvinkeln α = 45°, masskvoten mc/mp = 100 och armkvoten a/L = 0,25, som Siano (2001) 
demonstrerar den rörliga motviktens fördel gentemot den fasta. 
 
Trots den teoretiska verkningsgradsfördelen med fast motvikt kan det alltså i praktiken ofta ha 
varit lättare att nå hög verkningsgrad med rörlig motvikt. 
 
Tabell 5.27 De tre huvudtyperna av motviktsslunga, optimerade efter maximal verkningsgrad ηR, men 
rangordnade m.a.p. räckvidd per slungarmslängd. Data sammanställd från tabell 5.1, 5.9 och 5.17, som 
gäller masslösa armar utan förlusteffekter. 
 

ηR FMV FRMV RMV 
Rm/L-rang Spännvinkel α (°) Spännvinkel α (°) Spännvinkel α (°) 

mc/mp 30 45 60 75 30 45 60 75 30 45 60 75 
100 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 
80 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 
60 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 
40 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
20 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 

 
En kontroll av belastningarna visar att med antagna dimensioner belastningskriterierna över-
skrids för en träaxel. Det gäller böj- och skjuvspänning, samt yttrycket mot axelns sida, som 
utsätts för en spänning motsvarande den för fiberparallell kompression i axelhålet. Någon 
form av förstärkning skulle vara nödvändig. För FMV-maskinen är axeldimensionen endast 
164 x 164 mm, vilket är en tänkbar dimension för en alternativ järnaxel. 
 
För armarna optimerade m.a.p. maximal räckvidd per total armlängd, Rm/(L+a), är de poten-
tiella räckviddsvinsterna stora, särskilt med rörlig motvikt. För en 4580 RMV-maskin ökar 
räckviddskvoten exempelvis från 48,8 till 60,3, en ökning med 24 % från den verkningsgrads-
optimerade armen. Om de tre maskintyperna rangordnas på basis av denna räckviddskvot blir 
förhållandena snarlika de i tabell 5.27. Ett problem är dock att krafterna på maskinen ökar 
markant. 
 
Jahsman (2004:26-28) redovisar krafterna för en 4580-maskin med fast respektive rörlig mot-
vikt utan armmassa. Motsvarande armar redovisas här i avsnitt 5.1.7 och 5.2.7. För FMV-
maskinen är resultaten nästan identiska. För RMV-maskinen redovisar Jahsman ett negativt 
extremvärde för den vertikala kraften mot ställningen av Fy/mpg = -5500, ett dubbelt så stort 
värde som i min simulering. Anmärkningsvärt är också att slungkraften i Jahsmans fall inte 
uppvisar någon kompression, vilket i mina resultat är mycket framträdande och överensstäm-
mande med tidigare resultat. Detta förefaller orimligt. I vilket fall är de masslösa simulering-
arna missvisande, eftersom krafterna minskar dramatiskt då en fysisk arm används, i detta fall 
till Fax,max/mpg = 483 från 2890 (se tabell 5.14 och 5.16). Trots detta är i jämförelse med mot-
svarande ηM-optimerade arm den maximala böjspänningen i axeln över 50 % större och tryck-
spänningen fiberparallellt i axelhålet över 80 % större. Åter är hållfastheten i axeln ett pro-
blem. Anledningen till att räkenskaperna rörande motviktsslungorna vid Vellexon betonar be-
hovet av att förstärka axeln med järnstänger är förståeligt (Rathgen 1928:627) .   
 
För armar optimerade m.a.p. Rm/(L+a) resulterar den långa motviktsarmlängden i vissa fall i 
så korta motviktshängslen att motvikten inte går fri från kastarmen (se figur 5.33 och 5.52). 
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De låga kvoterna a/L för rörlig motvikt i de citerade medeltida konstruktionsråden antyder att 
man inte avser sådana armar. 
 
Sannolikt avser Marinus Sanutus en spännvinkel av α ≥ 45° för den ”vanliga” maskinens arm 
med kvoten a/L = 1:4,45 = 0,224. Bland de verkningsgradsoptimerade masslösa armarna i 
tabell 5.9 har ingen inom det aktuella området en så kort motviktsarm. Intressant nog minskar 
för 4580 RMV-maskinen a/L i den slutliga dimensioneringen i tabell 5.12 till a/L = 0,222 = 
1:4,5. Under rådande simuleringsförutsättningar kan detta konstruktionsråd därför styrkas. 
 
