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Sammanfattning 

 

Denna rapport jämför SSPAs propellerserie från 1960 och den motsvarande B-serien från 

Holländska Wageningen i syfte att försöka hitta skillnader och likheter mellan dem och 

förklara deras ursprung. Jämförelsen har gjorts på flera sätt, först genom att välja en 

propeller från varje serie för ett givet skepp och sedan genom att jämföra deras 

verkningsgradskurvor. 

 

Vi kan konstatera att det finns skillnader i propellrarnas utformning och effektivitet, både i 

krävd effekt och kavitation. SSPA kan ses kräva en lägre effekt för att åstadkomma samma 

hastighet som Wageningens B-serie men den senare har en högre tolerans mot kavitation. 

 

Skillnaderna ligger i flera delar av propellerns design men den delen med största inverkan 

på effektbehovet är bladens profil. SSPAs blad har en profil som ger en bättre lyftkraft och 

bättre effektivitet, medan Wageningen B-series har en profil som ger ett mindre motstånd 

men också mindre lyftkraft. 

 

Skillnaden i kavitation mellan serierna kan vi härleda till skillnaden i varvtal. Vi visar att 

varvtalet, då det ändras kommer ändra inflödeshastighetskomposanten V2 som i sin tur 

ändrar anfallsvinkel α. Genom denna ändring av anfallsvinkeln ändras propellerkraften och 

motståndet för propellern, vilket i sin tur påverkar verkningsgraden.  
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Nomenklatur 

 

0,7R  70procent av radien i avstånd från nav 

AD  Utbredd bladarea    [m2] 

AE  Expanderad bladarea    [m2] 

AP  Projicerad propellerarea   [m2] 

Am  Area midskeppssektion   [m2] 

a  Inflödesfaktor 

a’  Inflödesfaktor 

BAR  Bladarea förhållande 

B  Skeppsbredd      [m] 

CB  Blockkoefficient 

C  Korda      [mm] 

Cc  Camber 

Cl  Lyftkraftskoefficient vingprofil  

Cla  3D lyftkraftskoefficient  

CL  Lyftkraftskoefficient blad (3D) 

Cd  Motståndskoefficient vingprofil 

Cdi  3D motståndskoefficient 

CD  Motståndskoefficient (3D) 

D  Propellerdiameter    [m] 

DAR  Developed area relation 

EAR  Expanded area relation 

Ft  Bladkraft     [N] 

Fq  Bladmotstånd     [N] 

GP  Geometrisk stigning    [m] 

h  Axeldjup     [m] 

J  Framdriftstal 

KT  Tryckraftskoefficient  

KQ  Motståndskoefficient 

Lpp  Skepplängd     [m] 

M  Axelvridmoment  

P  Stigning (pitch)    [m] 

P/D  Stigningsförhållande 

PA  Tryck vid axel     [Pa] 

PV  Vattnets ångbildningstryck   [Pa] 

q  Dynamiskt tryck    [bar] 

R  Skrovmotstånd    [N] 

r  Radie      [m] 

S  Slip      [%] 

Sroder  Area       [m2] 

Sskrov  Area skrov     [m2] 

T  Propellerkraft     [N] 

TKVL  Djup kölvattenlinje    [m]    

t  Medströmsfaktor 

Va  Vattnets medelhastighet   [m/s] 
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Vs  Medströmshastighet    [m/s] 

V0  Axiellt flöde vid propeller   [m/s] 

V  Hastighet     [knop] 

w   Sugfaktor 

Z  Antal blad     [st] 

 

α  Anfallsvinkel     [grader] 

∆  Ändring av tal  

η  Verkningsgrad 

η0  Verklig verkningsgrad 

ρ  Vattnets densitet    [kg/m2] 

Θ  Vinkel till noll lyft-linje från  

propellerdiskplanet    [grader] 

Φ  Vinkel till mellan propellerdiskplanet 

och strömningslinjen    [grader] 

ω  Vinkelhastighet    [rad/sek] 

π  Pi 
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Inledning 

 

Vid projektering av ett fartyg är valet av propeller centralt. Propellern är länken mellan den 

framdrivningskraft som krävs för att fartyget ska hålla önskad fart och motorn som levererar 

kraften. Propellerns effektivitet avgör vilken prestanda motorn måste ha. Propellern måste 

klara av att bära framdrivningskraften hållfasthetsmässigt, och varje blad måste klara av att 

fördela trycket över sin area för att inte tryckskillnaden ska bli så stor att det uppstår 

oacceptabelt mycket kavitation. 

 

Den konventionella propellern med fast stigning, fixt pitch propeller (FPP), har sin bästa 

verkningsgrad i ett snävt område. Det illustreras av kurvorna i Figur 1, där verkningsgrad, η, 

ställs mot framdrivningstalet, J, en dimensionslös konstant beroende på varvtalet.  

 
Figur 1: Exempel på ett propellerdiagram, fembladig propeller med BAR =0,6. 

För att underlätta valet av propeller har flera institutioner utfört empiriska undersökningar på 

propellrar i bassänger och på så vis kunnat ta fram testserier med data för olika propellrars 

utformning. Testserierna är indelade efter antal blad och deras blad area relation, BAR. BAR 

är förhållandet mellan den cirkulära yta bladen sveper över vid rotation och den faktiska yta 

bladen har. 

 

En av de mest kända testserierna för propellrar är ”Wageningen Propeller B-series” [2,3], 

fortsättningsvis refererad till även som B-serien eller WagB, och som togs fram av Maritime 

Research Institute Netherlands (MARIN) under åren mellan 1935 till 1970. Testserierna 

omfattar över 120 propellrar uppdelat i 20 serier med upp till sju blad för konventionella FPP. 
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Svenska Statens Skeppsprovnings Anstalt (SSPA) har gjort en motsvarande undersökning 

omfattande 100 propellrar uppdelat i nio serier som presenterades 1967.  

 

Båda dessa testserier är utvecklade under förenklade förhållanden jämfört med hur det ser 

ut i verkligheten. Undersökningarna är utförda med små modeller av propellrar, bogserade i 

bassänger utan något fartygsskrov framför dem. Serierna anses ändå vara så tillförlitliga att 

de kan användas som underlag för val av propeller vid projektering. 

 

När valet av propeller ska göras finns det olika propellerdesigner att välja mellan och dess 

geometrier kan ha vitt skilda egenskaper. De bladgeometrier som ligger till grund för 

testserierna är dock institutionernas egna förslag av en referensdesign och inte en 

optimerad färdig propellerdesign. Testserierna utgår alltså från en teoretisk propeller, som 

enbart utgör en riktlinje för att underlätta projekteringen vid skeppsbyggen.  

 
Detta projekt syftar till att dels reda ut och förklara de specifika storheter och 

dimensionerande tal som beskriver propellern, dels att jämföra propellertestserierna SSPA 

och Wageningens B-serie för att se om de skiljer sig åt på något sätt för att i så fall härleda 

dem till skillnader i utformning och geometri. 

 

Frågan om det finns någon skillnad mellan serierna besvaras genom att definiera en optimal 

propeller för ett och samma fartyg ur respektive serie, för att sedan utvärdera om resultaten 

skiljer sig åt i verkningsgrad eller varvtal.  

 

Därefter görs en annan typ av jämförelse där vi ställer propellerkaraktäristikorna mot 

varandra i en graf för att se hur de skiljer åt sig prestandamässigt. Utöver det ska vi gå 

igenom de geometriska egenskaper som ger propellrarna deras utformning för att se om och 

hur de kan härledas till skillnader mellan testserierna. 

