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Förfarande, observationer och slutsatser.
Vid denna studie monterade vi en dynamometer mellan punkt A-B. Mellan punkt 
C och en infästningspunkt i golvet var monterat en fjäder och en uppspännings- 
anordning. I detta fall (infästnings vinkel 40°) visade dynamometern 1238 kg 
sedan vi låtit en lindansartist spänna upp linan man går på (B-C) till önskad 
spänning. 
Lindanslinans spänning kan utifrån det uppmätta värdet beräknas med den 
trigonometriska formeln "cosinussatsen" och ger därvid följande ekvation

                                1238 kg x cos 40° = 948 kg 

Denna spänning kan givetvis variera något från artist till artist men man kan anta 
att runt denna spänning, spänner de flesta artister upp sina linor. Se kommentar 
nedan.
Vidare har det uppmätta värdet använts för att med trigonometriska beräkningar  
fastställa övriga spänningar -  infästningsspänningar och golvtryck - vid olika 
infästningsvinklar. Se diagram och ritning sidan 2-3. 

Vi konstaterar att infästningsvinkeln har en dramatisk betydelse för belastningen 
i lindansställningens infästningspunkter jämfört med belastningen i lindanslinan.

Vid 30° 1,15 ggr större. Alltså 1095 kg. Golvtryck 2x  273,5 kg =   547 kg
Vid 40° 1,31 ggr större. Alltså 1238 kg  Golvtryck 2x  397,5 kg =   795 kg
Vid 45° 1,41 ggr större. Alltså 1341 kg. Golvtryck 2x    474 kg =    948 kg 
Vid 60° 2,00 ggr större. Alltså 1896 kg. Golvtryck 2x    821 kg =  1642 kg

Observera att dessa spänningar är vid statisk uppspänningsbelastning, dvs när 
ingen artist går på linan. Vid dynamisk belastning, dvs när artist går på linan, sker  
ett dynamiskt tillskott som varierar beroende på vilken typ av fjäder man 
använder, artistens vikt och hur artisten agerar - mjukt eller aggresivt.
Vi använde en fjäder från Unicycle som vid provdragning till bottenläge uppnådde 
en spänning på 2530 kg med en slaglängd på 150 mm. Lasten 1238 kg 
uppnåddes när Unicyclefjädern trycktes ihop 55 mm. Alltså ca 1/3 av sin 
slaglängd.
(Vi har även mätt upp en annan fjäder med värdena 2286 kg och en slaglängd på 
200 mm, alltså med ett lägre kompressionstryck och längre slaglängd. Denna 
upplevs som bättre av proffesionella artister på grund av sin “mjukhet” och torde 
även ge ett mindre dynamiskt tillskott.) 
Det dynamiska tillskottet beräknades utifrån vad dynamometern visade när 
artisten agerade på linan. Belastningen blev 1728 kg vid kraftiga hopp. 
En ökning från 1238 kg till 1728 kg ger en ökning med 490 kg vilket är 40 % i 
dynamiskt tillskott.
Om ingen fjäder används blir det dynamiska tillskottet avsevärt mycket mer. 
Därför rekomenderas att fjäder alltid används och att infästningsvinkeln alltid är 
mindre än 45° och helst så liten som det är praktiskt möjligt. 
Som ovan visats är det ju så att vid 60° ökar lasten med 100 %, vid 45° med 
41% och vid 30° endast 15 %.
Följs dessa regler får vi aldrig en belastning överstigande 2 ton i infästnings-
punkterna. Lägger vi en säkerhetsfaktor 4:1 på 2 ton får vi en värde på 8 ton 
vilket innebär att vi inte skall använda någon detalj med brottlast under detta 
värde i lindansställningssystemet.

Avslutningsvis finns planer på att följa upp denna studie med ytterligare 
mätningar på andra artister. Vi är väldigt nyfikna på vad en kraftfull, aggressiv 
manlig artist alstrar för kraft jämfört med en graciös lindanserska. Vi är också 
väldigt nyfikna på vilka olika förspänningar de väljer. Ovan har vi ju antagit att de 
är rätt så lika. 
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0° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°

948 1095 1158 1238 1341 1475 1653 1896 2244 2773
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DIAGRAM 

Tabellen och diagramet ovan till vänster 
illustrerar hur mycket man måste spänna, 
vid olika vinklar, för att uppnå 
förspänningen 948 kg i lindanslinan. 
Stapeln längst till vänster i diagramet visar 
lindanslinans spänning.
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DIAGRAM -1

Tabellen och diagramet ovan till höger
illustrerar hur spänningarna ökar vid 
ett dynamiskt tillskott på 40%. Alltså
när en artist agerar på linan.
Stapeln längst till vänster i diagramet 
visar lindanslinans spänning.
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Ritningen visar dragkraften i golvet vid några olika vinklar och 
trycket mot golvet från lindansställningen vid respektive vinkel 
vid statisk belastning. Alltså när ingen artist går på linan. För värden
när artist agerar på linan se tabell och diagram på sidan 2.

Beräknad belastning
1238 kg x cos 40°=999444888 kg

Beräknad belastning mot golv
Vid 30° = 547 kg
Vid 40° = 795 kg
Vid 45° = 948 kg
Vid 60° = 1642 kg
fördelat på två ben

7 meter
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UUUppppppmmmääätttttt  belastning vid 40°
111222333888 kg

52°

1540 kg
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