För Sanutus ”långtskjutande” maskin med a/L = 1:5 = 0,2 samt för Kyesers a/L = 1:5,75 = 
0,174, respektive a/L = 1:6 = 0,167 med slunglängd ps/L ≤ 1, krävs med simuleringarnas 
standardarm en högre masskvot än mc/mp = 80. Preliminära resultat antyder att en 45100 
RMV-maskin optimerad för hög verkningsgrad bör ha en armkvot a/L nära den för Sanutus 
”långtskjutande” maskin. Med mc/mp = 80 går det inte att hitta motsvarigheter bland simu-
leringarna med rörlig motvikt. Endast med fast motvikt eller båda motvikterna förekommer 
liknande ideala armkvoter. En högre fast massa i motviktsarmen bidrar till att sänka den 
ideala armkvoten a/L. Av de undersökta konstruktionskällorna har åtminstone Innsbruck-
Bellifortis en lång armsektion bortom motviktsaxeln. Göttingen-Bellifortis (med a/L = 1:5,75) 
visar ingen sådan sektion, men bilden är en avvikande perspektivbild. Eftersom korrigeringar 
i Innsbruck-Bellifortis antyder att även måttet på slungarmen i Göttingen-Bellifortis är fel, kan 
man fråga sig hur nära illustrationen ligger ingenjörens konstruktionstanke. Marinus Sanutus 
verkar inte lämna några detaljer om motviktsarmens utformning. I avsnitt 5.4.1 undersöks 
därför inverkan av en motviktsarm, som liksom fallet i Innsbruck-Bellifortis har en klack bort-
om motviktsaxeln av samma längd som motviktsarmlängden. 
 
Dimensionering med verkningsgradsoptimering ger en arm med a/L = 0,170 = 1:5,85, vilket 
ligger mellan de båda Kyeser-manuskriptens kvoter. Dessutom erhålls en slunglängd ps/L = 
0,947, vilket också stämmer med anvisningarna. Det är därför möjligt att dessa källor avser 
armar som på ett liknande sätt är relativt välbalanserade. Andra massbidrag till motviktsarmen 
kan ha kommit från tunga axlar, förstärkningar kring armen eller axelhålen, eller de block 
som ibland avbildas i änden av motviktsarmen, vars funktion sannolikt var att förhindra splitt-
ring av densamma. 
 
Hos Marinus Sanutus och i Innsbruck-Bellifortis används dock med dessa armkvoter en mot-
viktsstötta, och i det senare manuskriptet även en sidoförskjutning av axeln. Preliminära tester 
visar på mycket låg prestanda med motviktsstötta. Fortsatta undersökningar med motvikts-
stötta och axelförskjutning är därför nödvändiga. 
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7 Slutsats 
 
Det har i genomförda datorsimuleringar gått att finna stöd för Egidio Colonnas påståenden om 
egenskaperna hos de tre huvudtyperna av motviktsslungor. 
 
För en maskin med rörlig motvikt (RMV) uppstår betydligt större förluster p.g.a. friktion i 
lager än för en maskin med fast motvikt (FMV), respektive med en kombination av fast och 
rörlig motvikt (FRMV). Anledningen är dels de extra lagerytorna, men också de betydligt 
större lagerkrafterna. Alla faktorer som påverkar friktionen ger en större räckviddsvariation 
för RMV-maskinen än hos de övriga. Stora lagerkrafter ökar risken för bristfällig smörjning 
och lagerproblem. Slungkraften är större och varierar snabbare än med fast motvikt, vilket 
kan leda till ojämnare slungöppning. Med fast motvikt ges en jämnare kaströrelse, med en 
lugnare variation av uppträdande krafter över tiden, vilket bör gynna precisionen. Med en 
kombination av fast och rörlig motvikt uppvisar maskinen i de flesta fall ett ”blandbeteende” 
mellan de båda andra maskintyperna. 
 
För en given storlek på maskinen, d.v.s. höjd till huvudaxeln, ger RMV-maskinen en längre 
räckvidd. Kortast räckvidd nås med fast motvikt. Till skillnad mot den vanliga uppfattningen 
visar resultaten att rörlig motvikt inte ger lång räckvidd främst på grund av hög verkningsgrad 
utan på grund av den större motviktsfallhöjden och därmed den större initiala potentiella ener-
gin för RMV-maskinen. Istället kan fast motvikt åtminstone teoretiskt ge den högsta verk-
ningsgraden, även om utnyttjandet innebär praktiska problem. 
 