 

Skillnaderna i utformning och geometrier måste därefter förankras i hur propellerbladens 

lyftkraft och vridmoment förändras och beskrivas i parametrar som tryckfördelning och 

motstånd i vattnet vid rotation. Tryckfördelning och motstånd kan då kopplas till 

lyftkoefficienten, Cl, motståndkoefficienten, Cd, och förhållandet mellan dem.  

 

Genom att göra en modellering med hjälp av en kombination av momentteori och bladteori, 

återskapas slutligen verkningsgradskurvorna från testserierna och med systematisk variation 

identifieras vilken parameter som skiljer serierna åt. 

Arbetsuppdelning 

Detta arbete har utförts av Max Kjelstrup och Svante Lundmark. Max har haft fokus på 

inläsning och informationssökning i texter samt analys. Svante har fokuserat Matlab-

beräkningar och modellering. 

 

Rapporten är författad av båda deltagarna. 
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Beskrivning av propellern 

Nedan beskrivs de ingående värden och dimensioner som behöver tas i beaktande vid ett 

propellerval. 

Skrovets påverkan på propellern  

Skrovet har flera olika påverkan på propellern. Nedan beskrivs friktionskraftens, 

propellerbrunnens och medströmsfältets inverkan. 

Propellerkraft 

Ett skrovs utformning och storlek ger ett specifikt skrovmotstånd, R. Ekvation (1) visar hur 

stor kraft T, eller Thrust, som propellern måste leverera.  

 

 

𝑇 =
𝑅

(1−𝑡)
          (1) 

 

Sugfaktorn t är kopplat till hur propellrarna förändrar skrovets motstånd i vattnet.  

Propellerbrunn  

Skrovet påverkar propellerns storlek genom dess utformning där propellern skall arbeta, 

propellerbrunnen vilken visas i Figur 3. För att propellern skall kunna arbeta effektivt 

dimensioneras avstånden till roder, skrov, köllinje och vattenytan dimensioneras med hjälp 

av formlerna (2)-(7).  

 

 

 

R 

T 

Figur 2: Skrovmotståndet R ger propellerkraften T 

Figur 3: Propellerbrunn där KL=köllinje, KVL= vattenytan 
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𝑎 > 0,1 ∗ 𝐷       en-propellerfartyg    (2) 

𝑎 > 2 ∗
𝐵𝐴𝑅∗𝐷

𝑍
     två-propellerfartyg    (3) 

𝑏 > (0,35 − 0,02 ∗ 𝑍) ∗ 𝐷       (4) 

𝑐 > (0,24 − 0,01 ∗ 𝑍) ∗ 𝐷  en-propellerfartyg   (5) 

𝑐 > (0,3 − 0,01 ∗ 𝑍) ∗ 𝐷  två-propellerfartyg   (6) 

0,1 ∗ 𝐷 < 𝑒 < 0,2 ∗ 𝐷        (7) 

Medströmsfält  

Skrovet påverkar även hur vattnet strömmar kring propellern på grund av friktion mellan 

vattnet och skrovet. Ett gränsskikt uppstår invid skrovet vilket innebär att vattnets hastighet 

jämtemot skrovet är lite långsammare närmast skrovet än längre ifrån vilket illustreras i Figur 

4 till vänster. 

 

Propellern kommer då att verka i ett medströmsfält med olika hastigheter beroende på hur 

stort avståndet är till skrovet. Vattnets vidhäftning vid skrovet kan göra att hastigheten på 

vattnet som flödar kring propellern kan sänkas med upp till 50 procent närmast skrovet. 

Detta illustreras i Figur 4 till höger. Medelhastigheten för vattnet som flödar kring propellern, 

Va, beräknas genom ekvation (8). 

 

𝑉𝑎 = (1 − 𝑤) ∗ 𝑉𝑠         (8) 

 

 

Propellerns geometri  

Propellerns geometri är nästa steg i propellerns utformning. Nedan beskrivs propellerns 

parametrar. 

Stigning  

Stigning är ett mått på hur vinklade bladen på propellern är. Detta mäts genom att titta på 

hur lång sträcka propellern rör sig på ett varv. Förenklat kan man tänka sig propellern som 

en skruv där stigningen är avståndet skruven kommer in i till exempel en träbit om man 

vrider den ett varv. Stigning är en längd, P, vilket visualiseras i Figur 5. Stigningen kan även 

kallas pitch eller geometrisk pitch, GP. 

Figur 4: Vätskans strömning kring skrov (vänster), vattnets medströmining kring propeller (höger) 

Va 
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I Figur 5 är även 0.7R utmärkt. Det är 70 procent av radien på propellern och är det område i 

vilket man definierar P på propellrar. 

Slip  

Slip är ett procenttal som visar hur mycket propellern slirar, alltså skillnaden mellan hur långt 

propellern tar sig fram i verkligheten gentemot det teoretiska P. Det finns flera olika 

definitioner på slip. Så som till exempel verklig slip, SR och skenbar slip, SA, vilka visas i 

Figur 6. 

 

 

Slip beräknas som en procentsats av hur långt propellern borde ha färdats enligt  

 

Figur 5: Stigningen P, samt verkningsområdet 0.7R 

Figur 6: Teoretiska längden Pn, mot de olika sorternas slip 
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𝑆 = (1 −
𝑉

𝑃𝑛
).       (9) 

 

där V är hastigheten och Pn är stigningen. 

Stigningsfördelning (eng. Pitch distribution)  

Stigningen för propellern kan varieras över bladet utifrån avståndet till navet vilket visas i 

Figur 7. 

 

 

Stigningsfördelning används för att kunna optimera propellerns effektivitet (eng. pitch 

distribution). 

Bladareaförhållande BAR  

Bladareaförhållandet, BAR, beskriver förhållandet mellan den yta en snurrande propeller 

täcker och ytan av propellerbladen. Detta illustreras i Figur 8.  

Figur 7: Stigningsfördelning med blå sektion närmast navet och brun som spets 
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Bladantal 

Antalet blad på propellern är en avvägning mellan propellerns verkningsgrad och motstånd 

och beror på hur stort fartyget är och hur snabbt det skall färdas.  

Rake  

Propellerbladen har ofta en lutning emot propellernavet som kallas rake. Hos större fartyg 

använder man rake främst för att kunna få längre blad utan att öka propellerns diameter. 

Man vill alltså kunna använda längre blad för att kunna sprida ut krafterna på bladen, utan 

att behöva ändra propellerbrunnens utformning. Rake illustreras nedan i Figur 9. 

 

Figur 8: Bladareaförhållande 
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Rake ger även andra effekter. En negativ rake innebär att vattenstrålen koncentreras mot 

mitten istället för att spridas ut som vid en positiv rake. En positiv rake ger en högre toppfart 

samt bättre grepp i vattnet och kan även lyfta stäven. 

Bladsektion och vingprofil  

Varje blad i propellern är uppdelat i sektioner med olika tjocklek, t, och kordalängd, c, 

distribuerad över bladet. Detta visas nedan i Figur 11. Både i SSPA och B-serien är 

bladsektionerna utformande efter National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) 

vingprofiler, vilka är väletablerade och för vilka det finns mycket information om både lyftkraft 

och motstånd. 

