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Förord 
 
I maj 2007 tilldelades jag ett stipendium av Idéhuset i Luleå för att under juni till och med 
augusti skriva en affärsplan och utveckla en idé till färdig produkt. Idén för stipendiet var en 
justeringsmekanism för att ändra tyngdpunktsläget i en golfklubba för att uppnå olika 
flyktegenskaper på golfbollen.  
Projektidén för detta examensarbete är en fortsättning på det arbete som påbörjades under 
stipendietiden, och innefattar dels justeringsmekanismen och dels det klubbhuvud som 
justeringsmekanismen ska appliceras på. 
 
Med hjälp av handledare Magnus Karlberg, (Avd. för Datorstödd maskinkonstruktion vid 
Luleå Tekniska Universitet), genomfördes arbetet uteslutande på LTU. 
 
 
-------------------- 
 
Mikael Önnervall 
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Sammanfattning 
 
Idag finns ca 600 000 golfspelare i Sverige och ca 50 miljoner i hela världen, alla spelare har 
olika förutsättningar vad gäller längd och vikt samt längd och vikt på överarmar, underarmar, 
ben, rygg, huvud, hals, händer, osv. Detta medför alltså att alla spelare har olika mekaniska 
förutsättningar, vilket betyder att en och samma klubba inte upplevs och fungerar lika för 
någon spelare. 
 
Målet med projektet är att ta fram en driver som passar alla golfare. 
 
Till den färdiga produkten måste ytterligare beräkningar i form av en dynamisk analys göras 
för att träffytan så att kontakttiden mellan golfboll och träffyta blir exakt 256µs. Detta för att 
denna kontakttid motsvarar ett COR-värde på 0,83. (COR-värde är kvoten mellan 
ingångshastigheten och utgångshastigheten). 
 
I förstudien samlas och presenteras fakta om vilka egenskaper golfspelare söker vid inköp av 
ny driver samt de egenskaper de inte vet att de söker presenteras här.  
Förstudien innefattar teori, behovsanalys, marknadsundersökning och relaterade teknologier. 
Det visade sig att de viktigaste egenskaperna för en golfspelare är att slå långt, rakt och att 
känslan i klubban är bra. 
 
Avsnittet produktkartläggning översätter det som golfspelar efterfrågar och värdesätter mest 
och översätter detta till ingenjörsmässiga värden. 
 
Avsnittet konceptdesign och prototypframtagning handlar om att komma på radikala idéer på 
hur de givna egenskaperna skulle uppfyllas. De 3 starkaste koncepten är alla uppbyggda kring 
justerbara vikter, där två vikter löper längs ett givet spår från bakre hörnen in mot 
klubbhuvudets tyngdpunkt. De justerbara vikternas viktigaste funktioner är att kunna ändra 
klubbans tröghetsmoment och bollens sidledsskruv. För att objektivt kunna betygsätta 
koncepten evaluerades dessa i Kepner-Tregoe matriser utan egna värderingar. Ett koncept för 
justerbara vikter och ett koncept för klubbhuvud valdes för vidare utvecklingsarbete. 
 
Under detaljerad design och tillverkning användes solidmodelleringsprogrammet I-deas för att 
göra finita element-analyser och med hjälp av dessa optimera klubbhuvudets material och 
tjocklek samt justeringsmekanismens konstruktion för att dessa ska klara av de påfrestningar 
som uppstår vid en golfbollsträff i 350m/s. Beräkningarna ledde slutligen fram till 
ritningsunderlag för både klubbhuvud och justeringskonstruktionen.  
 
Prototyper av viktjusteringsenheterna har tillverkats och provats för att de ingående rörliga 
delarna garanterat löper enligt de teoretiska modellerna. 
En påsiktsmodell har tillverkats utifrån den solidmodell som arbetades fram i Alias och I-
deas. Syftet med den är dels försäkra sig om att formgivningen överensstämmer med den 
virtuella modellen som framtagits i CAD programmen, men också att försäkra sig om att 
viktjusteringsenheterna passar i klubbhuvudet som planerat.  
 
Utifrån den produktkaraktäristik som arbetades fram genom kundundersökningar valdes de tre 
mest efterfrågade egenskaperna på en driver ut, och de var dessa egenskaper arbetet gick ut på 
att uppfylla. De tre egenskaperna är att slå rakt, slå långt och bra känsla. 
Alla tre egenskaper är uppfyllda. 
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Abstract 
 
Today there are 600 000 golf players in Sweden and almost 50 million in the world.  
Every player got different conditions according to weight, length and strength. This results in 
that every player got different mechanical features and experiences the same golf club in 
different ways.  
 
The goal of this project is to design a driver that fits every golfer. 
 
During the pre study, information about the golfers and there needs  are collected. 
Problems and solutions are presented here.  
 
The road map phase translates the needs that have been collected in to engineering values. 
 
In concept design and prototyping the main focus is to come up with unique ideas how to 
solve the needs. The best ideas from this phase are all based on adjustable weights, where the 
weights runs from the rear back corners torch the centre of the club head. The most important 
features of the adjustable weights is to prevent spin at the golf boll sideways and to adjust the 
motion of inertia of the club head.  
In order to do an objective assessment Kepner-Tregoe matrixes where used.  
 
During detail design and manufacturing the solid modelling software I-deas where used to 
make FE-analysis in order to optimize the club head to stand firm the impact of an golf boll in 
250mph.       
 
Prototypes of the adjustable weights have been manufactured in order to make sure they work 
properly.  
A rapid prototyping model of the club head are also manufactured in order to make sure the 
adjustable weight runs properly inside it.  
 
The product characteristics that’s presented in the pre-study phase, the 3 most wanted features 
was to hit the golf boll straight and far and to have a nice feeling in the club. Al these features 
are solved.  
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1. Inledning 
Idag finns ca 600 000 golfspelare i Sverige och ca 50 miljoner i världen.   
Från och med årsskiftet 2006/2007 kommer alla drivers med trampolineffekt, dvs. COR-värde 
(Coefficient of Restitution) mer än 0,83, att förbjudas för handikappgrundande spel i hela 
världen. COR är kvoten mellan den utgångshastighet som bollen får och ingångshastigheten 
på klubbhuvudet när det träffar bollen.1  
 

                         (1) 
   
 
Anledningen till detta förbud är framförallt den ökade längd som dessa trampolindrivers 
medför. De flesta klubbtillverkare har de senaste åren fokuserat på att öka slaglängden på 
utslagen vilket i sin tur resulterar i att de kvarvarande slagen till greenen ska blir kortare. När 
dessa slag in på greenen kortas ned blir felprocenten också mindre, vilket medför att 
sannolikheten att bollen hamnar närmare flaggan ökar vilket gör att längden på puttarna också 
kortas ned, vilket i slutändan resulterar i lägre antal slag. Utvecklingen har gått så långt att 
flera banor på de internationella tourerna (t.ex. Europa Touren, USA Touren) runt om i 
världen varit tvungna att byggas om och förlängas för att de professionella spelarna där ska 
ställas inför en utmaning. Tanken med detta förbud är således att förhindra denna extrema 
utveckling av slaglängd för att kunna bibehålla de banor som finns.  
Idag är det svårt att säga hur många av de aktiva golfspelarna som äger en driver med 
trampolineffekt men i Sverige är det utifrån egna erfarenheter och observationer så att i 
princip alla som har köpt en driver de senaste fem åren har valt att lägga pengarna på en 
driver med trampolineffekt. När detta förbud träder ikraft kommer det förhoppningsvis att 
leda till en ökad efterfrågan av produkter som kan hjälpa spelare att optimera klubban efter 
deras individuella förutsättningar och på så vis slå längre och rakare. 
 
 

1.1. Projektbeskrivning 
 
Kommersiellt finns i dag framförallt drivers gjorda för en golfspelare som har en normal 
kroppsbyggnad och en golfsving som inte avviker avsevärt från den optimala.  
På senare tid har dock drivers med inställningsmöjligheter nått marknaden. Dessa har stor 
möjlighet att påverka bollflykten vad gäller skruv i sidled, men små möjligheter till påverkan i 
höjdled. I båda dessa fall rör det sig om ett antal utbytbara vikter som kan kombineras för att 
ändra läget på tyngdpunkten i horisontalled samt i vertikalled.  
I och med att vikterna är utbytbara och begränsade i antal, innebär det också att antalet 
positioner som tyngdpunkten kan inta också är begränsade. 
 
Målet med detta projekt är att utveckla en golfklubba (driver) som tillgodoser alla 
golfares och enskilda individers mekaniska förutsättningar.  
 
Inställningen får dock inte bli för enkel att utföra i och med de regler som föreligger för 
dagens golfutrustning. Ett utdrag från regelboken som är upprättad av det internationella 

                                                 
1 www.r&a.com 2007-04-01 
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regelverket R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) (se appendix 3) säger i korthet 
om en klubba utrustad med vikter att: 
 

• Justering får inte vara för enkel att utföra 
• De delar som är justerbara måste vara ordentligt fastsatta och under inga som helst 

omständigheter kunna lossna under spel. 
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2. Projektplanering 
Projektets genomförande följer metodiken Sirius masterplan (se appendix 8). Vissa avvikelser 
har dock gjorts för att passa projektets karaktär.    

2.1. Projektets upplägg 

 
   Figur 1. Gannt schema över projektet 
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3. Förstudie 

3.1. Teori 

Driver 
Drivern är den klubba som används när avsikten är att slå så långt som möjligt. Den har det 
längsta skaftet av klubborna i golfbagen och den minsta vinkeln på träffytan och därmed den 
klubba som går längst, således är denna klubba också den svåraste att slå med. 
 

   
Figur 2. Klubbhuvud som avses förbättras 

MOI  
MOI (Moment Of Inertia) är klubbhuvudets vridmotstånd (tröghetsmoment). 
Tröghetsmomentet mäts genom att låta klubbhuvudet oscillera runt en vertikal axel som går 
genom klubbhuvudets tyngdpunkt (TP). Maximalt tillåtet tröghetsmoment är 5 900 g/cm2 med 
en tolerans om +/- 100 g/cm2.2 

                                                 
2 www.r&a.com 2007-04-02 
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Figur 3. Klubbhuvud med tyngdpunkt 
 
Tröghetsmomentet I för punktmassor ges av: 
 
I=∑m·r²                        (2) 
 
m = massan  
r = det avstånd massan befinner sig från rotationsaxeln 
Förändring av radien kommer att påverka tröghetsmomentet mer än förändring av massan 
eftersom tröghetsmomentet beror på radien i kvadrat och endast är proportionell mot massan. 
För att skapa så stort tröghetsmoment som möjligt ska vikterna placeras så långt ifrån 
rotationsaxeln som möjligt.  



 14

 
Figur 4. Klubbhuvud med punktmassor 
 
Ex: Om två vikter om vardera 20 gram används belägna 5 cm från den gemensamma 
tyngdpunkten (TP) blir det resulterande tröghetsmomentet enligt: 
 
I = m1 r1² + m2 r2²                      (3) 
 
Numeriskt: I = 20·5² + 20·5² = 1000 g/cm2 
 
Om avståndet istället är 6 cm ger resonemanget ovan:  
 
I = 1440 g/cm2 

 
För att få samma ökning av tröghetsmomentet genom att ändra massan på de två vikterna 
måste en ökning ske med 17,6 gram (8,8 grams ökning på vardera vikt) vilket i sin tur leder 
till att klubbhuvudet (vikterna exkluderade) måste göras 17,6 gram lättare för att inte ändra 
totalvikten och svingvikten. Observera att detta är ett förenklat resonemang för att få en 
uppfattning om vilken storleksordning som tröghetsmomentet ändras vid ändring av vikternas 
avstånd från den gemensamma tyngdpunkten respektive ändring av massan på de flyttbara 
vikterna. Klubbhuvudets tröghetsmoment ska även adderas, klubbhuvudet utgörs av ett skal 
och förenklat kan detta skal uppskattas som en tunn platta enligt Fig. 5. Observera att detta 
också är en förenklad modell för att få en uppfattning om det tröghetsmoment som utgörs av 
klubbhuvudet (justerbara vikter exkluderade), samt att klubbhuvudets form inte är känt. Det 
som också kommer att öka tröghetsmomentet är skaftets infästning på klubbhuvudets 
ovansida samt den differentierade materialtjockleken (framförallt träffytan som är något 
tjockare och därför ger en större massa). 
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Figur 5. Tunn platta för förenklat resonemang 

 
 
Ett klubbhuvuds totalvikt bör ligga på ca 200 gram eftersom de skaft som tillverkas har en 
massa som optimerats för denna totalvikt. Om de flyttbara vikterna har en massa på totalt 40 
gram, måste således den övriga massan på klubbhuvudet vara 160 gram vilket ger ett 
tröghetsmoment enligt: 
 
Iz= 1/12 · m · (a2 + b2)                     (4) 
 
Numeriskt: I = 1/12 · 160 · (102 +102) = 2666 g/cm2 

 

Det tröghetsmoment som uppkommer av de flyttbara vikterna om vardera 20 gram på ett 
avstånd om 5 cm från den gemensamma tyngdpunkten (klubbhuvud + vikter) samt 
klubbhuvudets tröghetsmoment blir ger att: 
 
Itotalt = 2666 + 1000 = 3666 g/cm2 

 
Tröghetsmomentet på denna förenklade driver skulle därför kunna förändras mellan 2666 
g/cm2 till 3666 g/cm2 genom att förändra läget på de två vikterna från ändlägena (5 cm från 
den gemensamma tyngdpunkten) till den gemensamma tyngdpunkten. 
 