De av Marinus Sanutus angivna proportionerna för en ”vanlig” kastmaskins arm, 1:4,45, 
överrensstämmer med simuleringarnas resultat för en maskin med rörlig motvikt, med en arm 
som slutar vid motviktsaxeln. 
 
Proportionerna som samme författare ger till en ”långtskjutande” maskin, 1:5, och de som an-
ges i två manuskript av Conrad Kyeser, 1:5,75 respektive 1:6, uppträder endast i optimering-
arna då kastarmen fortsätter bortom motviktsaxeln, eller då en FRMV-maskin används. Pre-
liminära resultat antyder att simuleringarnas standardarm försedd med endast rörlig motvikt 
kräver masskvoter mc/mp ≥ 100 för att armkvoterna skall erhållas. Eftersom dessa medeltida 
uppgifter inte nämner en fast motvikt, antyder det antingen att de här avsedda armarna till sin 
konstruktion är mer balanserade än simuleringarnas standardarm eller att de försetts med en 
större motvikt. Särskilt i det senare fallet är det motiverat att benämna maskinen ”långt-
skjutande”. 
 
Då minst två av de senare armarna är avsedda att användas med motviktsstötta behöver den-
nas funktion utredas. 
 
Med reservation för effekten av motviktsstöttan antyder resultaten i detta arbete att de medel-
tida konstruktionsråden och omdömena har saklig grund. 
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Bilagor 
 
A Rörelseekvationer 
 
A1 Positioner, hastigheter och accelerationer 
 
Nedan redovisas rörelseekvationerna för den mest avancerade modellen med fast och rörlig 
motvikt, motviktsstötta och axelförskjutning. Enklare modeller har byggts upp på liknande 
sätt. 
 

 
Figur A1 Schematisk representation av motviktsslungan 
 
θb : vinkeln för kastarmen, mätt från horisonten i moturs riktning 
θp : vinkeln för slungan, mätt från horisonten i moturs riktning  
θc : vinkeln för den rörliga motvikten, mätt från horisonten i moturs riktning 
L : längden på slungarmen 
af : längden på motviktsarmen från huvudaxeln till den fasta motvikten 
ah : längden på motviktsarmen från huvudaxeln till den rörliga motvikten 
b : avståndet till armens tyngdpunkt, längs dess längdriktning, från huvudaxeln 
boff : axelförskjutningen vinkelrätt mot armens mittlinje 
p : avståndet till gemensamt masscentrum för projektil-slunga från armens spets 
   (när slungans massa försummas sammanfaller p med ps) 
ps : slunglängden 
h : höjden till huvudaxeln 
c : längden på den rörliga motviktens hängslen, mätt från motviktsaxeln till motviktens 
   masscentrum 
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Masscentras positioner: 
 

cos sinb b off bx b bθ θ= +  x-koordinat för kastarmen 
sin cosb b off by h b bθ θ= + −  y-koordinat för kastarmen 

cos sin cosp b off b px L b pθ θ θ= + +  x-koordinat för projektil-slunga 
sin cos sinp b off b py h L b pθ θ θ= + − +  y-koordinat för projektil-slunga 

cos sincf f b off bx a bθ θ= − +  x-koordinat för fast motvikt 
sin coscf f b off by h a bθ θ= − −  y-koordinat för fast motvikt 

cos sin cosch h b off b cx a b cθ θ θ= − + +  x-koordinat för rörlig motvikt 
sin cos sinch h b off b cy h a b cθ θ θ= − − +  y-koordinat för rörlig motvikt 

 
Masscentras hastigheter: 
 

sin cosb b b off b bx b bθ θ θ θ= − +& &&  

cos sinb b b off b by b bθ θ θ θ= +& &&  

sin cos sinp b b off b b p px L b pθ θ θ θ θ θ= − + −& & &&  

cos sin cosp b b off b b p py L b pθ θ θ θ θ θ= + +& & &&  

sin coscf f b b off b bx a bθ θ θ θ= +& &&  

cos sincf f b b off b by a bθ θ θ θ= − +& &&  

sin cos sinch h b b off b b c cx a b cθ θ θ θ θ θ= + −& & &&  

cos sin cosch h b b off b b c cy a b cθ θ θ θ θ θ= − + +& & &&  
 
Masscentras accelerationer: 
 