  

 

 

I Figur 10 visas hur bladsektionerna är uppdelade och hur de ser ut. Längst ut till höger på 

bilden visas hur stigningen är fördelad över bladet, så kallad pitch distribution. 

Figur 10: Bladsektioner och dess vingprofil från Wageningen B-series 

Figur 9: Rake på propeller med aktern i pilens riktning 
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Närmast navet, även kallad huben eller centrum, är kraven på hållfasthet störst vilket gör att 

bladen är tjockare där och man frångår profilen. Strömningshastigheten är också lägre i 

dessa områden vilket gör att lyftkraften inte är lika stor som längre ut och därför gör det inget 

att vingprofilen ser annorlunda ut här inne.  

Kavitation  

Kavitation är ett fenomen som uppstår när trycket över bladet blir så lågt att vattnet ”kokar” 

och skapar bubblor av ånga på baksidan av bladet där trycket är som lägst. Detta illustreras i 

Figur 12. 

 

De flesta propellrar kaviterar vid vanlig gång utan att det innebär några problem men 

överdriven kavitation skapar många oönskade effekter så som till exempel fysiska skador på 

bladet där bubblorna kollapsat, vilket visas i Figur 13. 

Figur 11: Bladprofil från SSPA med tjockleken t 

Figur 12: Kavitation för propeller genom vatten 
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Kavitationen motverkas genom att göra bladen bredare och sprida ut krafterna, vilket dock 

höjer motståndet för att snurra propellern genom vattnet. För att optimera effekten används 

ibland något som kallas Skew. 

Skew  

Skew innebär att bladet förlängs bakåt vid toppen i syfte att sprida ut trycket över en större 

area utan att höja motståndet från vattnet vid rotation, vilket visas i Figur 14. Skew är vinkeln 

som talar om hur långt bakåt denna förlängning sträcker sig från dess referenslinje.  

 

 

Skew bidrar också till att sänka vibrationerna och därmed ljudet som uppstår när propellern 

rör sig genom vattnet. En negativ effekt med skew är att ju högre skewvinkel, desto lägre 

verkningsgrad. Dessutom ger skew försämrade backningsegenskaper. Hur mycket skew 

som ska användas är därför en avvägningsfråga.   

Axelvridmoment  

För att beräkna effektivitet för propellern behövs ett mått på hur mycket effekt som krävs för 

att vrida om propellern. Detta benämns propellerns axelvridmoment, M.  

 

Axelvridmomentet är en kombination av framdrivningskraften och de förluster som 

uppkommer genom det med rotationen medföljande vattnet. Det senare gör att propellern rör 

sig i ett så kallat follow-rotating flöde, då flödet redan har uppnått viss rotationshastighet 

innan det möter bladen, vilket ändrar flödet kring propellerbladen. 

Figur 13: Kavitationsskador på propeller 

Figur 14: Med/utan skew (vänster), Liten/stor skew-vinkel (höger) 

referenslinje 
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Dimensionlösa variabler  

Med hjälp av de ovan genomgångna variablerna är det möjligt att ta fram en propeller. Vid 

experimenten i testserierna används små modeller av propellrar, oftast i storlekar om 10-15 

cm i diameter, men på ett faktiskt skepp kan propellern vara uppemot 20 m i diameter. 

 

För att kunna göra beräkningar för alla storlekar på propellrar krävs formler och tal som 

stämmer för alla diametrar. Det åstadkommer man genom att räkna om varje variabel till att 

bli en dimensionlös kofficient. Samtliga storlekar på propellrar kan då med god säkerhet 

beräknas. Storheterna och dess motsvarande kofficient redogörs för i Tabell 1. 

 
Tabell 1: Tabell över dimensionslösa variabler och dess motsvarigheter 

Beteckning Huvudsakliga storheter Dimensionslösa koefficienter Beteckning 

T Propellermotstånd Tryckkraftskoefficient 𝐾𝑇 

D Propellerdiameter   

P Propellerstigning Stigningsförhållande P/D 

Va Vattnets medelhastighet   

n Varvtal Framdriftstal J 

BAR Bladareaförhållande - BAR 

M Axelvridmoment Motståndskoefficient KQ 

  Verkningsgrad η 

 

Koefficienterna beräknas genom formlerna 

 

𝐾𝑇 =
𝑇

𝜌∗𝐷4∗𝑛2 ,      (10) 

 

𝐽 =
𝑉𝐴

𝐷∗𝑛
 ,       (11) 

 

𝐾𝑡 =
𝑇

𝜌∗𝐷2∗𝑉𝑎
2 ∗ 𝐽2 ,      (12) 

 

𝐾𝑄 =
𝑀

𝜌∗𝑛2∗𝐷5 ,      (13) 

 

och 

𝜂 =
𝐾𝑇∗𝐽

𝐾𝑄∗2∗𝜋
 .      (14) 

 

 

När alla variabler är definierade dimensionslösa kan en propeller bestämmas utifrån en 

testserie. 
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Framtagning av propeller enligt propellertestserier  

För att på ett enkelt sätt kunna ta fram en propeller för projektering och tidiga ritningar är 

testserierna SSPA och Wageningens B-serie användbara. I syfte att studera propellerns 

beteende har man i dessa serier använt sig av vad som kallas open water test [2,3], och 

som innebär att en propeller placeras i ett vätskeflöde och ges ett konstant varvtal. 

 

Genom att ändra hastigheten som propellern rör sig genom vattnet men hålla propellerns 

varvtal konstant, kan dess tryck- och motståndskraft fås fram, för 0-100 procent slip. Under 

testerna varieras stigningsförhållandet P/D, bladarea samt antal blad medan ett flertal andra 

parametrar, så som navpropellerdiameter, rake, bladkontur, skew, stigningsdistribution och 

sektionsprofil hålls konstanta. 

 

De värden som open water-testerna genererar beräknas om till de dimensionslösa 

storheterna: framdriftstalet J, tryckkraftskoefficient KT, motståndskoefficienten KQ och 

verkningsgrad η, för ett antal olika stigningar och redovisas i ett propellerkarakteristika eller 

propellerdiagram.  

 

I Figur 15 visas ett exempel på ett propellerdiagram från SSPA för en 5-bladig propeller.   

 

Propellerdiagrammet, beskriver samtliga dimensionslösa variabler för varje 

stigningsförhållande. Varje stigningsförhållande har tre representerade linjer med varsin 

skala på Y-axeln; en grön för verkningsgrad η, en rosa för KT och en gul för KQ. X-axeln 

representerar J. Detta diagram kan användas för att identifiera optimala stigning för bästa 

verkningsgrad.  

  

Figur 15: Propellerdiagram för SSPA 5.60 
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Nedan följer en kort beskrivning av de steg man går igenom när man väljer en propeller med 

hjälp av ett propellerkarakteristika. För en längre och utförligare beskrivning se [7] 

 

Steg 1. Bestäm propellerns diameter med grund från propellerbrunn  

 

Steg 2. Bestäm medströmningsfältet, Va  

 

Steg 3. Beräkna T som krävs för skrovet  

 

Steg 4. Utryck T som den dimensionslösa propellerkraften KT beroende på 

framdrivningstalet J  

 

Steg 5. Välj det bladantal samt bladareaförhållande som passar skrovet och ta fram 

de diagram som motsvarar bladantal samt BAR  

 

Steg 6. Rita in de uträknade KT-värdena i diagrammet och dra en kurva igenom dem 

så som till exempel den mörkblå kurvan i Figur 16 

 

 

Steg 7. Där skrovets KT-kurva korsar propellerns KT-kurva fås information för de olika 

stigningsförhållanden som finns. Detta illustreras i Figur Figur 17.  