Hur avståndet på de två vikterna på vardera 20 gram från den gemensamma tyngdpunkten 
påverkar tröghetsmomentet (Iz) presenteras i Fig. 7. Där u och v är de individuella avstånden 
på vikterna. Både Fig. 7 och Fig. 8 är beräknade utifrån koordinatsystemet i Fig. 6. 
 
 
 

 
   Figur 6. Koordinatsystem för klubbhuvud 
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            Figur 7. Förändringen av tröghetsmomentet beroende på vikternas avstånd från tyngdpunkten 
 
Här visas hur tröghetsmomentet förändras vid ändring av vikternas position i x-led. Figur 7 är 
ett användbart verktyg för att kunna se hur mycket vikterna måste kunna förflyttas i xy-planet 
för att uppnå ett specifikt tröghetsmoment.  
Tröghetsmomentet är beroende av läget på tyngdpunkten som presenteras visuellt i Fig. 8. 

 
                Figur 8. Förändring av tyngdpunktens läge beroende på vikternas position 
 
 
Här presenteras hur tyngdpunktsläget förflyttas i x-led vid ändring av vikternas position i xy-
planet. 
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Svingvikt 
Rent tekniskt tar mätningen av svingvikt hänsyn till hur klubbans vikt är fördelad mellan 
greppet och klubbhuvudet. Den enhet svingvikt mäts i består av en bokstav (A-F) och en 
siffra (1-9). En ”senare” bokstav och en högre siffra, desto tyngre är svingvikten. C3 innebär 
alltså en lättare svingvikt än C6. D2 innebär att svingvikten är ännu tyngre än C6. Ju tyngre 
klubbhuvudet är i förhållande till greppändan, desto tyngre svingvikt. Ju lättare klubbhuvudet 
är i förhållande till greppändan, desto lättare svingvikt. 
 
Svingvikten har framför allt betydelse av två orsaker. För det första påverkas klubbans 
hastighet. En lättare svingvikt ger högre fart på klubbhuvudet. För det andra påverkas 
möjligheten till konsekventa bollträffar. När svingvikten blir för lätt blir det samtidigt svårt att 
träffa bollen på ett konsekvent sätt. En alldeles för lätt svingvikt kan liknas vid att slå en boll 
utan klubbhuvud, alltså bara med skaftet. Skaftet är så lätt att det blir oerhört svårt att träffa 
bollen och det är svårt att ha ett konsekvent svingtempo. Med ökad svingvikt ökar den 
mentala uppfattningen för var klubbhuvudet befinner sig under svingen och därmed ökar även 
möjligheten att träffa bollen bra. 
 
Lämplig svingvikt är därför individuellt. Det beror dels på individens styrka samt hur hårt 
denne slår, dels på vilken känsla för klubbhuvudet som krävs. Damklubbor har normalt sett en 
svingvikt mellan C3 och C9, medan herrklubbor oftast ligger kring D5. En enhets skillnad (t 
ex C8 till C9) upplevs normalt inte som någon skillnad. För att uppleva en skillnad krävs att 
svingvikten ändras tre steg. För att ta reda på lämplig svingvikt och vikt kan klubbor med 
olika vikt provsvingas. En del klubbor kommer att upplevas som för tunga och svåra att 
svinga, andra kommer att vara lätta att få hög svinghastighet men med en för lätt klubba 
sprider sig bollarna mer. 
  
Att ändra vikten så att klubborna bli tyngre kan göras genom att fästa blytejp på klubbhuvudet 
(2 gram i klubbhuvudet = 1 svingviktsenhet) eller under greppet (eller både och). Notera att 
inte enbart klubbans totalvikt förändras vid en sådan operation, utan även svingvikten. Fästes 
blytejpen under greppet blir klubbans vikt tyngre, medan svingvikten blir lättare. Fästes tejpen 
på klubbhuvudet blir såväl totalvikt som svingvikt högre. 
  
En klubba kan göras lättare på flera olika sätt. Skaftet eller greppet kan t.ex. ersättas med 
lättare motsvarigheter. Klubbhuvudet kan ibland göras lättare genom att fräsa bort eller borra 
ur en bit av det. Det bör dock göras av en professionell klubbmakare. Vid byte till ett lättare 
grepp blir klubbans totalvikt blir lättare men svingvikten blir således högre (5 gram i greppet 
= 1 svingviktsenhet). 3 
 
 
 

Flex 
Klubbans flex anger hur mycket skaftet böjer sig vid en viss belastning. Detta mätes i 
svängningsfrekvens (cpm = cycles per minute). En klubbas flex mäts genom att den spänns 
upp i en s.k. frekvensmätare (se Fig. 9). Klubban exciteras genom att släppa den från en 
utböjd position varvid egensvängningen registreras. 

                                                 
3 www.golfutveckling.nu 2007-03-18 
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.  
Figur 9. Frekvensmätning 
 
Vid utprovning av lämplig flex bör framför allt hänsyn tas till vilken hastighet klubban har när 
bollen träffas. Ju högre hastighet, desto styvare skaft erfordras. Fabrikanterna markerar sina 
skaft med L, A, R, S och X för att ange hur styva de är. 
 
L = Ladies 
A = Senior 
R = Regular 
S = Stiff 
X = Extra stiff 
 
Generellt sett innebär mjukare skaft att känslan för klubbhuvudet ökar. Klubban känns 
smidigare att svinga och ger bättre kontroll över var klubbhuvudet befinner sig under svingen. 
Mjukare skaft innebär oftast också en längre och högre bollbana. Det flexibla skaftet ger 
bollen extra fart. Vid en sving böjer sig skaftet mot målet i bollträffen, dvs. skaftet gör att 
klubban får mer loft (ökad vinkel på träffytan) vid bollträff än vid startpositionen, vilket leder 
till högre slag. Ett mjukare skaft leder oftast också till ökad vänsterskruv (hookskruv). Det 
krävs att ett skaft är väldigt mycket för mjukt för att klubbhuvudet ska 'komma efter' och leda 
till att bollen skruvas åt vänster. 
 
  
Nackdelen med att spela med för mjuka skaft är att bollarna sprider sig mer. Styvare skaft 
leder till mer konsekvent bollbana. Den som spelar med för styva skaft upplever oftast att 
bollarna går lågt och till höger, samt att känslan för klubbhuvudet inte är så bra.  
 
En vanlig uppfattning är att klubbor med styva skaft går längre än klubbor med mjuka skaft. 
Det stämmer nästan aldrig. De allra flesta slår längre med mjuka skaft. För att ha ett styvt 
skaft gäller det alltså att kunna skapa en hastighet som kan ”föra” ett sådant skaft. Det går att 
slå långt med en klubba med låg styvhet, men spridningen blir stor. Den som får hög fart på 
klubban bör ha styvare skaft, men den som slår kort tjänar sällan på att byta till ett styvare 
skaft för att slå längre.4 
 
 
Vridstyvhet  
Vridstyvhet (torsion) är hur mycket skaftet roterar när det utsätts för en viss vridande kraft 
(konstant moment).  Torsion mäts i grader (t ex 2.8 eller 3.5). Ju lägre siffra, desto färre 
grader vrider det sig, dvs. ju lägre siffra desto vridstyvare skaft. 
För att mäta vridstyvheten fixeras skaftet 5 tum från greppändan och en massa på 1 pound 
fästes på en hävarm som är en 10 tum vid tippen av skaftet. 

                                                 
4 www.golfutveckling.nu 2007-03-19 
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                                                  Figur 10. Vridstyvhetsmätning (XY-planet) 
    
 

 
                         Figur 11. Vridstyvhetsmätning (YZ-planet) 
 
 
Vridstyva skaft passar spelare med hög hastighet på klubbhuvudet. Ju vridstyvare skaft, desto 
svårare blir det att sluta bladet i nersvingen. Alltså, ju vridstyvare skaft, desto mer kommer 
bollen att gå till höger. Mindre vridstyva skaft leder ofta också till att känslan för 
klubbhuvudet ökar, dvs. klubban känns lättare att svinga och kontrollen ökar. Vridstyvheten 
bör dock anpassas för individen. Spelare med högre fart på klubban bör ha vridstyvare skaft 
än vad spelare med lägre hastighet behöver. Ett skaft med för låg vridstyvhet kan medföra stor 
spridning av bollarna samt att många bollar går åt vänster (hookskruv). 
 
Stålskaft har i regel en vridstyvhet på ca 2 grader, medan de flesta grafitskaft är mindre 
vridstyva (upp till ca 7 grader). Det finns emellertid grafitskaft som är ännu vridstyvare än 
stålskaft. 
 
Längre klubbor resulterar i längre slag, under förutsättning att bollträffen är bra. En halv tums 
förlängning leder till att klubbhuvudets hastighet ökar ca 1.2 mph. Grafitskaft är oftast något 
längre än stålskaft, vilket ofta resulterar i längre slaglängd. 
  
När en klubba förlängs ökar dock klubbans vikt och svingvikt, dvs. den blir tyngre att svinga. 
Detta bör justeras antingen genom att ta bort vikt från klubbhuvudet eller lägga på vikt i 
greppändan. 5 

3.2. Behovsanalys 
 
Behovsanalysen görs för att säkerställa att produkten som utformas möter marknadens behov. 
                                                 
5 www.golfutveckling.nu 2007-03-23   
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Analysen har gjorts utifrån slutkunden (golfspelaren) och baseras framförallt på en 
enkätundersökning gjord vid Luleå golfklubb där 84 golfspelare i differentierade åldrar fyllde 
i ett frågeformulär.  
 
Tabell 1 visar hur golfspelare som ska införskaffa en ny dirver värdesätter dess egenskaper. 
 
Tabell 1. Behovsanalys 

Kategori >20 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år <60 år SUMMA MEDEL

Pris 4,1 4,1 4,1 4,4 4,4 4,5 21,6  (4)   
Design 4,6 4,5 4,1 3,7 3,6 3,2 19,1  (6)   
Fabrikat 3,0 3,3 3,4 2,7 2,7 2,4 14,5  (9)   
Betyg i tester 2,9 3,6 3,4 3 3 3,0 16,0  (8)   
Känslan 4,6 4,4 4,6 4,3 4,1 4,1 21,5  (3)   
Möjlighet att påverka 
bollen 3,2 3 2,3 1,9 1,8 1,2 10,2 (10)  
Längd 4,3 4,6 4,5 4,5 4,1 4,6 22,2  (2)   
Rakhet 4,7 4,7 4,7 4,9 4,9 5 24,0  (1)   
Höjd 3,9 4,1 4,1 4,1 3,6 3,5 19,3  (5)   
Innovativ 4,0 3,9 4 3,8 3,8 2,8 18,3  (7)   
Antal år sedan inköp 1,9 1,8 1,8 3,7 4,1 5,2  3,3
Handikapp 10,5 12,6 18,8 22,7 25,4 28,4  19,7
Ålder 17,6 24,6 34,4 45,4 54,4 64,5  44,7
 
Att slå raka utslag är den egenskap som de flesta spelare anser som den viktigaste. Vidare är 
längden den näst mest betydelsefulla egenskapen tätt följd av känsla i klubban som upplevs 
vid sving och bollträff. Ett lågt pris, att utslagen genererar rätt höjd samt att klubban har en 
tilltalande design är också vikiga detaljer när en ny driver ska införskaffas. 
Att klubban är innovativ och nyskapande så att spelaren har den senaste teknologin på 
marknaden är även det en kategori som tilldelats höga poäng.  
Fabrikat, betyg i tester som gjorts i diverse golftidningar samt möjlighet att själv påverka 
bollens flyktegeskaper är de kategorier som är minst betydelsefulla. 
Möjlighet att själv påverka bollflyktsegenskaperna har ett lågt medelbetyg men har tilldelats 
höga betyg av spelare under 30 år och lägre handikapp. 
 