2 2cos sin sin cosb b b b b off b b off b bx b b b bθ θ θ θ θ θ θ θ= − − − +& && & &&&&  
2 2sin cos cos sinb b b b b off b b off b by b b b bθ θ θ θ θ θ θ θ= − + + +& && & &&&&  
2 2 2cos sin sin cos cos sinp b b b b off b b off b b p p p px L L b b p pθ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ= − − − + − −& && & && & &&&&  
2 2 2sin cos cos sin sin cosp b b b b off b b off b b p p p py L L b b p pθ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ= − + + + − +& && & && & &&&&  
2 2cos sin sin coscf f b b f b b off b b off b bx a a b bθ θ θ θ θ θ θ θ= + − +& && & &&&&  
2 2sin cos cos sincf f b b f b b off b b off b by a a b bθ θ θ θ θ θ θ θ= − + +& && & &&&&  

2 2 2cos sin sin cos cos sinch h b b h b b off b b off b b c c c cx a a b b c cθ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ= + − + − −& && & && & &&&&  
2 2 2sin cos cos sin sin cosch h b b h b b off b b off b b c c c cy a a b b c cθ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ= − + + − +& && & && & &&&&  

 
Avståndet till gemensamt masscentrum för projektil-slunga från armens spets är: 
 

( )
2

s
s p

s p

mp m
p

m m

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠=

+
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Slungvinkeln bestäms initialt av villkoret: 
 

cos sin
2 arcsin off b b

p
s

h b L r
p
θ θ

θ π
− + − +⎛ ⎞

= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
För en rörlig motvikt utan motviktsstötta gäller initialt vanligen: 270cθ = °  
 
A2 Kraft- och momentekvationer 
 
Kastarmen: 

 
Figur A2 Frilagd kastarm med krafter och moment 
 
Bx : horisontell kraft mellan arm och ställning genom axeln 
By : vertikal kraft mellan arm och ställning genom axeln 
Cxf : horisontell kraft mellan arm och fast motvikt 
Cyf : vertikal kraft mellan arm och fast motvikt 
Cxh : horisontell kraft mellan arm och rörlig motvikt 
Cyh : vertikal kraft mellan arm och rörlig motvikt 
G : kraft mellan arm och motviktsstötta 
Px : horisontell kraft mellan arm och slunga 
Py : vertikal kraft mellan arm och slunga 
Mb : moment i huvudaxellagret (= 0 då lagerhastigheten är 0) 
Mcf : moment mellan fast motvikt och arm 
Mch : moment mellan rörlig motvikt och arm (= 0 då relativa hastigheten i lagret är 0)  
mb : kastarmens massa 
Ib : tröghetsmoment för kastarmen med avseende på tyngdpunkten 
φ : vinkeln mellan motviktsstöttan och kastarmen 
bg : avstånd mellan kastarmens tyngdpunkt och motviktsstöttans kontaktpunkt med armen 
rb : radien på huvudaxelns axeltappar 
rc : radien på motviktsaxeln 
μb : friktionskoefficient i huvudaxellagret 



 

 87

μc : friktionskoefficient i motviktsaxellagret 
 

2 2 2 2

( cos sin ) ( sin cos )

( )sin ( ) cos ( )sin ( ) cos

sin ( )sin ( ) cos

( ) ( )

tp y b off b x b off b

xf f b yf f b xh h b yh h b

g x b y b

b b b x y cf b c c c xh yh b

M B b b B b b
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ϕ θ θ

θ μ θ θ μ

= − + + −

+ + − + + + − +

− − − + −
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∑

& & &
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cos( )x x x xf xh b b bF P B C C G m xθ ϕ= + + + − − =∑ &&  

 
sin( )y y y yf yh b b b bF P B C C m g G m yθ ϕ= + + + − − − =∑ &&  

 
Avståndet mellan kastarmens tyngdpunkt och motviktsstöttans kontaktpunkt med armen är: 
 

( ) ( )sin
sing hb b a c d
π ϕ β

ϕ
− −

= + − −  

 
Slunga och projektil: 
 