 

Genom att dra ett streck från korsningspunkten till stigningens 

verkningsgradskurva och J-axeln, fås verkningsgraden samt varvtalet för 

denna propeller med exempelskrovets ingående hastigheter, Tabell 1.  

Figur 16: SSPA 5.60 med KT kurva 



 

14 
 

 

 

Bestäm verkningsgrad och framdriftstal för varje stigning. 

    
Tabell 2: Stigning, v-grad och framdriftstal tagna ur diagram 

Stigning P/D Verkningsgrad ƞ Framdriftstal J 

0.5 0,4761 0,3609 

0.8 0,5870 0,5087 

1,0 0,5870 0,5913 

1,2 0,5690 0,6609 

 

Med resultatet ur Tabell 2 visas propellerns optimala verkningsgrad beroende 

på dess stigningsförhållande i Figur 18. 

 

 

 

Figur 17: SSPA 5.60 med KT kurva och utritade värden 

Figur 18: Verkningsgrad för varje stigningsförhållande 
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Steg 8. Undersök propellerns kavitation för att säkerställa att bladareaförhållandet är 

tillräckligt stort att fördela trycket på. Det kan göras till exempel genom att 

använda Burrils diagram som i Figur 19. 

 

 

 

Kavitationen visas som en funktion av variablerna 𝜏𝑐 och 𝜎0,7𝑅 som fås genom 

ekvationerna 

 

𝜏𝑐 =
𝑇

1
2⁄ ∗𝐴𝑝∗𝜌∗(𝑉𝐴

2+(0,7∗𝜋∗𝑛∗𝐷)2)
       (15) 

 

och 

 

𝜎0,7𝑅 =
𝑝𝑎+𝜌∗𝑔∗ℎ−𝑝𝑣

1
2⁄ ∗𝜌∗(𝑉𝐴

2+(0,7∗𝜋∗𝑛∗𝐷)2)
          (16) 

 

Variablerna beräknas separat för de olika stigningsförhållandena och förs in i 

diagrammet (se de blå punkterna i Figur 19) för att jämföras med linjerna för 

gränsvärden för olika typer av användningsområde. 

 

 

Steg 9. Om bladareaförhållandet är tillräckligt stort kan varvtal och effektbehov för 

ursprungligen vald propellerdiameter räknas ut och användas som underlag 

för att välja en lämplig motor.  

 

Beroende på tillgången på motorer med krävd effekt och lämpligt varvtal, eller 

möjligheten att ändra ett varvtal genom utväxling, kan man justera valet av 

propellerns optimala diameter och stigning för ett annat varvtal. Det görs 

genom seriernas propellerkaraktäristikor för optimal diameter av propeller och 

med utgångspunkt från den valda motorns varvtal. Genom att räkna ut KQ/J 

med formeln,  

Figur 19: Burrils kavitationsdiagram 
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𝐾𝑞

𝐽5⁄ =
𝑀∗𝑛𝑉

2

𝜌∗𝑉𝐴
5          (17) 

 

där J bestäms av det varvtal som motorn kan leverera fås en ny justerad 

verkningsgrad, diameter och stigningsförhållande för den optimala propellern 

för det varvtalet, nv. 

 

Figur 20 illustrerar hur det valda stigningsförhållandet och det beräknade KQ/J 

talet och nytt J fås, vilket vi benämner Jv. 

 

 

 

 

Steg 10. Med verkningsgraden och det nya Jv för stigningen är det möjligt att beräkna 

den slutliga diametern, 𝐷𝑣,  

 

𝐷𝑣 =  
𝑉𝑎

(𝐽𝑣∗𝑛𝑉)
         (18) 

 

på propellern.  

Figur 20: Karaktärsdiagram för SSPA 5.60 



 

17 
 

Jämförelse av propellertestserierna.  

Härefter följer en jämförelse mellan seriernas propellrar, både genom beräkningar av ett 

fysiskt skepp och jämförelser mellan geometriska skillnader. 

Jämförelse av prestanda via propellerkaraktäristikor. 

Prestandajämförelsen mellan serierna har gjorts på två sätt för att ge ett bredare underlag.  

 

 Genom att använda ett givet skrov och utifrån det ta fram en propeller med hög 

verkningsgrad ur respektive testserie enligt den metod som beskrivs i [7].  

 Genom att eliminera skrovets påverkan och jämföra propellerkaraktäristikorna 

gentemot varandra. 

Optimal stigning och verkningsgrad med givet skrov 

I denna jämförelse har exempelfartyget Protefs genomgående används. Eftersom andra 

rapporter haft henne som utgångspunkt och all data finns [1,7] kan resultatet jämföras med 

tidigare beräkningar. 

 

Ingående värden Protefs: 

 

𝐿𝑝𝑝 = 217𝑚      𝐵 = 32,2𝑚 

𝑇𝐾𝑉𝐿 = 12,5𝑚      𝐶𝐵 = 0,85  

𝐷 = 0,6 ∗ 𝑇𝐾𝑉𝐿 = 7,5𝑚    𝑆𝑙𝑎𝑛𝑘ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙 = 5,2  

𝑎𝑥𝑒𝑙𝑑𝑗𝑢𝑝, ℎ = 𝐷     𝑆 = 10800𝑚2  

𝑉 = 14,4 𝑘𝑛      𝑅(14,4𝑘𝑛) = 734 𝑘𝑁  

𝑆𝑟𝑜𝑑𝑒𝑟 = 100𝑚2     𝐴𝑀 = 402𝑚2  

 

Studien inleddes med att utifrån det specificerade fartyget ta fram sex propellrar ur fyra 

parvis jämförbara serier med hjälp av den beskrivna metoden i [7,1]. Med jämförbara avses 

att antal blad och bladareaförhållande var samma för båda serierna. 

 

De testserier som uppfyller de kraven är serierna 5.60 som finns hos både SSPA och i B-

serien, samt SSPA 4.53 som i B-serien motsvaras av 4.55. SSPA 4.53 och B-seriens 4.55 

anses vara jämförbara trots olika BAR, vilket kommer att diskuteras senare i rapporten.  

 

De fyra första propellrarna togs fram för 14.4 knop ur två jämförelser. För att utöka 

jämförelsen mellan 5.60 serierna togs även två propellrar fram för ett högre fartområde på 

20 knop. 

Propeller för Protefs.  

Propellervalet för Protefs har gjorts enligt steg 1 – 6 från Framtagning av propeller enligt 

propellertestserier , med hjälp av beräkningar i Matlab (Bilaga 1: Matlabkod, Propellerval) 

och deras respektive propellerkaraktäristikor [2,3] vilka redovisas i Bilaga 2: Diagram. 
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Värdena ur kurvorna visas sedan i diagram över propellrarnas verkningsgrader vid givna 

stigningsförhållanden. I Figur 21 visas detta för en propeller ur serie 5.60. 

 

 

Skillnader mellan serierna syns direkt. SSPA har en högre verkningsgrad för alla propellrar 

med lägre stigning men avtar snabbt efter att ha uppnått maximum. B-serien har en lägre 

verkningsgrad i de lägre stigningsförhållandena men bibehåller en högre verkningsgrad efter 

att maximum har uppnåtts. 