3.3. Utprovning 
För att få en uppfattning om hur stor vikt som måste vara flyttbar för att uppnå önskad effekt 
gjordes utprovningar med differentierande vikter på differentierande positioner.  
Vikterna som har använts väger 10 respektive 5 gram. Testerna visade omgående att 10 grams 
vikter var för stora och klubban blev svårhanterlig, varvid 5 grams vikter användes 
uteslutande i testerna, anledningen till att den blev för tung var att det använts en modifierad 
driver där svingvikten blev allt för tung när 10 gram tillfördes till klubbhuvudet.    
 
Testerna har gått till så att en vikt åt gången har fästs vid klubbhuvudet varvid ca 30 slag har 
gjorts och därefter har bollbanan registrerats.  
Poängteras bör också att ingen teknisk utrustning har använts för registrering av 
utgångsvinkel, utgångshastighet respektive spinntal på bollen. Det som har registrerats är 
således uppskattningar, testet var dock så pass tydligt att det mänskliga ögat mer än väl kunde 
registrera bollbanans olika egenskaper. 
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        Figur 12. Vikternas positioner vid utprovning 
 
 
För att få en uppskattning om vart vikterna ska positioneras för att få så stor variation som 
möjligt gjordes tester med vikter positionerade inom 3 olika zoner. (α, β, γ). Det som tydligt 
kunde registreras var att zon ”α” gav de lägsta slagen och zon ” γ” gav de högsta slagen. 
 

 
Figur 13. Bollflyktsegenskaper i vertikalled beroende vikternas position 
 
Bollen får alltså en lägre bollbana när vikterna placeras vid position ”α” och kan förklaras av 
att klubbhuvudet har passerat den lägsta punkten i svingrörelsen samt att skaftet böjer sig i 
slagriktningen och är på väg uppåt vid bollträffen och följaktligen blir position ”α” den högsta 
punkten och ger därför den högst belägna tyngdpunkten av de tre positionerna.  
γ –positionen ger upphov till den lägsta tyngdpunkten och ger således den högsta bollbanan. 
Under utprovningen observerades dels en högre utgångsvinkel men också ett högre spinntal, 
detta med föranledning att bollen hängde kvar i luften längre. Således ger en låg tyngdpunkt 
både en högre utgångsvinkel samt ett högra spinntal på bollen. Ett högra spinntal gör att 
bollen hänger kvar i luften längre pga. Magnuseffekten som är ett fysikaliskt fenomen som 
uppträder för roterande kroppar och kan förklaras med Bernuollis ekvation.  
  
d·v² + d·g·h + p = konstant                                          (5)
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Bernoullis ekvation beskriver sambandet mellan tryck, densitet och hastighet för ett flöde. 
 
 

 
                                                            Figur 14. Vikternas positioner i horisontala planet 
 
 
 
 

 
 

       Figur 15. Tyngdpunktlägenas inverkan på bollens utgångsvinkel 
 
 
Det som också kunde registreras var en tydlig sidoskruv när positionerna 1 och 2 utrustades 
med vikter. Alla vikter positionerade på höger sida av drivern benämns med nummer 1 och 
alla vikter positionerade på vänster sida benämns 2. När vikten fästes på position 1 blev 
resultatet en tydlig sidoskruv åt vänster och när vikt fästes på position 2 blev resultatet en 
skruv åt höger. Detta kan förklaras med att när tyngdpunkten närmar sig klubbans häl tenderar 
klubbhuvudet att rotera kring denna tyngdpunkt och medför att klubbans tå kommer att nå 
bollen något före hälen, vilket i sin tur medför en skruv åt vänster. Om tyngdpunkten istället 
flyttas mot klubbans tå tenderar hälen att komma något före till bollen och en högerskruv blir 
resultatet. 
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Figur 16. Vikternas och därmed tyngdpunktens inverkan på bollflyktsegenskaperna i horisontala planet 

 

Slagegenskaper 
Beroende på rådande väderförhållanden, banans kondition och banans utformning behöver 
spelaren kunna slå både höga och låga slag. 
Om det är blåsigt är det en fördel att kunna slå låga slag, bollbanan blir då tämligen oberoende 
av vindens påverkan på bollen. Detta beror på att ett högt slag betyder att bollen befinner sig i 
luften en längre tid och vinden har mer tid att påverka bollen. Det kan också vara en fördel att 
slå ett högt slag om vindförhållandena är sådana att vindriktningen ligger i den tänkta 
slagriktningen, vilket då skulle öka slaglängden något.  
Ett lågt slag kan också vara till fördel om fairway är hårda och kortklippta, vilket medger att 
bollen rullar längre än vad ett högt slag skulle göra. Är fairways istället blöta, mjuka eller 
oklippta medger detta att bollen färdas en kort sträcka när den är i kontakt med gräset varvid 
ett högt slag är den bästa lösningen för att få maximal längd.  
Höga slag där bollen befinner sig i luften längre tid medger också att spelaren har större 
möjlighet att påverka bollens skruv i sidled.  
 
 
 

3.4. Marknadsundersökning 
Här undersöks de på marknaden befintliga produkter som helt eller delvis uppfyller kraven 
om att passa den enskilde golfarens mekaniska förutsättningar. 
 

Ben Hogan Big Ben C-S3 
C-S3 (Custom Shot Shaping System) har 3 flyttbara vikter med en totalvikt på 23 gram. Vid 
inköp finns klubban att välja i 3 olika utföranden där fabriken monterat vikterna utifrån de tre 
inställningarna som finns att tillgå. 
 

• Draw  
Inställningen gör att bollen har en tendens att skruva sig åt vänster, vilket hjälper den 
golfare som konstant skruvar bollen åt höger att slå rakare. 
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• Fade 
Denna inställning gör att bollen tenderar att skruva sig åt höger, vilket hjälper den som 
konstant skruvar bollen åt vänster att slå rakare. 

 
• Neutral 

Denna neutrala inställning är till för dem som slår konstant raka utslag. 
 

Vikterna är tillverkade i volfram respektive aluminium, 18 gramsvikten är tillverkad av 
volfram och de två 2,5 grams vikterna är tillverkade av aluminium6. 
 
Fördelar:  

• Flyttbara vikter för ändring av bollens flyktegenskaper i sidled. 
• Finns att tillgå med förmonterade vikter för de egenskaper som köparen vill ha. 
• Få utbytbara vikter gör det enkelt att förstå hur vikterna ska placeras för att uppnå 

respektive skruv på bollen. 
 
Nackdelar:  

• Endast 3 olika inställningsmöjligheter för skruv i sidled. 
• Inga inställningsmöjligheter för flyktegenskaper i höjdled. 
• Inga inställningsmöjligheter för ändring av svingvikt. 

  
 

 
                                                            Figur 17. Ben Hogan Big Ben C-S3 
 
 

 

Mac Gregor MACTEC NVG2 TOUR 
Har 4 vikter fastskruvade på klubbhuvudet där de två yttersta väger 1,5 gram och fungerar 
som häl-tå viktning för att öka tröghetsmomentet. De två ytterligare vikterna är 6 respektive 8 
gram och är tänkt att ge en lätt vänsterskruv (draw). Mac Gregor tror sig ha hittat den perfekta 
viktningen varvid de vikter som är monterade på klubbhuvudet är monterade på fabrik och går 
inte att flytta om på egen hand7. 
 
Fördelar: 

• Ingen risk att monteringen av vikterna sker på fel plats. 
 
Nackdelar: 

                                                 
6 www.benhogan.com 2007-02-06 
7 www.macgregorgolf.com 2007-02-08 
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• Inga inställningsmöjligheter för bollflyktsegenskaper i sidled. 
• Inga inställningsmöjligheter för bollflyktsegenskaper i höjdled. 
• Inga inställningsmöjligheter för ändring av svingvikt. 

 

 
 
                                                   Figur 18. Mac Gregor MACTEC NVG2 TOUR 
   
 
 
 
 

Tommy armour Ayrtime 
Denna driver har tre flyttbara vikter med en totalvikt på ca 27 gram. En av vikterna väger 25 
gram och kan monteras på tre positioner. De andravikterna verkar som skydd för gängorna på 
de två positioner där 25 grams vikten inte är monterad, dessa väger ca ett gram vardera. För 
att kunna manipulera slagen i höjdled finns tre olika varianter av klubbhuvud att välja bland.8  
 

• High Launch, som ger en hög bollbana. 
 

• Mid Launch, vilket ger en medelhög bollbana. 
 

• Tour Launch, som ger låga slag. 
 
Fördelar: 

• Få ingående delar gör det enkelt att förstå hur viktningen fungerar. 
 
Nackdelar: 

• Få inställningsmöjligheter för bollflyktsegenskaper i sidled. 
• Inga inställningsmöjligheter för bollflyktsegenskaper i höjdled. 

                                                 
8 www.tommyarmourgolf.com 2007-03-03 
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                                                 Figur 19. Tommy armour Ayrtime 

 

Taylor Made r7 460 TP 
 
Fyra vikter med differentierande massa medföljer 2 gram, 6 gram, 10 gram och 14 gram. 
Genom att kombinera dessa fyra vikter på de fyra olika positionerna kan 12 olika positioner 
på tyngdpunkten uppnås. Har 0,6 mm tjockt skal i väggarna vilket är 25 % mindre än i 
föregångarna. Vilka vikter som ska monteras på vilken plats ges av ett schema.9 
 
Fördelar: 

• Stora inställningsmöjligheter för bollflyktsegenskaper i sidled. 
• Inställningsmöjligheter för bollflyktsegenskaper i höjdled. 
• Tunt skal i klubbhuvudet medför att de flyttbara vikterna ger stor skillnad i 

tyngdpunktsläget. 
 
Nackdelar: 

• Flera ingående delar gör att inställningen av vikterna blir svår att förstå. 

 
                                                               Figur 20. Taylor Made r7 460 TP 

 
 

                                                 
9 www.taylormadegolf.com 2007-04-01 
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Taylor Made r7 425 TP 
12 st vikter om totalt 98 gram medföljer: (2) 2-gram, (1) 4-gram, (2) 6-gram, (2) 8-gram, (1) 
10-gram, (2) 12-gram och (2) 14-gram, som kan monteras på fyra olika positioner och uppnå 
sammanlagt 1230 olika kombinationer. Har 0,6 mm tjockt skal i väggarna vilket är 25 % 
mindre än i föregångarna.10 
 
Fördelar: 

• Stora möjligheter att ändra bollflyktsegenskaperna i sidled. 
• Stora möjligheter att ändra bollflyktsegenskaperna i höjdled 
• Tunt skal i klubbhuvudet medför att de flyttbara vikterna ger stor skillnad i 

tyngdpunktsläget. 
 
Nackdelar: 

• Flera ingående delar gör att inställningen av vikterna blir svår att förstå. 
 
 

                            
                     Figur 21. Medföljande vikter 
                                                                                              Figur 22. Taylor Made r7 425 TP 
 

                      

Callaway FT-i 
Denna driver följer den nya trenden med fyrkantiga klubbhuvuden för att maximera MOI-
värdet. I det 460cc stora klubbhuvudet har vikten lagts i de yttersta hörnen av klubbhuvudet 
och detta ökar vridmotståndet och ger en ökad stabilitet.11 
 
Fördelar 

• Högt MOI 
 
Nackdelar  

• Inga inställningsmöjligheter 
 

                                                 
10 www.taylormadegolf.com 2007-04-15 
11 www.callaway.com 2007-06-02 
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                                                                   Figur 23. Callaway FT-i 
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Nike Sasquatch Sumo² 
Den unika designen gör att Sumo² ger ett otroligt högt vridmotstånd, det högsta som någonsin 
funnits i en driver. Nike har lyckats med detta genom att använda en 
flermaterialskonstruktion. Med hjälp av komposit i toppen av huvudet så kan vikt omfördelas 
till olika delar av huvudet för att ge dess höga vridmotstånd.12 
 
Fördelar 

• Högt MOI 
 
Nackdelar  

• Inga inställningsmöjligheter 

 
Figur 24. Nike Sasquatch Sumo² 

                                                 
12 www.nike.com/nikegolf 2007-06-02 
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Kepner-Tregoe Bench Marking 
 
Kepner-Tregoe matris har använts för att på ett objektivt sätt jämföra de på marknaden 
befintliga produkter som helt eller delvis uppfyller kravet att passa den enskilda golfarens 
mekaniska förutsättningar.  
Tabell 2 visar en Kepner-Tregoe matris där befintliga drivers, presenterade i spalten längst till 
vänster, betygsatts utifrån de 7 kategorier som presenterats överst i matrisen. 
 