 
Figur A3 Frilagd slunga med krafter och moment 
 
Dx : horisontell komponent av luftmotstånd 
Dy : vertikal komponent av luftmotstånd 
N : normalkraft mellan projektil och glidränna 
g : gravitationskonstanten = 9,80665 m/s2  
mp : projektilens massa 
ms : slungans massa 
Ip : tröghetsmoment för projektil med avseende på tyngdpunkten 
r : projektilens radie 
μ : friktionskoefficient mellan projektil (egentligen slungpåse) och glidränna 
 

2
2 2

sin cos ( )sin ( )( ) cos

( ( )sin ) ( ) cos ( ) ( )
2 12 2

tp x p y p x s p p y s p

s s s s
s p s p p p s s p

M P p P p D p p m g D N p p

p m p pN r p p m g p I m p p m p

θ θ θ θ

μ θ θ θ

= − + + − − + − −

⎡ ⎤
+ − − + − = + − + + −⎢ ⎥

⎣ ⎦

∑
&&

 

( )x x x p s pF P D N m m xμ= − − + = +∑ &&  
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( )y y s p y p s pF P m g m g D N m m y= − − − − + = +∑ &&  
 
För luftmotståndet i horisontell och vertikal riktning gäller: 
 

1
2x d luft xD C Avvρ=  1

2y d luft yD C Avvρ=  

 
Cd : luftmotståndskoefficient = 0,4 
ρluft : densitet för luft vid 15° C vid havsytan = 1,225 kg/m3 

A : tvärsnittsarean för projektilen 
2

2 3
3
4

p

p

m
rπ π

πρ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 , där ρp är projektilens densitet 

v : projektilens fart 
vx : projektilens hastighet i x-riktningen 
vy : projektilens hastighet i y-riktningen 
 
Innan projektilen lyfter från glidbanan är dess vertikala acceleration noll, d v s: 
 

2 2 2sin cos cos sin sin cos 0ps b b b b off b b off b b s p p s p py L L b b p pθ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ= − + + + − + =& && & && & &&&&  
 
Vidare är luftmotståndets vertikala komponent noll, d v s: 0yD =  
 
Projektilen lyfter från glidrännan då 0N = , vilket också gäller under resten av kastet. 
 
Motvikter: 
 

 
Figur A4 Frilagda motvikter med krafter och moment 
 
mcf : fasta motviktens massa 
mch : rörliga motviktens massa 
Icf : tröghetsmoment för fast motvikt med avseende på tyngdpunkt 
Ich : tröghetsmoment för rörlig motvikt med avseende på tyngdpunkt 
β : den låsta vinkeln mellan kastarmen och den rörliga motvikten p g a motviktsstöttan 
d : avståndet mellan den rörliga motviktens masscentrum och skärningspunkten mellan 
   motviktshängslena och motviktsstöttan 
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tpf cf cf bM M I θ= =∑ &&  

xf xf cf cfF C m x= − =∑ &&  

yf yf cf cf cfF C m g m y= − − =∑ &&  

2 2

sin cos sin( )

( )

tph xh c yh c

b c c c xh yh ch c

M C c C c Gd

signum r C C I

θ θ π ϕ β

θ θ μ θ

= − + + − −

+ − + =

∑
& & &&

 

cos( )xh xh b ch chF C G m xθ ϕ= − + − =∑ &&  

sin( )yh yh b ch ch chF C G m g m yθ ϕ= − + − − =∑ &&  
 
Innan motviktsstöttan släpper gäller: 

c bθ θ=& &  

c bθ θ=&& &&  
 
Motviktsstöttan släpper då 0G = , vilket också gäller under resten av kastet. 
 
B Spänningsbidrag i kastarmen 
 
B1 Spänningar i slungarmen 
 
Böjmomentet i slungarmen p.g.a. slungkraften, där xs avser avståndet från armens spets: 

cos sinss y s b x s bM P x P xθ θ= −  
 
Longitudinella kraften i slungarmen p.g.a. slungkraften: 

sin cosss y b x bF P Pθ θ= +  
 
Böjmomentet i slungarmen orsakat av tröghetskrafter p.g.a. armmassa och 
vinkelaccelerationen bθ&& , där b avser bredden på kastarmen: 

2 3 4
2

2 12 8
s s s

trögs b arm
Lx x xM b

L
θ ρ

⎛ ⎞
= − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
&&  

 
Longitudinell kraft p.g.a. centripetalaccelerationens inverkan på armmassan: 

2 3
2 2

4 2
s s

cents b arm s
x xF b Lx

L
θ ρ

⎛ ⎞
= + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
&  

 
Longitudinell kraft p.g.a. armens tyngd: 