 

Med hjälp av de verkningsgrader och framdrivningstal som tas fram i har vi kunnat beräkna 

effektbehovet för varje propeller vilket visas i Tabell 3. 

 
Tabell 3: Verkningsgrad, varvtal och effektjämförelse mellan B-serien (WagB) och SSPA för 5.60 

P/D Varvtal 
SSPA 

Varvtal 
WagB 

Verkningsgrad 
SSPA 

Verkningsgrad 
WagB 

Effekt [MW] 
SSPA 

Effekt [MW] 
WagB 

0,5 1,7105 1,7533 0,4761 0,4375 9,2104 10,023 

0,6 1,4958 1,5273 0,5326 0,5083 8,2333 8,6269 

0,7 1,3394 - 0,5696 - 7,6985 - 

0,8 1,2136 1,2347 0,5870 0,5687 7,4703 7,7107 

0,9 1,1269 - 0,5913 - 7,4160 - 

1,0 1,0440 1,0658 0,5870 0,5792 7,4703 7,5709 

1,1 0,9860 - 0,5739 - 7,6408 - 

1,2 0,9341 0,9467 0,5690 0,5646 7,7066 7,7667 

1,3 0,8902 - 0,5565 - 7,8797 - 

1,4 - 0,8664 - 0,55 - 7,9728 

 

Som Tabell 3 visar, kan vi se att för de jämförbara stigningsförhållandena (rader med fetstil), 

har SSPA en högre verkningsgrad. Verkningsgraden räknades om till ett lägre varvtal och ett 

lägre effektbehov. För stigningsförhållande 1.0 ser vi till exempel att SSPA med 

  

Figur 21: Verkningsgraden beräknad för varje givet stigningsförhållande 
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verkningsgrad 0,5870 behöver ett varvtal på ca 1,044 rps (rotation per sekund) och ett 

effektbehov från motorn på ca 7,4703 MW, medan B-serien för samma stigningsförhållande 

med en verkningsgrad på 0,5792 behöver ett varvtal på 1,0658 rps vilket kräver en effekt på 

7,5709 MW för att åstadkomma samma hastighet.  

 

Denna skillnad om 0.02 varv per sekund kan tyckas obetydlig, men enheten för effekt är 

Megawatt, vilket betyder att skillnaden i effekt som den tänkta motorn måste leverera är 

nästan 100kW. En propeller byggd efter SSPA:s design tycks göra samma jobb vid ett lägre 

varvtal, med ett lägre effektbehov och således en lägre bränsleförbrukning än dess 

motsvarighet i B-serien. 

 

Det bästa stigningsförhållandet för Protefs hamnar kring 0.9 i SSPA-serien. Med en 

verkningsgrad på 0,5913 är den 0.4 procent högre än den näst bästa verkningsgraden. B-

serien saknar kurvor för detta stigningsförhållande då Wagening och SSPA inte har lika 

många stigningsförhållanden redovisade i sina propellerkaraktäristikor. SSPA visar kurvor 

för samtliga stigningar mellan 0.5-1.3 (0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3) Wageningen 

visar endast kurvor för stigningsförhållandena 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.4. Vi vet alltså inte när 

B-series har sitt maximum eller hur hög den blir.  

 

Då serierna ser ut att följa samma kurvform kan det antas att dess högsta verkningsgrad 

ligger kring stigningsförhållandet 0.9 men då det saknas data och denna studie inte har som 

primära syfte att hitta den bäst passande stigningen för ett specifikt skepp, har vi istället 

fokuserat på att hitta jämförbara värden. Vi kommer alltså i första hand att jämföra de 

stigningsförhållanden som finns i båda serierna.   

 

För att se om samma skillnader existerar för andra bladkonfigurationer undersöktes även en 

4-bladig jämförbar propellerserie vid den normala hastigheten 14,4 knop. Jämförelsen 

illustreras i Figur 22. 
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Även denna gång visar resultatet att propellrarnas verkningsgrad skiljer sig. SSPA är bättre i 

början samt får ett bättre maxvärde men sjunker snabbt då maxvärdet är uppnått, medan B-

serien har en uthålligare verkningsgrad efter maxvärdet.  

 
Tabell 4: Verkningsgrad, varvtal och effektjämförelse mellan WagB 4.55 och SSPA 4.53 

P/D Varvtal 
SSPA 

Varvtal 
WagB 

Verkningsgrad 
SSPA 

Verkningsgrad 
WagB 

Effekt [MW] 
SSPA 

Effekt [MW] 
WagB 

0,5 1,7409 1,8134 0,5182 0,44468 8,4621 9,8611 

0,6 1,5262 1,5952 0,5636 0,51064 7,7804 8,5874 

0,7 1,33719  0,5818  7,5371  

0,8 1,2576 1,307 0,5909 0,5617 7,421 7,8067 

0,9 1,1558  0,5841  7,5074  

1,0 1,0779 1,1159 0,5818 0,5617 7,5371 7,8067 

1,1 1,0212  0,5682  7,7175  

1,2 0,9667 0,99365 0,5591 0,55319 7,8431 7,9268 

1,3 0,91769  0,5455  8,0386  

1,4  0,89554  0,54255  8,0823 

 

Tabell 4 visar att SSPA har maximal verkningsgrad vid 0.8 och sedan sjunker men att B-

series bibehåller samma verkningsgrad över till 1.0 vilket tyder på att det kan finnas en 

sweet-spot för B-series någonstans vid 0.9.  

 

För att se om propellrarnas egenskaper ändras vid högre hastigheter undersöktes även 

samma fartyg i 20 knop. Propellrarna skulle inte kunna användas i denna hastighet i 

verkligheten på grund av kavitation men det är ändå en intressant jämförelse för att se hur 

deras respektive egenskaper förändras. För att kunna göra jämförelsen har vi justerat 

Protefs skrovmotstånd med hjälp av Holltrop-Mennens metod. 

Figur 22: Diagram över verkningsgrad för varje stigningsförhållande mellan WagB 4.55 och 
SSPA 4.53. 
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Vid den högre hastigheten sjunker verkningsgraden dramatiskt, från ett maxvärde på 0.59 

vid 14 knop till ett maxvärde på ca 0,499 vid 20 knop vilket visas i Figur 23.  

 

Skillnaderna mellan serierna är samma som för den lägre hastigheten, det vill säga att SSPA 

har högre verkningsgrad än B-serien i början men tappar sedan av medan B-serien håller i 

bättre. Båda serierna har en låg verkningsgrad när de närmar sig ett stigningsförhållande 

över 1.2 men B-serien har en mjukare avslutning på kurvan. 

 

Samtliga jämförelser ger indikationer på entydigt resultat.  

Kavitation  

Efter att verkningsgraden och varvtalen undersökts och skillnader mellan de olika serierna 

kunde påvisas undersöktes kavitationen. Med hjälp av Burrils diagram och dess tillhörande 

formler ekvation 15 och 16, bestämdes de framtagna propellrarnas kavitationsegenskaper. 

 

I grafen i Figur 24 nedan representerar varje röd prick, från vänster sett, 

stigningsförhållandena 0,5; 0,6; 0,8; 1.0 och 1.2 för SSPA-seriens propeller medan de gula 

prickarna representerar B-serien för samma stigningar i samma ordning.  