        Tabell 2. Kepner-Tregoe Benchmarking 
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    Vikt        Summa

Driver 0,10 0,15 0,20 0,05 0,15 0,15 0,20 1,00 
Ben Hogan Big Ben C-S3 3 4 2 3 2 1 3   

 0,3 0,6 0,4 0,15 0,3 0,15 0,6 2,5 
Tommy armour Ayrtime 3 4 2 3 2 1 3   

 0,3 0,6 0,4 0,15 0,3 0,15 0,6 2,5 
Taylor Made r7 460 TP 3 4 3 3 2 2 3   

 0,3 0,6 0,6 0,15 0,3 0,3 0,6 2,85 
Taylor Made r7 425 TP 2 4 4 1 4 3 4   

 0,2 0,6 0,8 0,05 0,6 0,45 0,8 3,5 
Mac Gregor MACTEC NVG2 

TOUR 4 1 1 5 1 1 3   
 0,4 0,15 0,2 0,25 0,15 0,15 0,6 1,9 

Callaway FT-i 4 1 1 5 4 1 4   
 0,4 0,15 0,2 0,25 0,6 0,15 0,8 2,55 

Nike Sasquatch Sumo² 4 1 1 5 4 1 4   
 0,4 0,15 0,2 0,25 0,6 0,15 0,8 2,55 

 
 
Vikten som tillgivits de olika egenskaperna där summan blir 1,0 är dels utifrån vad som 
efterfrågades under enkätundersökningen och dels från egna erfarenheter.   
De viktningar som tillgivits respektive driver i matrisen har utgått utifrån den information som 
tillverkarna utger på respektive hemsidor. 
I kategorin tillverkningskostnad ges en viktningspoäng om de ingående delarna är få. På 
samma sätt ges en hög poäng i kategorin användarvänlighet om de ingående delarna är få.  
Om inställningsmöjligheterna i sidled respektive höjdled är goda tilldelas högre poäng. 
I fråga om design ges höga poäng om formgivningen inger nytänkande och innovativitet samt 
denna sticker ut bland de övriga klubborna i fältet. 
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3.5. Relaterade teknologier 
Här behandlas de tekniker och material som helt eller delvis kan vara till användning vid 
utvecklingsarbetet av produkten.  
  

Justeringsmekanismer 

Diopter 
Den här typen av riktmedel finns i utföranden ämnade för pilbågar, gevär, pistol mm och 
används främst vid skytte på tavla och fält. Dessa riktmedel medger mycket precisa 
justeringar i höjdled respektive sidled. 
 

 
                                                            Figur 25. Diopter från luftgevär 
 
Dioptern är relativt enkelt uppbyggd med få delar. Kärnan i diopterns konstruktion är 
diopterhuset (4).  
 

 
                                                            Figur 26. Diopter utan fäste 
 
 
 
 

 
Figur 27. Öppet diopterhus 
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Justeringsvredet (1) förflyttar fästet för siktringen (5) i det vertikala planet och justering av 
vred (2) ger förflyttning i det horisontala planet.  
 

 
Figur 28. Fäste för siktring och spiralfjäder 

 
Fästet för siktringen (5) är förspänd med en fjäder (6) så att fästet (5) och de båda 
skruvhuvudena (7) och (8) alltid är i kontakt. 
 

 
Figur 29. Diopterhus utan siktring och spiralfjäder 

 
Sprinten (9) hindrar justeringsskruvarna (1) och (2) att röras i horisontalled samt vertikalled, 
varpå endast rotation är möjlig. 
 

 
Figur 30. Justeringsskruv och skruvhuvud 

 
Skruvhuvudena (7) och (8) har formen av en halvmåne. Detta för att förhindra rotation och 
endast tillåta translation i vertikalled för skruvhuvud (7) och horisontalled för skruvhuvud (8) 
Den platta ytan på skruvhuvudena löper därför längs glidytan (9). Skruven är vänstergängad 
vilket medför att när vridning medurs sker på toppskruven förflyttas fästet för siktringen (5) 
nedåt varpå träffbilden också förflyttas nedåt. Kommer träffbilden att förflyttas nedåt. På 
samma sätt kommer träffbilden att förflyttas till höger när justeringsskruven på sidan skruvas 
medurs.  
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Storleken på hur mycket träffbildsläget ändras när justeringsskruven vrids ett varv bestäms 
framförallt av gängens stigningsvinkel. Även avståndet till ringkornet, som sitter längst fram 
på pipan inne i korntunneln (10) är av betydelse. 

 
Figur 31. Diopter med tillhörande korntunnel 

 

 
Figur 32. Diopterhus med metallkula 

 
Under justeringsskruven skymtas en kula (11) vilken är förspänd av en underliggande fjäder 
(12) mot justeringsvredets undersida. Vredet har på undersidan 20st. spår frästa som löper 
från centrum av vredet radiellt ut mot kanten. När vridning av vredet sker löper kulan från 
spår till spår och avger ett ”snäppljud”. Dessa spår har till uppgift att få varje vridning av 
justeringsvredet lika stora. Detta medför att ett helt varv på vredet motsvarar 20 snäpp.   
 

 
Figur 33. Metallkula med underliggande spiralfjäder 
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Walter 
Diopter ämnad för luftgevär. 
 

 
Figur 34. Diopter ämnad för luftgevär 

 
Fördelar 

• Enkel uppbyggnad med få ingående delar 
• Microjustering i höjdled respektive sidled 
• Lågt pris (300kr) 

 
Nackdelar 

• Hög vikt (200gram) 
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Copper John 2 
Riktmedel ämnad för pilbåge13 
 
Fördelar  

• Microjustering i höjdled respektive sidled. 
• Justeringen kräver inte verktyg. 

 
Nackdelar 

• Hög vikt (250gram) 
• Högt pris (ca 3000kr) 

 
 

 
Figur 35. Copper John 2 

 

MicroElite Hoyt 
Diopter ämnad för pilbåge.14 
 
Fördelar 

• Microjustering i höjdled respektive sidled. 
• Justeringen kräver inte verktyg. 

 
Nackdelar 

• Högt pris (1995kr) 
• Hög vikt (170gram)  

 

                                                               Figur 36. MicroElite Hoyt 
                                                 
13 www.copperjohn.com 2007-02-26 
14 www.terrysarcheryplus.com 2007-02-26 
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Cartel 
Riktmedel av lite enklare slag ämnad för pilbåge.15 
 
Fördelar 

• Enkel konstruktion med få ingående delar 
• Lågt pris (95kr) 
• Lågt vikt (80gram) 

 
Nackdelar 

• Mindre precis inställning i både höjdled och sidled. 
• Inställning är något mer komplicerad att utföra i och med utformningen på 

justeringsrattarna. 
 
 

 
                    Figur 37. Cartel 

 

 

                                                 
15 www.archeryworld.co.uk 2007-03-04 
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4. Roadmap 

4.1. Produktbeskrivning 
Den ”driver” som detta arbete resulterar i ska passa alla golfare oavsett ålder och kön. Således 
ska denna produkt underlätta och förbättra golfspelandet för respektive spelare. De 
begränsningar som finns är att klubbhuvudet inte får överstiga 460cm3 samt att de regler som 
föreligger för golfklubbor måste efterföljas. Se appendix 3 med utdrag ur regelverket.  

Primära affärsmål  
Utvecklingsarbetet ska vara klart den 1 september 2007, då ska också underlag för 
prototypframställning finnas att tillgå. 

Marknad 
Den primära marknaden är återförsäljare och grossister för golfutrustning där produkten är 
tänkt att säljas till golfspelare. 
 

4.2. Produktkaraktäristik 
Produktkaraktäristiken beskriver vad den färdiga produkten ska klara av men inte hur. 
Den efterfrågan som använts baseras på den kundundersökningen som gjordes vid Luleå 
golfklubb (se appendix 2).  
Tabell 3 visar de 5 egenskaper som efterfrågats mest i kundundersökningen. Detta har sedan 
översatts till den egentliga efterfrågan och i spalten längst till höger har dessa översatts till 
mätbar information och data. 
 
    Tabell 3. Produktkaraktäristik 

Produktkaraktäristik Efterfrågan Ingenjörsmässiga värden 

Rakhet Slå rakt 

 Möjlighet att ändra 
tyngdpunktsläget 50 mm i 
horisontalled, samt variera 

tröghetsmomentet 2500g*cm2 
 

Längd Slå långt 

 Möjlighet att justera svingvikten 5 
enheter, ändra tyngdpunktsläget 50 

mm i horisontalled, variera 
tröghetsmomentet 2500g*cm2 samt 

ändra tyngdpunktsläget 10 mm i 
vertikalled 

 

Känslan Bra känsla 
 Möjlighet att justera svingvikten 5 

enheter 
 

Pris Lågt pris Under 3000 kr 

Design Snygg  Innovativ formgivning 
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Den produktkaraktäristik med störst efterfrågan presenteras överst i diagrammet och sedan i 
fallande ordning. En del av vad som efterfrågades har uteslutits på grund av att dessa bedöms 
ha liten betydelse för slutresultatet eller att dessa är för tidskrävande, kostnadskrävande eller 
på annat sätt svåra att förverkliga. 
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5. Produktkartläggning 

5.1. Konceptgenerering 

Formgivning av klubbhuvud 
För att utreda vilken form klubbhuvudet måste inta för att få maximala inställningsmöjligheter 
ritades ett antal olika formgivingsförslag upp i två olika vyer (XY-planet resp. YZ-planet). 
Dessa evaluerades med hjälp av Kepner-Tregoe matriser (se Appendix 1) varvid två koncept 
valdes ut för vidare formgivning. 
 
Det som både koncept 1 och koncept 2 har gemensamt är en kombination av Fyra justerbara 
vikter för inställning av tyngdpunktslägen i sidled och tröghetsmoment, samt två fasta vikter 
för ändring av svingvikt och tyngdpunktsläge i höjdled. Det är dock bara två justerbara vikter 
och en fast vikt som sitter monterade på klubbhuvudet samtidigt. 
Vid inställning av klubban väljer spelaren först vilken svingvikt som önskas (hög eller låg) 
samt vilken bollbana i höjdled som önskas (hög eller låg), detta ger vilka av vikterna som ska 
användas. 
Sedan väljer spelaren vilken sidoskruv och vilken MOI som önskas, detta justeras då på de 
justerbara vikterna. 
 

Klubbhuvud Koncept 1 
Detta koncept bygger på två vikter som delvis ligger utanför klubbhuvudet samt en vikt som 
är fäst på toppen av klubbhuvudet. De två vikter som delvis ligger utanför klubbhuvudet är 
tänkt att vara justerbara vikter vilket möjliggör både justering för sidledsskruv och 
tröghetsmoment. 

 
                                  Figur 38. Koncept 1 
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Klubbhuvud Koncept 2 
Konceptet bygger på att de justerbara vikterna är monterade inuti ”drivern”. För att maximera 
justeringsmöjligheterna för bollskruv i sidled samt tröghetsmoment är hela klubbhuvudet lika 
brett som träffytan.  
 
 

 
                                              Figur 39. Koncept 2 
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Klubbhuvud Koncept 3 
 
 
Detta koncept är en blandning av koncept 1 och koncept 2, där formgivningen har 
kombinerats för att få de bästa egenskaperna från båda ovanstående koncepten. 
Ovansidan av koncept 1 har implementerats med koncept 2 för att få synintrycket av ett 
smidigare klubbhuvud men ändå kunna behålla de mekaniska egenskaperna från koncept 2. 
Klubban är utrustad med vikter som fästes på tre olika positioner. Två av vikterna är 
justerbara och är positionerade nära de bakre hörnen och en vikt är en fast vikt och är placerad 
långt fram nära träffytan. De bakre vikterna har till uppgift att ändra bollspinn i sidled och 
ändra tröghetsmomentet och den fasta vikten har till uppgift att ändra tyngdpunkten i 
vertikalled.  

 
                                               Figur 40. Koncept 3 
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Fasta vikter vs. Justerbara 
 
För att utreda hur vida fasta eller justerbara vikter är att föredra jämfördes de utifrån 
kategorierna: 
 

• Tillverkningskostnad (Både tillverkningstid och material inräknade) 
• Inställningsmöjligheter i både horisontalled och vertikalled 
• Teknisk Innovativitet  
• Användarvänlighet 

 
De justerbara vikterna valdes dock för vidare utvecklingsarbete med de nedan presenterade 
för- och nackdelarna till grund för beslutet. 
  

 

Fasta vikter 
De fasta vikterna bygger på tekniken att hela vikten är av ett material med stor massa som är 
helt eller delvis utrustade med gängor för att fästas i klubbhuvudet. 
 