2
2 3 sin

4
s

tyngds arm s b
xF gb x
L

ρ θ
⎛ ⎞

= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Böjmoment orsakat av armens tyngd: 

2 3
2 cos

2 4
s s

tyngds arm b
x xM gb

L
ρ θ

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Hållfasthetskriterium i slungarmen vid lastkombinationen böjning och dragning: 
 

, ,

1ss trögs tyngds ss cents tyngds
f f

m d ys t d s

M M M F F F
f W f A

γ γ
+ + + +

+ ≤  (Boverket 2003:§5.3126) 

 
fγ : partialkoefficienten för lasten, här 1,3 

,m df  och ,t df  : den dimensionerande hållfastheten i böjning respektive dragbelastning 
23

6 2
s

ys
bxbW b
L

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 : böjmotståndet i slungarmen vid avståndet xs från armens spets 

3
2

s
s

bxA b b
L

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

  : slungarmens tvärsnittsarea vid avståndet xs från armens spets 

 
Hållfasthetskriterium i slungarmen vid lastkombinationen böjning och tryck: 
 

2

, ,

1ss trögs tyngds ss cents tyngds
f f

m d ys c d s

M M M F F F
f W f A

γ γ
+ + ⎛ ⎞+ +

+ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (Boverket 2003:§5.3127) 

 
,c df : den dimensionerande hållfastheten i tryckbelastning 

 
B2 Spänningar i motviktsarmen 
 
Liksom för avsnitt B.1 är följande moment positiva i positiv θb-riktning. 
 
Böjmomentet i motviktsarmen p.g.a. motviktens transversella kraftkomponent och 
lagermoment, där xc avser avståndet från motviktsarmens ände: 

sin coscc x c b y c b cM C x C x Mθ θ= − −  
 
Longitudinella kraften i motviktsarmen p.g.a. motviktens longitudinella kraftkomponent: 

cos sincc x b y bF C Cθ θ= − −  
 
Böjmomentet i motviktsarmen orsakat av tröghetskrafter p.g.a. armmassa och 
vinkelaccelerationen bθ&& , där b avser bredden på kastarmen: 

3
2 25

4 3
c

trögc b arm c
xM b axθ ρ

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
&&  

 
Longitudinell kraft p.g.a. centripetalaccelerationens inverkan på armmassan: 

2
2 25

2 2
c

centc b arm c
xF b axθ ρ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
&  

 
Longitudinell kraft p.g.a. armens tyngd: 

25 sin
2tyngdc arm c bF gb xρ θ=  
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Böjmoment orsakat av armens tyngd: 
2 25 cos

4tyngdc arm c bM gb xρ θ=  

 
För motviktsarmen används ett hållfasthetskriterium liknande det för slungarmen (se bilaga 
B1) med ovanstående lastbidrag och nedanstående tvärsnittsegenskaper: 

25
6 2yc
b bW ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  : slungarmens böjmotstånd 

25
2c
bA =   : slungarmens tvärsnittsarea 

 
B3 Deformation av kastarmen 
 
För vinkeländringen av kastarmens medellinje gäller följande krav: 
 

0

( ) 10
( ) 180

L
s

spets s
d s

M xw dx
E I x

π′ = ≤∫  där 

 
xs anger positionen längs slungarmen från dess spets. 
 
Här försummas inverkan av normalspänningen och endast följande tre moment beaktas. 
 
Moment från slungkraften: 

cos siny s b x s bP x P xθ θ−  
 
Moment p.g.a. tröghetskrafter: 

2 3 4
2

2 12 8
s s s

b arm arm
Lx x xb

L
θ ρ

⎛ ⎞
− + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
&&  

 
Moment p.g.a. armmassan: 

2 3
2 cos

2 4
s s

arm arm b
x xgb

L
ρ θ

⎛ ⎞
− +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
Tvärsnittets yttröghetsmoment ges av: 

33
2( )

12

arm s
arm arm

s

b xb b
LI x

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠=  

 
Efter integration erhålls följande vinkeländring: 
 

( )2 2 2 2

4

2 3 4 cos 12 cos 12 sin

25
b arm arm arm arm b y b x b

spets
d arm

L b L b gL P P
w

E b

θ ρ ρ θ θ θ− − + −
′ = −

&&
 

 
 