 

 

 

 

 

Figur 23: Verkningsgrad per stigningsförhållande, Protefs 20 knop 
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För varje jämförbart stigningsförhållande har B-serien en lägre kavitationsbenägenhet vilket 

betyder att en B-seriepropeller kan ha ett högre stigningsförhållande än motsvarande SSPA-

propeller och ändå klara sig under maxgränsen för kavitation.  

 

Samma jämförelse gjordes även av det jämförbara paret Wageningen B-serie 4.55 och 

SSPA 4.53 för att se om detta även gäller andra blad och BAR. Resultaten illustreras i Figur 

25 och visar en ännu tydligare skillnad mellan B-serien och SSPA. 

 

Figur 24: Kavitation för WagB och SSPA 5.60 med Protefs 
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Då kavitation till stor del beror på propellerns varvtal undersöktes även hur kavitationen för 

de respektive propellrarna i SSPA och B-serien påverkades vid en högre hastighet.  

 

 

 

 

I Figur 26 kan vi se att den teoretiska skillnaden följer samma mönster som vid tidigare 

jämförelser mellan testserierna, även om propellrarna i sig inte skulle kunna användas i 

Figur 26: Kavitation för WagB och SSPA 5.60 för Protefs med förhöjd hastighet till 
20 knop 

Figur 25: Kavitation för WagB 4.55 och SSPA 4.53 med Protefs 
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praktiken på grund av för hög kavitation. För varje stigningsförhållande kommer dock 

Wageningens B-seriepropeller få lägre kavitation än SSPAs motsvarande propeller. 

 

I teorin tas kavitation enbart hänsyn till vid Burill men inte i propellerkaraktäristikorna vilket 

gör att kavitation kan lyftas ut ur jämförelsen för propellereffektivitet via 

karaktärsdiagrammen.  

Direkt jämförelse mellan propellertestseriernas karaktäristikor. 

I den andra jämförelsen som gjordes eliminerades skrovets påverkan och 

propellerkaraktäristikorna jämfördes enbart mot varandra. Dock användes samma serier 

med avseende på bladantal, BAR och stigningsförhållande som vid Protefs-jämförelsen.   

  

Genom att plotta de jämförbara seriernas Kt och verkningsgradskurvor med jämförbara P/D-

förhållanden i samma diagram kunde vi jämföra deras utseenden i syfte att försöka hitta 

förklaringar till de skillnader som påvisades i Profets-jämförelsen.  

 

 

 

I Figur 27 har SSPAs och B-seriens 5.60 lagts bredvid varandra med samma skala. Varje 

kurva visar hur ett specifikt stigningsförhållande beter sig. Som diagrammet visar har SSPA 

ett övertag med möjlighet till högre verkningsgrad för varje stigningsförhållande. 

 

I Figur 28 jämförs SSPA 4.53 och B-seriens 4.55 där vi kan se samma mönster som för 

5.60. 

Figur 27: Karaktäristikor för WagB och SSPA 5.60 i samma diagram 
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Efter denna jämförelse kan det konstateras att SSPA:s serie har en bättre verkningsgrad än 

B-serien. Det försprång SSPA-propellern visade sig ha i Profets-jämförelsen syns även här.  

 

 

  

Figur 28: Karaktäristikor för WagB 4.55 och SSPA 4.53 i samma diagram 
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Geometriska skillnader mellan seriernas propellrar  

De resultat som påvisats i föregående avsnitt har vi försökt härleda till skillnader i dess 

individuella design. I detta avsnitt kommer vi att undersöka den individuella geometriska 

skillnaden på våra jämförda propellrar.   

Blad Area Relationen  

 

Blad Area relationen, BAR, kan definieras både som Developed Area Relation, DAR, eller 

Expanded Area Relation, EAR, vilka illustreras i Figur 29. 

 

DAR är den area som visas då man tittar på bladet längs dess normal från ytan medan EAR 

är en teoretisk area som definieras av den bladsektion vars definitionsområde utgörs av den 

indelning man gjort av radien och som egentligen har en bananform som sträckts ut till en 

rak sektion. Detta görs för varje bladsektion och adderas vilket genererar en något större 

area än den verkliga. I litteraturen anges att DAR är ungefär lika med EAR även om EAR är 

något större [1,5,6]. 

  

DAR och EAR skiljer sig alltså något åt, men genom formeln [6,8]   

 

𝐷𝐴𝑅 = 0,935 ∗ 𝐸𝐴𝑅 +
0,34∗𝐸𝐴𝑅2

𝑍
      (19) 

 

kan EAR beräknas om till DAR. En 0.60 EAR motsvarar en 0.59 DAR och en 0.55 EAR är 

en 0,539 DAR. 

 

Detta har betydelse för vår studie eftersom vi valt att jämföra B-serien som uttrycks i EAR 

mot SSPA som uttrycks DAR. Det innebär att i jämförelsen mellan 5.60 propellrarna är 

SSPA:s propeller något större än B-seriens och i jämförelsen mellan 4.5x propellrarna är 

SSPA:s 4.53 DAR lite mindre än B-seriens 4.55 EAR vilket motsvarar 4,539 DAR.  

 

Då skillnaderna i prestanda i båda fallen, alltså både då SSPA är lite för stor och lite för liten, 

har uppvisat samma tendenser har vi antagit att de båda serierna trots det är jämförbara.  

Figur 29: EAR och DAR jämförelse 
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Bladets utbredning 

Om bladen ritas upp för vardera propellern enligt deras beskrivningar ur respektive serie, 

och läggs över varandra med överlappande referenslinjer, går det att se skillnaderna mellan 

bladets front, så kallad leading edge, och bladets bakkant, så kallad back edge, samt var 

bladprofilens tjockaste punkt befinner sig. 

 

I Figur 30 visas bladkonturerna för de fyrbladiga propellrarna, SSPA 4.53 och B-seriens 

4.55.  

  

 

Illustrationen i Figur 30 visar att det finns en skillnad i utformningen av bladets front och 

bladets bakkant. Det finns även en skillnad i var profilens tjockaste punkt ligger. Bladen är 

beräknade efter seriernas tabeller med geometriska data [2,3] och utifrån radie på 250 mm. 

Skillnader syns då i både framkant av bladet samt för den linje över bladet där den tjockaste 

delen ligger. Den största skillnaden för bladen är avståndet från bladets front till dess 

tjockaste punkt. Även bladets bakkant uppvisar skillnader men de är förhållandevis små.  

 

Figur 30: Yttermått samt tjockaste punkt ritad för WagB 4.55 och SSPA 4.53 
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För att avgöra om samma sak gäller för flera serier undersöktes en serie till, den större 5.60-

serien. Utfallet illustreras i Figur 31. 

 

Resultatet för 5.60-serien visar samma tendenser som för 4.x-serien. Bladen är gjorda med 

en större propellerradie på 3750 mm och resultatet visar en större skillnad i bakkant och en 

mer jämlik framkant men den största skillnaden är fortfarande avståndet från bladets front till 

tjockaste delen av bladet. Det finns alltså anledning att tro att skillnaden i design är 

konsekvent för de respektive serierna.  

 

Diagrammen ovan för bladens geometrier kan tyckas konstiga då de inte visar hela ytan. De 

är avklippta högst upp och längst ner i båda serierna. Det beror på att bladet på yttersta och 

innersta delen inte har någon större inverkan på hur mycket kraft propellern kan producera. 

Ser man på var på bladet krafterna generellt uppstår så verkar huvuddelen uppstå mellan 30 

och 90 procent av radien av propellern.  