 
 
 
 

 
              Figur 41. Fasta vikter i tre olika storlekar som medför tre olika massor 

 
 
Fördelar 

• Lågt pris 
• Hela viktens massa är flyttbar 

 
Nackdelar 

• Byte av vikter är tidskrävande 
• Vid byte av en vikt ändras klubbans svingvikt och måste därför efterföljas av 

ytterligare byte av annan vikt för att kompensera denna svingviktsändring 
• Få lägen av tyngdpunktsläget i klubbhuhuvudet kan uppnås 
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Justerbara vikter  

 
Figur 42. Justerbar vikt där vikten är inskruvad i höljet 

 

 
Figur 43. Justerbar vikt med vikten utstkuvad ur höljet 

 
Fördelar 

• Många lägen på tyngdpunkten kan uppnås 
• Justering av en skruv behöver inte efterföljas av ytterligare justering för att bibehålla 

samma svingvikt  
• Inga lösa vikter behöver medföras, vilket medför dels att ingen extra massa måste 

bäras med på golfrundan, men även att risken för att tappa bort delar minimeras 
• Teknisk innovativ 

 
Nackdelar 

• Flera ingående delar, vilket resulterar i högre pris 
• En liten del av vikten som hör till justeringskonstruktionen är inte flyttbar 
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Justerbara vikter Koncept 1 
 
Detta koncept bygger på att hela justeringsmekanismen är en del. Vikten är asymmetrisk 
vilket medger att tyngdpunkten kan förflyttas i Z-led genom att använda justeringen för 
horisontalled, vilket medför att hela konstruktionen roterar kring Y-axeln och ger således att 
vikten på den sidan som justeras också roterar. Justeringsskruven för vikten i vertikalled (Y-
led) medför att vikten löper efter den gängade stången som i sin tur löper genom centrum av 
vikten. 
Båda sidor kan justeras individuellt både i Y- och Z-led, X-led är slagriktningen.   
 
 
 
 

 
Figur 44. Justerbar vikt koncept 1 

 
 

 
 
Fördelar  

• Inställningsmöjligheter i både vertikalled och horisontalled 
 
 
Nackdelar 

• Komplicerad konstruktion 
• Konstruktionen (vikten exkluderad) har stor massa 
• Inställningsmöjligheter är små i vertikalled (Z-led).  
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Justerbara vikter Koncept 2 
 
Detta koncept bygger på att vikten löper längs en gängad stång som sträcker från bakre 
hörnen in mot klubbhuvudets tyngdpunkt.  

 
 
 

               
                  Figur 45. Justerbar vikt koncept 2 

 
 
 
Fördelar 

• Enkel konstruktion 
 

Nackdelar 
• Komplicerad infästning i klubbhuvudet 
• Endast inställning i det horisontala planet 
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Justerbara vikter Koncept 3 
Här löper en gängad vikt inuti ett gängat rör. En förspänd fjäder trycker metallkulan (Fig 48) i 
vertikalled vilket medför att vid vridning fastnar denna i bestämda lägen. Lägenas antal 
bestäms av antalet hål i hylsan. 
 
 

 
Figur 46. Justerbar vikt koncept 3 

                     
 

Figur 47. Fästpunkt för koncept 3 
   Figur 48. Koncept 3 vikt urskruvad ur höljet 
                          
 
 
Fördelar 

• Enkel konstruktion 
• Låg vikt på konstruktionen 
• Bra hållfasthetsegenskaper 
• Enkel infästning i klubbhuvudet 
 

 
Nackdelar 

• Inga inställningsmöjligheter i vertikalled 
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5.2. Konceptevaluering 
Kepner-Tregoe matriser är ett verktyg som kan användas för att objektivt kunna betygsätta de 
olika förslagen. 
 

Klubbhuvud 
Tabell 4 visar en Kepner-Tregoe matris där 3 koncept på klubbhuvudets utformning har 
betygsatts utifrån sex olika kategorier. 
Kategori ”5” (Osäkerhetsfaktor R&A) och är sannolikheten att konceptet blir godkänt av det 
internationella regelverket R&A belägna i Scottland. 

Kepner-Tregoe - Klubbhuvud  
Kategori   
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&
A

 

6 
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    Vikt      Summa 

Koncept 0,10 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 1,00 

1 1 3 3 4 1 3   

 0,1 0,6 0,45 0,8 0,15 0,6 2,7 

2 3 4 4 4 5 3   

 0,3 0,8 0,6 0,8 0,75 0,6 3,85 
3 2 4 4 4 4 5   
 0,2 0,8 0,6 0,8 0,6 1 4 

                    Tabell 4. Kepner-Tregoe för evaluering av 
klubbhuvud
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Justerbara vikter 
 
                  Tabell 5. Kepner-Tregoe för evaluering av justerbara vikter 

 Kepner-Tregoe - Justerbara vikter  

 Kategori   

 1T
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     Vikt    Summa 

Koncept 0,15 0,25 0,20 0,25 0,15 1,00 

1 1 3 2 2 3   

  0,15 0,75 0,4 0,5 0,45 2,25 

2 3 4 1 4 3   

  0,45 1 0,2 1 0,45 3,1 
3 4 4 1 4 4   

  0,6 1 0,2 1 0,6 3,4 
 
 
Med utgångspunkt från Kepner Tregoe matriserna i tabell 4 och 5 valdes  klubbhuvudet enligt 
koncept 3 (se Fig.40) och justerbara vikter enligt koncept 3 (se Fig.46). Detta koncept 
kommer att optimeras under avsnittet ”Detail Design and Manufacturing”. 
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6. Detaljerad design och tillverkning 
 

6.1. Material 
 

Fiberkomposit16 
Komposit är ett konstgjort sammansatt material där två eller flera material med olika 
egenskaper ingår. Det handlar ofta om ett svagare material som binder samman starkare 
material. Det starkare materialet fungerar då som armering (förstärkning) för det hopbindande 
materialet. 
I en fiberkomposit utnyttjas armeringsfibrer som binds samman med en matris, oftast en plast 
för att bilda ett s.k. laminat. Armeringsfibrerna har högre draghållfasthet än plasten men om 
armeringsfibrerna inte binds samman av plasten klarar de inte av att ta upp någon annan 
belastning än ren dragbelastning. 
Tillsammans bildas konstruktionsmaterialet armerad plast – AP. 
 
Användningsområden 
Det finns många användningsområden för armerade plaster. Materialet medger stor 
flexibilitet, stora möjligheter vid utformning, det är enkelt att konstruera även i små volymer. 
Armerade plaster har även hög tålighet mot omgivande miljöpåverkan och armerade med mer 
exklusiva fibrer, har armerade plaster mycket bra mekanisk prestanda. 
Det största användningsområdet för armerad plast är i marina tillämpningar, främst mindre 
båtar, då oftast i glasfiberarmerad polyester som utnyttjas för det låga priset och god 
vädertålighet men även större fartyg, militära och civila, har börjat byggas av armerad plast. 
Armerad plast utnyttjas även i stor omfattning i byggindustrin, främst glasfiberarmerad 
polyester. 
I fordon, bilar, lastbilar och tåg utnyttjas fiberarmerade plaster främst pga. de 
designmöjligheter materialet ger. Mer exklusiva fiberarmerade plaster har även börjat 
utnyttjas för att få ner vikten på fordonen och därmed bl.a. få bättre bränsleekonomi. 
Armerad plast är vanlig i flygindustrin där främst epoxi och vinylester armeras med mer 
exklusiva fibrer som kolfiber och aramid pga. dessa kompositers konkurrenskraftiga 
mekaniska egenskaper i förhållande till vikten. 
Även i sportartiklar återfinns ofta armerad plast, från enkla billiga till högpresterande 
fiberkompositer. 
 

Matris 
Matrisens uppgift i ett fiberkompositlaminat är att binda samman armeringfibrerna och hålla 
ihop laminatet. I en fiberkomposit är matrisen vanligtvis en plast. Plasten kan antingen vara 
en termoplast eller en härdplast. En termoplast formas efter att den har värmts upp varvid den 
mjuknar medan en härdplast formas genom att den tillåts övergå från flytande till fast form 
genom en kemisk reaktion. Denna kemiska reaktion, då plasten härdar och molekylerna i 
plasten tvärbinds, kan sättas igång genom att en substans tillsätts, en s.k. katalysator / härdare 
eller att yttre energi i form av värme eller UV-strålning tillförs härdplasten. Härdningsreaktion 
är irreversibel, dvs. kan bara ske åt ett håll, medan termoplaster generellt kan smältas ner och 
formas om. 

                                                 
16 www.kolfiber.info.se 
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Fiberkompositlaminat som produceras av privatpersoner eller vid industriell produktion i 
mindre serier baseras oftast på härdplaster snarare än termoplaster. Även där det eftersträvas 
fiberkompositlaminat med hög hållfasthet och bra mekaniska prestanda baseras dessa laminat 
oftast på härdplaster. 
  
De krav som ställs på härdplasten i fiberkompositlaminat är dessa: 
 

• Goda bindande egenskaper av armeringsfibrer  
• Goda mekaniska egenskaper  
• Hög motståndskraft mot yttre mekanisk påverkan  
• Hög motståndskraft mot yttre miljöpåverkan  

  
För att ovanstående krav skall uppfyllas krävs att plasten i härdat skick är tillräckligt stark, 
styv och flexibelt. Brottöjningen bör vara lägre än vad den är för de armeringsfibrer som 
härdplasten skall binda samman. För att plasten skall kunna ta upp och vidareförmedla 
skjuvbelastningar mellan de armeringsfibrer som den binder samman är det viktigt att drag- 
och tryckhållfastheten är hög samt motsvarande E-moduler,. 
Härdplasten bör tåla slag i viss omfattning och kunna skydda de känsliga armeringsfibrerna. 
Det krävs även att plasten i härdat skick i tillräcklig omfattning tål den yttre miljö som 
laminatet kan utsättas för både i fråga om vätskor, kemikalier, gas samt solljus. 
För att laminatet skall uppnå de krav som ställs krävs först och främst att härdplasten på bästa 
möjliga sätt kan binda samman armeringsfibrerna. Detta innebär dels att plasten skall ha god 
vätande förmåga, är anpassad till de fibrer som skall armeras samt bibehåller bindningen 
mellan fibrerna under hela härdningsprocessen. 
  
Det förekommer främst tre olika härdplaster som matris i fiberkompositer: 
Polyester, Vinylester och Epoxi  

Polyester 
 
 Fördelar 

• Lägsta priset av alla tillgängliga härdplaster 
• Enkel att använda 

Nackdelar 
• Begränsade mekaniska egenskaper 
• Hög styrenavdunstning vid öppen laminering 
• Stor krympning vid härdning 
• Begränsad arbetstid vid laminering 

 
 

Vinylester 
 
Fördelar 

• Mycket högt motstånd mot yttre miljöpåverkan 
• Högt kemikaliemotstånd 
• Bättre mekaniska egenskaper än polyester 

 
Nackdelar 

• Högre pris än polyester 
• Värmehärdning krävs för att uppnå goda mekaniska egenskaper 
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• Styrenavdunstning vid öppen laminering 
• Stor krympning vid härdning 

Epoxi 
 
Fördelar 

• Goda mekaniska egenskaper 
• Mycket goda limmande egenskaper 
• Liten krympning vid härdning 
• Lågviskös - snabb och god vätning av armeringsfibrer  
• Högt motstånd mot vatten, låg vattenabsorbtion 
• Tillgängligt i kvalitéer med lång arbetstid vid laminering (värmehärdande) 
• Tillgängligt i kvalitéer med hög temperaturtålighet (värmehärdande) 
• Lång hållbarhet för ohärdat harts 
• Oftast lösningsmedelsfri 
• Ofta optiskt klar, utnyttjas vid laminering med kolfiber för utseendet 

 
Nackdelar 

• Högre pris än polyester och vinylester 
• Kritiskt att bas och härdare blandas rätt 
• Gulnar vid exponering av UV-ljus 
• Allergiframkallande vid hudkontakt 

Armeringsfibrer 
Armeringsfibrernas syfte i en fiberkomposit är att armera matrisplasten, styva upp den, öka 
hållfastheten och de mekaniska egenskaperna. 
Armeringsfibrer i sig är enbart mycket tunna trådar som inte kan ta upp någon annan last än 
ren dragbelastning. När dessa tunna trådar binds samman med en matrisplast fås en komposit 
som kan ta upp laster i alla riktningar och bildar därmed ett konstruktionsmaterial 
 
Eftersom armeringsfibern i sig endast kan ta upp dragbelastning, men sammanbunden med 
plast även kan ta upp tryck-, böj- och skjuvbelastning beror de senare 
hållfasthetsegenskaperna mer på hur fibrerna väts av matrisplasten och tillåter sig bindas 
samman än fiberns rena hållfasthetsegenskaper. Det är därför mycket svårare att utifrån 
kunskaper av armeringsfibrernas hållfasthetsegenskaper beräkna fiberkompositens tryck-, 
skjuv- och böjhållfasthetsegenskaper jämfört med fiberkompositens hållfasthetsegenskaper än 
vid rent dragande belastning. 
 
Det förekommer ett antal olika fibrer som utnyttjas för att armera plast, de vanligaste 
förekommande armeringsfibrerna är Glasfiber, Kolfiber och Aramid. 

Glasfiber 
Glasfiber är den i särklass vanligaste armeringsfibern för armerade plaster. Priset är lågt, 
användningsområdena många och fibern finns att tillgå i många olika former för 
kompositlaminering. Glasfiber kan utnyttjas med alla typer av lamineringshärdplaster men 
även termoplaster, efter att fibern har sizats (ytbehandlats) efter den plast den skall armera. 
Eftersom armeringsplasterna tillåts väta och binda samman glasfibrerna väl tål 
glasfiberlaminat tryckbelastning i ungefär samma omfattning som dragbelastning. 
 
Fördelar 
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• Lågt pris 
• Finns i många former och utföranden, enkel att köpa i mindre kvantiteter 
• Elektriskt isolerande 
• Förhållandevis hög draghållfasthet 
• Enkel att laminera, lätt att se då väven är genomvätt 

  
 
Nackdelar 

• Låg styvhet (låg E-modul) 
• Hög densitet 
• Stickande slipdamm 

 
 

Kolfiber  
 
Karakteristik 
Fiberkompositer armerade med kolfiber karakteriseras av mycket hög styvhet och hög 
hållfasthet. 
Kolfiber väts och binds mycket bra av t.ex. härdplasten epoxi vilket gör att fiberns 
draghållfasthetsegenskaper även kommer till sin rätta vid böj och tryck. Tryckhållfastheten 
och E-modulen vid tryck är generellt i samma nivå som draghållfastheten och E-modulen vid 
drag för ett epoxi-kolfiber-laminat förutsatt att laminatet inte utsätts för så hög temperatur att 
epoxin mjuknar (över laminatets HDT-värde).  
Rätt utnyttjad är kolfiberarmerad epoxi, i förhållande till sin vikt, det styvaste och starkaste 
konstruktionsmaterialet som finns! 
 
Fördelar 

• Hög styvhet 
• Hög draghållfasthet 
• Hög utmattningsbeständighet 

 
Nackdelar 

• Högt pris 
• Dålig slagtålighet 
• Sprött, låg sträckgräns 
• Elektriskt ledande, bildar galvaniskt element vid kontakt med metaller 

 
 

Aramid 
Aramidfiber är för många kända som Kevlar™. Kevlar är dock enbart handelsnamnet för 
aramidfibrer tillverkade av DuPont och det finns andra tillverkare av aramidfibrer med andra 
handelsnamn. 
 
Karakteristik 
Fibern känns igen för sin gyllengula färg. Dess främsta positiva egenskap i 
kompositsammanhang är att den har hög rivstyrka och har hög energiupptagning vid slag. 
Detta gör att kompositlaminat armerade med aramidfibrer blir slag- och skärtåliga. Tjocka 
aramidlaminat utnyttjas för ballistiska ändamål, i bl.a. skottsäkra paneler. I tunnare laminat 
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eller som skyddsskikt i laminat med kolfiber eller glasfiber som huvudarmering utnyttjas 
kevlarfibrer för att hålla ihop laminat vid slag så att laminatet inte splittras även om de övriga 
fibrerna brister.  
Aramidfibrer har även en hög hållfasthet jämfört med vikten, likvärdigt med många 
kolfiberkvalitéer. Men eftersom aramidfibrer har längre brottöjning än kolfiber är E-modulen 
vid drag lägre. 
 
Problem 
Armeringsplaster kan inte väta och binda aramidfibrer i lika stor utsträckning som glas- eller 
kolfiber varför tryck- och böjhållfastheten för aramidlaminat är relativt låg. Vid dessa 
belastningar håller väven fortfarande ihop men laminatet delaminerar och plasten släpper från 
aramidfibrerna. 
Aramidfiberns stora skärmotstånd gör även att verktyg slits snabbt både när aramidväven 
skall klippas eller skäras till innan laminering eller vid kapning av laminat med aramidfibrer i. 
Aramidfibrer är känsliga för UV-ljus, de mekaniska egenskaperna försämras vid långvarig 
exponering utan skydd samtidigt som färgen mörknar.17 
 
Fördelar 

• Hög slagtålighet 
• Hög rivstyrka 
• Låg densitet 

 
Nackdelar 

• Högt pris 
• Dålig UV-tålighet, mörknar och bryts ner vid exponering av solljus 
• Låg tryck- och böjhållfasthet pga. begränsad vätning för matrisen 

 

                                                 
17 http://lotsen.ivf.se 2007-04-23 
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Tabell 6 visar en översikt över de fysiska egenskaperna för de vanligaste fibrerna som 
används för armering av härdplast: 

3= bäst, 2=medel, 1=sämst 
                  Tabell 6. Fiberkompositers egenskaper 

Egenskap Glasfiber 
 

Kolfiber 
 

Aramid 
 

Draghållfasthet 2 3 2 

E-modul, drag 1 3 2 

Tryckhållfasthet 2 3 1 

E-modul, tryck 1 3 2 

Böjhållfasthet 2 3 1 

E-modul, böj 1 3 2 

Slaghållfasthet 2 1 3 

Densitet 1 2 3 

Utmattningsbeständighet 1 3 2 

UV-tålighet 3 3 1 

Kostnad 3 1 1 
                   
 

Lättmetaller 
            Figur 49 visar en översikt över de vanligaste lättmetallerna 

 
                 Figur 49. Lättmetaller 
 
 

Aluminium 
Aluminium karaktäriseras av låg densitet, stor korrosionshärdighet, god bearbetbarhet och 
hög ledningsförmåga för elektricitet och värme. Aluminium visar ingen sprödhet vid låg 
temperatur men har begränsad varmhållfasthet.  
Ren aluminium är lätt att bearbeta, men på grund av låg hållfasthet används det sällan som 
konstruktionsmaterial.18 
 
Fördelar 

                                                 
18 http://lotsen.ivf.se 2007-04-25 
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• Hög hållfasthet 
• Låg densitet: 2,7 kg/m3 (20°C) 
• Korrosionsresistent  

 
Nackdelar 

• Högt pris 

Titan 
Titan är ett relativt dyrt material, har förhållandevis låg densitet och är redan som olegerat ren 
titan synnerligen korrosionshärdigt med goda hållfasthetsegenskaper vid såväl låga som 
relativt höga temperaturer. Med legeringar förbättras korrosionshärdighet och hållfasthet.  
Titan och titanlegeringar är kommersiellt tillgängliga i form av kall- och varmbearbetad plåt, 
band, stång, rör och tråd. Gjutgods förekommer, men är ovanligt. Ren titan är lättare att smida 
än titanlegeringar. Detta gäller även skärbarhet och svetsbarhet som båda är förhållandevis 
goda.  
Bearbetning vid förhöjd temperatur måste göras i kontrollerad atmosfär för att undvika 
försprödning av materialet. Hållfasthetslegeringarna kan värmebehandlas för förbättrad 
hållfasthet.19 
 
Fördelar 

• Hög hållfasthet 
• Låg densitet: 4 507 kg/m3 (20°C) 
• Korrosionsresistent  

 
Nackdelar 

• Högt pris 

Magnesium 
Magnesium har den lägsta densiteten av konstruktionsmetallerna. Ren magnesium är mjukt, 
har låg hållfasthet och är inte lämpligt som konstruktionsmaterial. Med legeringar kan 
hållfasthet och korrosionshärdighet ökas.  
Magnesiumlegeringar är tillgängliga i form av plåt, band, tråd, stång och rör eller som 
extruderade profiler. Skärbarheten är mycket god för de flesta legeringar medan 
kallbearbetbarheten är begränsad. Särskilda legeringar för smidning och gjutning finns. 
Svetsning kan utföras för ett flertal legeringar.  
Vid processer med förhöjd temperatur såsom gjutning och skärande bearbetning m.m. måste 
försiktighet iakttagas eftersom metallen i smält tillstånd brinner i luft. 
 
Fördelar 

• Hög hållfasthet 
• Låg densitet: 1,74 kg/m3 (20°C) 
• Korrosionsresistent  

 
Nackdelar 

• Högt pris 
 

                                                 
19 http://lotsen.ivf.se 2007-04-24 
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Tunga metaller 

Volfram 
Volfram har en densitet som guld, är stålgrå och i ren form mjuk och plastiskt formbar. Även 
små halter av icke-metaller som kol och syre gör den spröd och hård. Volfram har de högsta 
smält- och kokpunkterna och det lägsta ångtrycket av alla metaller. Den elektriska 
ledningsförmågan är god, ca 30 % av koppars, liksom värmeledningsförmågan, som är ca 
43 % av den för koppar. Volfram har den lägsta värmeutvidgningskoefficienten och – vid 
temperaturer över 1650°C – den högsta draghållfastheten av alla metaller. Volfram har 
ovanligt lågt specifikt värme, vilket tillsammans med den goda värmeledningsförmågan 
medför att metallen värms upp och svalnar mycket snabbt. 
Kemiskt är volfram inte särskilt reaktivt. Vid rumstemperatur är det beständigt mot luft och 
vatten och angrips endast mycket långsamt av syror, kungsvatten eller alkalier. 
Volframbaserade legeringar med järn, nickel och koppar är p.g.a. volframs höga densitet 
mycket tunga men mer lättbearbetade än rent volfram. De används för mekaniska 
komponenter där mycket hög densitet krävs, t.ex. i motvikter och rotorer.20 
 
Fördelar 

• Hög densitet: 19 300 kg/m3 (20°C) 
• Hög hållfasthet 
• Korrosionsresistent  

 
Nackdelar 

• Högt pris 
 

Bly 
Bly är en mjuk och lätt formbar metall med hög densitet, relativt låg smältpunkt och 
smältentalpi och hög kokpunkt. Den kan lätt gjutas, valsas och smidas i önskade former. Den 
har låg draghållfasthet och elasticitet och är en relativt dålig ledare för elektrisk ström (1/12 
av koppar) och värme (1/11 av koppar). Bly kristalliserar i ytcentrerat kubiskt gitter. 
En färsk snittyta är glänsande blåvit, men den överdras i fuktig luft av ett tunt oxidskikt med 
matt blågrå färg. Oxidhinnan skyddar bly från vidare oxidation i luft vid vanlig temperatur.  
P.g.a. den höga densiteten utnyttjas bly som material för motvikter och för dämpning av 
ljudvågor och mekaniska vibrationer. Det används också som ett mycket effektivt skydd mot 
radioaktiv strålning och röntgenstrålning.21 
 
Fördelar 

• Hög densitet: 11 350 kg/m3 (20°C) 
• Korrosionsresistent  
• Lättbearbetat 
• Lågt pris 

 
Nackdelar 

• Låg hållfasthet 

                                                 
20 http://lotsen.ivf.se 2007-04-24 
21 http://lotsen.ivf.se 2007-04-24 
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Koppar 
Trots ett relativt högt pris används koppar och kopparlegeringar i stor utsträckning som 
konstruktionsmaterial. Detta beror dels på att koppar, mässing och brons har mycket goda 
egenskaper ur tillverkningssynpunkt (bearbetbarhet, skärbarhet m m), dels på att dessa 
legeringar kan kombinera viktiga egenskaper såsom elektriskt ledande med fjädrande, 
formbarhet med nötningsbeständighet, korrosionshärdighet och termisk konduktivitet. 
Koppar som är kommersiellt ren eller låglegerad finns tillgänglig som plåt, band, stång, tråd, 
rör och extruderad profil. Koppar går lätt att kallbearbeta och varmsmidas, men är inte 
lämplig för gjutning. Utan föregående kallbearbetning kan bearbetning med skärande verktyg 
vara svår. Koppar kan lödas och svetsas utan svårighet.  
Hållfasthetsegenskaper och hårdhet beror på kallbearbetningsgrad. Termisk och elektrisk 
konduktivitet är mycket hög och korrosionshärdigheten är hög.22 
 
Fördelar 

• Hög densitet: 8,96 kg/m3 
• Korrosionsresistent  
• lättbearbetat 

 
Nackdelar 

• Högt pris 

                                                 
22 http://lotsen.ivf.se 2007-04-24 
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Tabell 7 visar konstruktionsmaterial som betygsatts utifrån vilket område de ska användas 
i. För fiberkompositer och lättmetaller gäller ett högt betyg om de har en låg densitet, 
medan tunga metaller tillges ett högt betyg vid hög densitet. 
 