 

Figur 31: Yttermått samt tjockaste punkt ritad för WagB och SSPA 5.60 
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Som Figur 32 visar så sjunker blade thrust, FT, markant både vid spets och botten av bladet 

och detsamma gäller motståndet FQ, även om FQ inte sjunker lika kraftigt vid botten. Det gör 

att spetsen på bladet kan utformas för andra effekter, så som kavitation, utan att störa 

propellerns effektivitet allt för mycket.  

 

Fördelning av maxtjocklek över R 

Figur 33 illustrerar maxtjockleken över radien, R. Tjockleken på bladen är som figuren visar 

väldigt lik mellan serierna. 

 

Figur 32: Tryck och motståndsutbredning på blad 

Figur 33: Jämförelse bladtjocklek för WagB och SSPA 
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En intressant iakttagelse är att B-serien har en nästan linjär förändring av tjockleken över 

bladets radie medan SSPA har en mer konkav form, vilket gör att de korsar varandra på 

vissa punkter. Det är dock mycket små skillnader. 

Pitch 

Det finns flera definitioner av stigning även kallat pitch, P, eller geometrisk pitch, GP. B-

serien använder Face pitch line medan SSPA använder Nose-Tail line. De olika stigningarna 

och dess vinklar illustreras i Figur 34. 

 

 

 

I de beräkningar vi gjorde användes nollyft-linje, zerolift-line, vilket gör att man kan bortse 

från att de i de olika serierna är definierade olika. 

Rake 

Rake är inte tydligt redovisat i SSPAs serie [3] men vi vet från Wageningens information [2] 

att deras B-serie gjordes med en rake-vinkel på 15 grader. I SSPAs referensritningar syns 

det att de har en rake men den är inte angiven i grader. Utgår man från SSPAs egna 

ritningar ser vinkeln dock ut att vara mycket lik B-seriens. 

Skew 

Skew framgår inte i någon av serierna. SSPA har ett mått på hur långt bak bladets spets 

slutar från generatorlinjen men för B-serien finns ingen sådan angivelse. Enligt deras 

ritningar kan en skew-vinkel urskiljas som ser ut att vara ungefär i samma storlek som hos 

SSPA. Då spetsutformningen är otydligt redovisad kan den inte analyseras på ett godtagbart 

sätt. Eftersom skew-vinkelns huvudsakliga inverkan är på kavitation och vibration för 

propellern behövs den dock inte tas så stor hänsyn till i sökandet efter skillnader i 

verkningsgrad. 

Navet, hubb. 

B-serien har en navdiameter på 0,167 av propellerns diameter, D. Navets diameter blir då 

16,7 procent av propellerns diameter. [2]  

 

Figur 34: Olika GP-lines och dess vinklar θ från 
propellerdiskplanet 
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SSPA-serierna har haft olika diameter på sitt nav under testernas gång, men ett förhållande 

på 0,15 - 0,2 anges mellan navdiameter och propellerdiameter. Det betyder att navet är 

mellan 15-20 procent av propellerns diameter. Det får anses vara nära Wageningens 

använda diameter.[3] 

Pitchdistribution. 

Fördelningen av P/D över större delen av bladet är lika och skiljer sig först närmare navet.  

 

B-serien har en brantare P/D-fördelning vid navet, med ett värde av 0,92*P/D vid 0,5R och 

0.8*P/D vid 0,16R [2]. Detta visas i Figur 36.  

 

SSPA ligger på 0.99*P/D vid 0.5R och 0.85*P/D vid navet på 0,20-0,15R. Detta visas i Figur 

35 [3] 

 

 
                             

 

 

Bladets profil, NACA-profiler 

Bladen i propellrarna är designade utifrån olika NACA-profiler, se [3]. Dessa profilers 

utformning är givna i informationen om serierna och skiljer sig åt. SSPA visar en separat bild 

av profilen vilken återges i Figur 37. Profilen utgår ifrån NACA 16. 

 

 

Wageningen visar profilen som en del av bladgeometrin samt hur den förändras över radien. 

Profilen som utgår från NACA 66 Modifierad a=0,8, återges i Figur 38.    

 

Figur 35: Stigningsfördelning 
SSPA 

Figur 36: 
Stigningsfördelning WagB 

Figur 37: Redovisad bladprofil ur SSPA 

1,0 R 

 

 

 

0,5 R 

 

0,20 R 
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Slutsatser kring geometriska skillnader 

Det finns flera små geometriska skillnader som sammantaget skulle kunna påverka de 

skillnader i verkningsgrad som påvisats tidigare. Då vingprofilerna är en stor del av 

propellerns design och de skiljer sig åt undersökte vi även deras påverkan på 

verkningsgraden. Resultatet kommer att redogöras för i följande kapitel. 

Bladprofiler- vingprofiler  

Till grund för bladens profil ligger de framtagna vingprofiler som beskrivs som olika serier av 

profiler med olika användningsområden och egenskaper från NACA [10,12]. 

 

De propellrar som använder sig av vingprofilerna NACA 16 och 66 är något förtjockade fram 

och bak för att kunna klara av belastningen i vattnet. Gemensamt för de profiler som använts 

är att de är baserade på teoretiska beräkningar och att man specificerar en önskad 

tryckfördelning över vingprofilen och bestämmer en geometri matematiskt som ger denna. 

Jämförelse NACA-profiler 

NACA 16 kommer från 1-serien som togs fram i början på 1930-talet och bygger på 

vingteorier istället för geometriska relationer. Profilerna sorteras efter en 5-siffrig kod. 

Första siffran står för serienumret och andra siffran beskriver hur långt i tiondelar av kordan 

in på profilen från fronten som det lägsta trycket skapas. I detta fall 60 procent in på profilen 

från bladets front. Efter det kommer ett streck vilket följs av ytterligare tre siffror. Den första 

siffran beskriver lyftkoefficienten, Cl i tiondelar och de två återstående siffrorna redovisar hur 

många procent av kordan som maximal tjocklek motsvarar. 

 

Exempelvis är 16-212 en serie 1 med lägsta tryck 60 procent in på kordan. Lyftkoefficienten 

Cl är lika med 0,2 och max tjocklek är 12 procent av kordan. 

 

För att beskriva hur stor del av kordan som har en jämn tryckfördelning vid optimal 

attackvinkel [14] används a=08, alltså 80 procent i detta fall. Anges inget antas värdet vara 

1.0. Av 1-serien är det 16 som har använts mest och därför kallas ofta hela serien för 16-

serien. 

 

Figur 38: Redovisad bladprofil WagB 
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NACA 66 kommer från 6-serien och bygger på en förbättrad matematisk metod. Liksom 16-

serien bygger denna metod på att specificera sin önskade tryckdistribution för att sedan 

beräkna fram den geometriska form som uppfyller det. 

 

Poängen med 6-serien var att designa vingprofiler som arbetar i regioner där flödet endast 

är laminärt, vilket gör att motståndet minskar. Denna serie namnges på samma sätt som 16- 

serien. 

 

Med hjälp av information som redan finns för dessa profiler kan en jämförelse göras mellan 

nämnda vingprofiler. Dimensioner och information för profilerna har hämtats från [10] ur 

siffror givna i [12] och visas i Bilaga 3: NACA Profilinformation. 
 