 
                   

                             Tabell 7.  Kepner-Tregoe material 

 Kepner-Tregoe - Material  
 Kategori   

 1 
Pr

is
 

2 
D

en
si

te
t 

3 
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ål
lfa

st
he

t 

4 
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ro
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gh
et

 

5 
Fo

rm
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rh
et

 

Te
kn
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kt

 v
är

de
 

     Vikt    Summa 

Förslag 0,20 0,30 0,25 0,10 0,15 1,00 

Fiberkompositer             

Glasfiber 4 2 3 5 3   
  0,8 0,6 0,75 0,5 0,45 3,1 

Kolfiber 2 4 4 5 3   
  0,4 1,2 1 0,5 0,45 3,55 

Aramid 1 4 3 2 3   
  0,2 1,2 0,75 0,2 0,45 2,8 

Lättmetaller             
Aluminium 3 4 2 5 4   

  0,6 1,2 0,5 0,5 0,6 3,4 
Titan 2 3 5 5 4   

  0,4 0,9 1,25 0,5 0,6 3,65 
Magnesium 3 5 1 5 4   

  0,6 1,5 0,25 0,5 0,6 3,45 

Tunga metaller             
Volfram 2 5 4 5 3   

  0,4 1,5 1 0,5 0,45 3,85 
Bly 4 4 2 5 4   

  0,8 1,2 0,5 0,5 0,6 3,6 
Koppar 3 3 3 5 3   

  0,6 0,9 0,75 0,5 0,45 3,2 
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6.2. Justeringskonstruktionen 

Montering 
På vilket sätt monteringen av justeringskonstruktionen måste ske för att minimera 
spänningskoncentrationerna har utvärderats med hjälp av Finita Element Metoden (FEM). Det 
som utretts är framförallt vilken riktning hålen för viktens fasta lägen i konstruktionen (se Fig. 
51) ska peka åt för att minimera den maximala spänningen resp. maximala förskjutningen. 
Krafterna som har applicerats på hylsan i beräkningarna är beräknade utifrån kraften 450 N 
verkande i mitten av hylsan i slagrikningen (se appendix 7).  
 
 
 

 
  Figur 50. Visuell presentation över de justerbara vikternas placering och de verkande krafterna  
   
 
 

        
Figur 51. Hylsa med hål för fasta lägen på justerbara vikten 

 
 



 60

För att få ett verklighetstroget scenario i FE-analyserna har låsningar och krafter applicerats 
på modellen enligt Fig. 55. Där har hylsan som den justerbara vikten löper i låsts fast i 
ändarna i alla riktningar. Krafterna har applicerats i hylsans radiella riktning samt hylsans 
längsgående riktning. 

     
     Figur 52. Hylsa med krafter och låsningar 
 
Fig. 53 och 54 visar att hylsan måste monteras så att hålen är i en horisontell position för att 
minimera spänningskoncentrationerna runt hålen. Vid montering med hålen uppåt (Fig.54) 
blir spänningarna 5ggr så stora (1,15MPa vid montering enligt Fig.55 och 5,5MPa vid 
montering enligt Fig.54). 
                     
Förskjutningen är i Fig. 55 80µm, detta medför att det inte finns någon risk för metallkulan, 
som har till uppgift att motverka att vikten inuti hylsan roterar, att komma ut sitt spår. 
 
Materialet som har använts för analyserna i Fig. 53 och 54 är aluminium med sträckgränsen 
100MPa, E-modul 69GPa och poissons tal 0,33 medan magnesium med sträckgränsen 
150MPa, E-modul 44GPa och poissons tal 0,3.. har använts i Fig. 55. 
 
Magnesium istället för aluminium ger något större förskjutningar (maximalt 0,8µm) för 
aluminium gentemot (maximalt 1,26µm) för magnesium skillnaden mellan förskjutningarna 
är dock i detta sammanhang försumbar. Magnesium har dock en högre sträckgräns vilket 
medger en att en högre last kan appliceras eller möjligheten att tillverka hylsan i ett tunnare 
material. Vikten på konstruktionen blir dessutom 36 % lättare med samma tjocklek. 
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                Figur 53. FE-analys på aluminiumhylsa där hålen för 

      metallkulan pekar åt den pålagda kraftens motsatta riktning 
 

 
                Figur 54. FE-analys på aluminiumhylsa där hålen för 
               metallkulan pekar i vertikal riktning 

 

 
Figur 55. Fem-analys av magnesiumhylsa där hålen för 

metallkula pekar mot den pålagda kraftens motsatta håll 
 
I FE-analyserna i Fig 53, 54 och 55 har ett tryck applicerats där den justerbara vikten är i 
kontakt med hylsan. Kraften som använts är beräknade så som i Fig. 50 och kraftekvationerna 
kan skådas närmare i appendix. 7. 
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Val av monteringssätt och material 
 

Monteringssätt 
Det monteringssätt som valts är det sätt som presenteras i Fig. 52 och 54, där hålen för 
metallkulan pekar i en horisontell riktning.  
Den fördel som ligger till grund för valet är: 
 

• Maximala förskjutningen i konstruktionen blir 50 % lägre 
• Maximala spänningen i konstruktionen blir 80 % lägre 
 

 

Material 
 
Materialet som kommer att användas för tillverkning av hylsan är Magnesium. De fördelar 
som magnesium har gentemot aluminium och titan är: 
 

• Lägre pris än titan 
• Högre hållfasthet än aluminium 
• Lägre förskjutningar än aluminium 
• Mer lättbearbetat än titan 

 
 
Det material som kommer att användas för de justerbara vikterna är Volfram. Den fördel som 
ligger till grund för beslutet är: 
 
 

• Överlägset störst densitet 
 
 
Materialet som kommer att användas för tillverkning av klubbhuvudet är Titan. Den fördel 
som ligger till grund för beslutet är: 
 
 

• Överlägsen hållfasthet i förhållande till vikt 
 
 
Detta medför att klubbhuvudets väggar kan göras tunnare än med något annat material 
(0,6mm), vilket i sin tur medför att de justerbara vikterna kan göras tyngre utan att överskrida 
klubbhuvudens standardvikt på 200g, vilket leder till att större variationer i 
tyngdpunktslägena kan uppnås. 
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6.3. Infästning mellan klubbhuvud och skaft 
För att få en uppfattning om hur infästningen mellan skaftanslutningen och klubbhuvudet ska 
utformas för att minska den maximala spänningen samt få en uppfattning om materialval och 
materialtjocklek gjordes ett antal FE-analyser med ansättning av krafter och låsningar enligt 
Fig. 56. Den kraft som använts i FE-analyserna motsvarar en golfboll som kommer flygande i 
250 mph in i klubbhuvudets träffyta, vilket motsvarar krafter enligt appendix 5. 
Tanken med randvillkoren i modellen är att de ska motsvara skaftet. I och med att 
infästningen är helt låst och inte medger någon rörelse kommer krafterna att bli något större i 
dessa beräkningar än vad det skulle bli i verkligheten eftersom skaftet flexar (böjer sig) något 
och upptar en del av kraften. Denna låsning har valts för att konstruktionen ska klara av 
krafterna som skulle uppkomma med ett skaft som flexar näst intill ingenting.  
FE-modellerna har meshats med elementlängden 1mm vilket resulterade i 256 000 element. 
Tester gjordes också med grundprincipen ¼ (0, 25mm) av materialtjockleken, men detta gav 
samma resultat som med 1mm elementlängd och gjorde dessutom beräkningarna mycket 
krävande för beräkningsprogrammet i och med det stora antalet element som uppgick till över 
1 000 000.   
 

 
            Figur 56. Krafter och låsningar som användes i FE-analyser 
 
Enligt den FE-analys som gjorts (se Fig.57) uppstår en spänningskoncentration i anvisningen 
mellan klubbhuvudet och infästningspunkten till skaftet. Denna spänningskoncentration 
uppstår i och med den allt för skarpa anvisningen mellan skaftinfästningen och klubbhuvudet 
(se Fig. 58) 
För att minska denna spänningskoncentration har radien ökats avsevärt (Fig. 60) och på så sätt 
har maximala spänningen enligt Von Mises kunnat reduceras med nästan 80 % (jmf. FE-
analys Fig.57 och Fig. 59). 
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 Figur 57. FE-analys på klubbhuvud med liten anvisning 
 

 
                            Figur 58. Klubbhuvud med liten radie 
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 Figur 59. FE-analys på klubbhuvud med stor anvisning 

 
                          Figur 60. Klubbhuvud med stor radie 
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Fig. 57 respektive Fig. 59  visar förskjutningar och spänningar. Dessa resultat kan bl.a. 
användas för att avgöra huruvida modellen måste tillverkas av ett annat material eller om 
modellens skal måste göras tjockare.  
 
Klubbhuvud tillverkat i stål klarar påfrestningarna om skalet tillverkas i tjockleken 1,1 mm, 
detta medför dock att massan blir för stor (190 gram) för att klara de uppsatta målen om 
ändring av tröghetsmomentet och tyngdpunktsläget. Därför gjordes klubbhuvudet i β-titan 
med sträckgräns 1200 MPa varvid vikten kunde reduceras avsevärt. Med anledning av det nya 
materialvalet blev klubbhuvudet dock överdimensionerat varvid godstjockleken ändrades till 
0.6mm på alla ytor utom träffytan och anslutningen för skaftet som gjordes 1,5 mm tjockt. På 
så vis är klubban konstruerad för att klara påfrestningarna samtidigt som låg vikt har uppnåtts. 
Totala massan på klubbhuvudet blir då 120 gram vilket medger att massan på 
justeringskonstruktionerna (finns 2st) kan uppgå till 80 gram. En FE-analys på det färdiga 
klubbhuvudet visas i Fig. 61.  

 
 

 
      Figur 61. FE-analys på optimerat klubbhuvud 
 
 
Detta har medfört att tröghetsmomentet från de justerbara vikterna maximalt kan uppgå till 
3174 g*cm2 (1587 g*cm2 för varje justerbar vikt, se Fig. 63)  
Viktjusteringsenheterna är monterade i 25o vinkel (se Fig. 62) i jämförelse med 
slagriktningen. Vikten har ett fast läge när den vridits tre varv och ett klick hörs och känns när 
detta läge uppnås. Varje snäpp (3 varv) som skruvas på justeringsskruven gör att vikten rör 
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sig mot eller ifrån (beroende på om justering sker moturs eller medurs) klubbhuvudets 
tyngdpunkt 6mm vilket i sin tur medför att den flyttbara massan förflyttas i x-led 3mm och 
tröghetsmomentet ökar för varje snäpp kvadratiskt enligt Fig.63. Varför avståndet valts till 6 
mm beror på att gängornas avstånd (M14) är 2mm. Tilläggas bör dock att diagrammet i Fig.63 
endast presenterar en av viktjusteringsenheterna, om justering sker på den andra enheten 
adderas värdena som fås från diagrammet i Fig.63.    

 
                Figur 62. Viktjusteringsenheternas positionering 

 
Figur 63. Tröghetsmomentet som funktion av avståndet från gemensamma tyngdpunkten 
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7. Slutsats och diskussion  
 
Projektet har resulterat i en virtuell prototyp av ett klubbhuvud och en 
viktjusteringskonstruktion. En fysisk modell av justeringskonstruktionen har tillverkats, 
vilken har visat sig klara de uppsatta målen. Den solidmodell som tillverkats av klubbhuvudet 
har mycket komplicerade geometrier varvid ritningsunderlag endast består av en 3-D 
annotering av grundläggande yttermått i form av klubbhuvudets maximala bredd och maximal 
längd. Ritningsunderlag för justeringskonstruktionen finns i Appendix 6.  
 
Hur uppfylls då egenskaperna som golfspelarna efterfrågar? 
 
De tre egenskaperna som var mest efterfrågade av konsumenterna är uppfyllda.  
 

• Golfspelarna som använder denna klubba kommer att slå rakare i och med att 
klubbhuvudet är lätt (120 gram) vilket medger att de två 
viktjusteringskonstruktionerna om vardera 40 gram med en flyttbar massa om 30 gram 
kan ställas så att tröghetsmomentet varierar mellan 2500 g*cm2 (klubbhuvud utan 
vikter) och 5674 g*cm2 (klubbhuvud och justerbara vikter inräknade). Vikterna kan 
också varieras individuellt varvid tyngdpunktsläget kan förflyttas 40 mm i det 
horisontala planet vilket medger att spelaren kan motverka icke önskad bollskruv och 
förstärka önskad bollskruv. 

• Användaren av klubban kommer också att öka sin längd på slagen i och med att de 
skydd för gängorna till viktjusteringsmekanismen är utbytbara och finns i 6 olika 
utföranden med 6 olika massor. Detta resulterar i att totalvikten på klubbhuvudet kan 
ändras och därmed också svingvikten. Låg svingvikt innebär att klubban kan svingas 
snabbare, och hög svingvikt resulterar i långsammare sving. Svinghastigheten är 
avgörande hur långt slaget går. 

• När svingvikten ändras, ändras också känslan i klubban. I och med att svingvikten går 
att ändra på detta klubbhuvud på ett enkelt sätt kan också den optimala känslan lätt 
hittas. Detta är dock individuellt för varje spelare, i och med att alla spelare har olika 
mekaniska förutsättningar vad gäller längd, vikt osv. 

 
 

8. Fortsatt arbete bortom examensarbetet 
För att produkten ska kunna lanseras på marknaden och sättas i produktion måste en 
dynamisk analys utföras på klubbhuvudet. Här är det huvudsakliga syftet att säkerställa 
kontakttiden mellan bollen och klubban vid träffögonblicket. Detta är viktig i och med de 
regler som föreligger. Kontakttid på 256µs motsvarar ett COR-värde (trampolineffekt) på 
0,83 vilket är det högsta tillåtna. Det är då viktigt att ligga nära detta värde i och med att ett 
lägre värde ger kortare slag. Denna analys är tidskrävande och går därför utanför 
omfattningen för detta examensarbete. 
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Formgivning av klubbhuvud 
 
Klubbhuvud sett från sidan (YZ_planet) 
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Tabell 1. Kepner_Tregoe för utverdering av formgivningsförslag i YZ-planet 
Kepner-Tregoe YZ-planet 

 Kategori   
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     Vikt     Summa 

Förslag 0,15 0,20 0,25 0,20 0,20 1,00 
1 5 3 3 3 2   
  0,75 0,6 0,75 0,6 0,4 3,1 
2 4 3 2 2 2   
  0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 2,5 
3 2 3 3 3 3   
  0,3 0,6 0,75 0,6 0,6 2,85 
4 5 3 4 3 4   
  0,75 0,6 1 0,6 0,8 3,75 
5 5 3 4 3 3   
  0,75 0,6 1 0,6 0,6 3,55 
6 4 3 3 3 4   
  0,6 0,6 0,75 0,6 0,8 3,35 
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Klubbhuvud sett uppifrån (XY-planet) 
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Tabell 2. Kepner_Tregoe för utverdering av formgivningsförslag i XY-planet 
Kepner-Tregoe XY-planet 

 Kategori   
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     Vikt     Summa 

Förslag 0,15 0,20 0,25 0,20 0,20 1,00 
1 5 3 3 3 2   
  0,75 0,6 0,75 0,6 0,4 3,1 
2 5 2 3 2 4   
  0,75 0,4 0,75 0,4 0,8 3,1 
3 5 3 3 2 3   
  0,75 0,6 0,75 0,4 0,6 3,1 
4 5 2 3 2 4   
  0,75 0,4 0,75 0,4 0,8 3,1 
5 5 3 3 3 3   
  0,75 0,6 0,75 0,6 0,6 3,3 
6 5 3 3 3 3   
  0,75 0,6 0,75 0,6 0,6 3,3 
7 5 3 3 3 4   
  0,75 0,6 0,75 0,6 0,8 3,5 
8 5 2 3 3 4   
  0,75 0,4 0,75 0,6 0,8 3,3 
9 5 3 3 3 3   
  0,75 0,6 0,75 0,6 0,6 3,3 
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Enkät 
Tänk dig att du befinner dig i en situation där du ska köpa en ny driver. 
 
Hur viktiga är följande kategorier. Betygsätt genom att ringa in ”ett” nummer.  
1 = Helt oviktig             6 = Jätteviktig 
 
Pris………………………………………………………………….1  2  3  4  5  6
  
Design (hur ”snygg klubban är)……………………………………1  2  3  4  5  6

  
Fabrikat (Titleist, Taylor made, Cobra etc.) …………….…………1  2  3  4  5  6

  
Betyg i drivertester (Svensk Golf, Golf Digest etc.)………...……..1  2  3  4  5  6 
 
Känslan när du testar klubban. (bollträff och sving)…………….....1  2  3  4  5  6 
 
Möjlighet att själv påverka bollflykten (medveten draw/fade)….....1  2  3  4  5  6 
 
Hur ”långt” du slår när du testar klubban………………………......1  2  3  4  5  6 
 
Hur ”rakt” du slår när du testar klubban………………...…..……...1  2  3  4  5  6 
 
Hur ”högt” du slår när du testar klubban…………………….…......1  2  3  4  5  6 
 
Att klubban ger dig ett försprång gentemot dina med/motspelare. 

(Tekniskt innovativ)……………………………………………. 1  2  3  4  5  6 
 
Vilket år köpte du din nuvarande driver?.............................................. 
 
Köpte du genom Internet, golfshop, annat?............................................ 
  
Varför bytte du ut din gamla driver?....................................................... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
Vad är ditt exakta handikapp?................................................................. 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Enkätanalys 
 
Pris 
Spelare som är yngre är också mindre medveten om priset på klubban. 
Spelare som är äldre (mer än 60 år) är mycket prismedveten. 
 
Design 
Yngre spelare verkar värdesätta designen mer än äldre. Betyget sjunker approximativt ganska 
linjärt med stigande ålder. 
 
Betyg i tester 
Överlag ett ganska lågt betyg. Har svårt att förklara detta låga betyg, men en lite topp kan 
dock skönjas från 20 till 40 år.  
 
Fabrikat 
Ger en topp på 39-39 års gruppen men blir starkt avtagande vid därefter ökad ålder. 
 
Känslan 
En kategori som överlag fick höga betyg, dock är det den yngre hälften som värdesätter 
känslan lite högre än den äldre skaran. 
 
Möjlighet att påverka slagen 
Här är det den yngre halvan som värdesätter denna kategori. Möjligen är det så att de yngre 
skarorna också har ett lägre genomsnitt avseende handikapp och på så sätt kan behöva 
möjlighet att forma sina slag. 
 
Längd 
Hela fältet verkar värdesätta längd. 
 
Rakhet 
Testets i särklass högsta betyg, där betyget stiger i princip linjärt med stigande ålder. 
 
Höjd 
Starkt avtagande betyg i denna kategori vid 50 år och äldre. Detta kommer sig med största 
sannolikhet för att spelare över 50 inte slår så långt och är inte i så stort behov av höjden på 
slagen. 
Yngre spelare som slår längre kan vinna många meter på utslagen om rätt höjd på slagen kan 
uppnås. 
 
Innovativ 
Betyget är genomgående högt men sjunker drastiskt för spelare över 60 år. 
Kanske är det så att behovet av att glänsa med ”coola” prylar avtar något vid 60 år. 
Kan också vara så att man vid högre ålder spelar för att det är trevligt och sällskapligt men har 
inte intensioner att vara bättre än sina med/mot spelare. 
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Antal år sedan inköp av nuvarande driver 
Ett avtagande vid 40 år ålder, varvid den köpstarkaste kategorin verkar vara spelare under 40 
år. 
 
Kvinnor 
Kvinnor verkar överlag värdesätta Pris, Design, Rakhet och Höjd. Min personliga uppfattning 
är att kvinnor är mer prismedvetna än män. 
Det jag har observerat är att kvinnor överlag har lite problem att få upp bollen i luften.  
 
Handikapp 
Spelare med lågt handikapp verkar vilja ha lite mer möjlighet att påverka slagen. 
Spelare med högt handikapp verkar vilja slå rakt och långt. 
 
Inköp 
Yngre spelare verkar använda sig mer av Internet. 
De spelare som är mer prismedvetna verkar också ha en benägenhet att använda sig av 
Internet, och på så vis hålla ned inköpspriser något 
 
 



Appendix 3            1(3) 
 

Regler 
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Konstruktion med Alias Studio Tools 
Konstruktionens framskridande med hjälp av ytmodelleringsprogrammet Alias Studio tools: 
Först ritades grundformen upp med hjälp av cv-kurvor (Fig. 1). 
 

 
                              Figur 1. Grundform av cv-kurvor 
 
Cv-kurvorna användes sedan som ytterramar för att med hjälp av kommandot ”Square” 
tillverka ytor (Fig. 2).  
 

 
                              Figur 2. Ytor  
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För att dessa ytor på ett snyggt sätt ska flyta samman användes först ”blend curves” (Fig. 3), 
för att tillverka ramar som binder ihop grundytorna med varandra och samtidigt tangerar 
respektive ytas form. Blend curves används alltid i hörnen på alla ytor, där tre ytor som möts, 
men för att få en fin övergång med kurvatur i hörnen måste det användas 4 kanter. För att få 
dessa 4 kanter har ytan högst upp rundats av i dess hörn och på så vis har en kant till skapats. 
Detta kallas ”ball corner” och har använts i alla hörnen på modellen. 
 

 
                              Figur 3. Blend curves  
 
När alla blend curves och ball corners har ritats upp kan ytor mellan grundytorna tillverkas 
(Fig.4). 
 

 
                              Figur 4. Alla ytor tillverkade 
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För att evaluera hur vida de tillverkade ytorna flyter samman med kurvatur eller ej, användes 
kommandot ”surface evaluation” (Fig.5).  
Det är viktigt att det just är kurvatur mellan ytorna, dels ur det visuella perspektivet, men 
också för att ytmodellen ska gå att sy ihop till en solid, som sedan ska exporteras till ett 
solidmodelleringsprogram (I-deas).  

 
                              Figur 5. Evaluering av övergångar mellan ytorna 
 
Det är sällan som programmet accepterar övergångarna mellan ytorna som kurvaturer med en 
gång, inte i detta fall heller. För att då få kurvatur mellan ytorna har cv-punkter manipulerats 
individuellt.  
När kurvatur infinnes i varje övergång blir resultaten enligt Fig.6. 
  

 
                              Figur 6.  Färdig ytmodell 
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Kraftberäkningar mellan klubbhuvud och golfboll 
 
I Fig.1 visas en golfboll med massan m som kommer med hastigheten v och träffar 
klubbhuvudet. Krafterna som därefter uppstår i klubbhuvudet presenteras visuellt i Fig.1 och 
2. I Fig.3 och 4 utförs en teoretisk beräkning på de statiska krafterna.  
 

 
Figur 1. Golfboll i kontakt med klubbhuvud 
 
 

 
                               Figur 2. Frilagd golfboll 
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      Figur 3. Impulslagen 
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Figur 4. Fortsättning på beräkningar av impulslagen med krafter i Y-led 
 
 
Den hastighet som uppkommer i Fig.2 och betecknas ”w” är vinkelhastigheten, vilken ger 
upphov till en momentan kraft ”Mz”. Beräkningar av denna kraft ses i Fig.5.  
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             Figur 5. Beräkningar av de momentana krafterna 
 
Krafterna ”Ftx” och ”Fty” ger enligt beräkningar (se Fig.6) ett tillskott av kraft till ”Fiy” och 
en minskning av kraft till ”Fiy” (detta pga. ”Fty” är motriktad ”Fiy”). 
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Figur 6. Totala krafterna som verkar på klubbhuvudet 
 
De Totala krafterna som verkar på klubbhuvudet är presenterade teoretiskt i Fig.6 och visuellt 
i Fig.7. Det är också dessa krafter som har använts vid Fem-analyserna i hela projekt. 
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             Figur 7. Visuell presentation av de totala krafterna som verkar på klubbhuvudet  
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Ritning för hylsa 
 

 
                    Figur 1. Ritning av hylsa i materialet magnesium 
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Ritning för vikt 

 
          Figur 2. Ritning av vikt i  materialet volfram 
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Kraftekvationer för justeringsmekanismen 
Här används impulslagen för att göra en uppskattning om storleken på de verkande krafterna.  
Tanken med uppskattningen är att klubbhuvudet tar i marken före bollen och farten på 
huvudet minskar från 111 m/s till 0 m/s under 0,01 sekunder. 
 
 

 
                         Figur 3. Impulslagen för justeringsmekanismen 
 



Appendix 7              2(2) 

 
             Figur 4. Friläggning av justeringsmekanismen 
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Sirius masterplan 

 
          Figur 1. Visuell presentation av Sirius masterplan 
 
 