 

 

 

I Figur 39 visas två NACA profiler, NACA 66-018 och NACA 16-018, med samma designade 

lyftkoefficient och samma förhållande mellan maxtjocklek och korda. Linjerna i mitten av 

profilerna representerar respektive profils camber, det vill säga hur mycket profilen böjs.  

 

Som illustreras är profilerna mycket lika med endast små skillnader i hur profilen möter och 

släpper flödet. Som synes kan cambern skapa skillnader för flödet, men även profilerna i sig 

själva undersöktes genom att cambern rätades ut för att kunna göra en representativ 

jämförelse emellan dem.  

 

Profilerna är lika men 16-serien visade sig ha en marginellt smalare framkant och en väldigt 

nära symmetrisk form framför och bakom den tjockaste punkten. 66-serien däremot smalnar 

av snabbare efter tjockaste punkten för att sedan avslutas med samma tjocklek som 16-

serien. 

Figur 39: NACA 66 och NACA 16 jämförelse 

Figur 40: NACA 66 och NACA 16 utan camber 
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Dessa geometriska skillnader visar sig som prestandaskillnader i profilernas lyft- och 

motståndskoefficienter, Cl och Cd. Om man plottar dessa koefficienter i ett diagram som 

beroende av anfallsvinkeln kan vi se hur skillnaderna ser ut. Anfallsvinkeln α definieras som 

vinkeln mellan nollyftslinjen och strömningslinjen V och visas i Figur 41. 

 

 

I Figur 42 visas ett sådant diagram med Cd över ett α mellan -19 till +19. Det syns då tydligt 

att 16-serien har ett högre Cd för nästan hela vinkelområdet. Figur 42 visar även Cl över 

samma vinklar.  

 

Inom propellerdesign för fartyg används ofta små positiva vinklar. Därför var små vinklar 

mest intressanta att jämföra. I Figur 43 visas vinklar mellan 0-7 grader.  

 

Figur 41: Anfallsvinkel α 

Figur 42: (vänster) Motståndskoefficient genom anfallsvinkeln α, (höger) lyftkoefficient genom α 
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Vi kan konstatera att 16-serien konsekvent får en högre motståndkoefficient än 66-serien 

vilket resulterar i ett högre motstånd vid rörelse i vattnet för 16-serien. 

 

Figur 43: Motståndskoefficient för profilerna mot anfallsvinkeln, 
för vinklarna 0-7 grader 
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Som Figur 44 visar är lyftkraften över samma vinkelområde större för 16-serien än för 66-

serien. 

 

 

 

En viktig fråga är om 66-seriens lägre lyftkraft kompenseras med dess lägre motstånd? 

Skillnaden mellan motståndskonstanterna är i tusendelar medan skillnaden i lyftkraften är i 

tiondelar. De är alltså väldigt lika i motstånd men tittar man på 16-serien får den sin lyftkraft i 

en lägre anfallsvinkel än 66-serien. Varje profils Cd- och Cl-värden kan vi koppla till profilens 

utformning och förändringen av varje profils Cd- och Cl-värden i kurvan beror på α. I syfte att 

hitta skillnader i profilernas effektivitet behöver vi därför ta reda på vad α beror av. 

 

 

  

Figur 44: Lyftkraftskoefficienten för profilerna mot anfallsvinkel, för 
vinklarna 0-7 grader 
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Anfallsvinkeln, α 

α utgår från den vinkel som ger noll i lyft från propellern och benämns anfallsvinkeln. α kan 

ses som skillnaden mellan vinklarna 𝜃 och 𝜙 vilka fås fram genom ekvationen  

 

𝛼 = 𝜃 − 𝜙 .       (20) 

θ fås fram genom ekvationen   

𝜃 = arctan (
𝐺𝑃

2∗𝜋∗𝑟
)      (21) 

  

där GP är stigningen för propellern och r är radien till bladsektionen på propellern, det vill 

säga den längd från navet som bladsektionen befinner sig. Vinklarnas position visas i Figur 

45. 

 

Vinkeln ϕ kan beräknas genom  

 

𝜙 = arctan (
𝑉0

𝑉2
)      (22) 

 

där V0 och V2 kan beskrivas som  

 

𝑉0 = 𝑉𝐴(1 + 𝑎)       (23) 

och 

 

𝑉2 = 𝜔 ∗ 𝑟(1 − 𝑎′)      (24) 

 

med a och a’ som inflödesfaktorer. Vi kan nu beskriva α med 

 

𝛼 = 𝜃 − arctan (
𝑉0

𝑉2
) .     (25) 

 

Figur 45: Vinklar och hastighetsflöden kring bladprofil 
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Ur dessa ekvationer ser vi att ω är den enda variabeln och då ω är vinkelhastigheten så 

beräknas den med hjälp av 

 

𝜔 =
𝑛∗2𝜋

60
 .       (26) 

 

Då ω endast beror på varvtalet n så kan vi säga att vinkeln α beror av varvtalet. Eftersom α 

är spårad till varvtalet, n, betyder det att de enda värden som beskriver vingprofilen är Cd 

och Cl.  

Koppling till propellerkaraktäristikans verkningsgradskurva 

För varje bladsektion kan T [Propellerkraft] och M [Axelvridmoment] beräknas med  

 

𝑇 = 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝑍[𝐶𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜙) − 𝐶𝐷 ∗ sin(𝜙)] ∗ 𝑟    (27) 

och 

 

𝑀 = 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝑍[𝐶𝐿 ∗ sin(𝜙) + 𝐶𝐷 cos(𝜙)]𝑟^2,   (28) 

 

där det dynamiska trycket q beskrivs 

  

 𝑞 = 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉2 (29) 

 

och strömningshastigheten V är  

𝑉 = √𝑉0
2 + 𝑉2

2  .     (30) 

 

Vid beräkningar för en hel propeller låter man denna beräkning gå över hela bladets 

geometri. Då definieras T=∆T och M=∆M för att sedan summeras över hela bladet. För att 

kunna göra beräkningen över hela bladet måste 3D lift/drag användas, CD och CL. För att 

beräkna hur lyft och motstånd reagerar på ett längre blad samt för att beräkna vad som 

händer vid ändarna på bladen används de geometriska koefficienterna Cdi och Cla. Då det är 

bladsektionens profil som är intressant att jämföra i syfte att hitta orsaker till skillnader 

mellan profilerna beräknades endast en bladsektion för respektive profil. Således kommer 

Cd och Cl samt T och M användas.  

 

Verkningsgraden η kan, genom att byta ut J enligt ekvation (11) beräknas med  

 

𝜂0 =
𝐾𝑇

𝐾𝑄
∗

𝑉𝐴

2∗𝜋∗𝐷∗𝑛
 .      (31)  

 

Kt (10) och Kq (13) är beroende av T och M från ekvationerna (27) och (28). Det betyder att 

om vi kan identifiera vad T och M är beroende av, kan vi se vad som bestämmer Cd- och Cl-

kurvornas utseende i Figur 43 och 44.  

 

I ekvationerna T (27) och M (28) är kordan c, bladets radie r, bladantalet Z fasta givna 

värden medan Cl och Cd är profilspecifika variabler beroende på ϕ. Eftersom ϕ och q enligt 

ekvationerna (22), (29) och (30) beror på 𝑉0 och 𝑉2 där den senare enligt tidigare 

resonemang kan kopplas till varvtalet, betyder det att propellerbladets effektivitet endast 
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beror av Cl och Cd, som förändras beroende på anfallsvinkeln, vilken i sin tur beror på 

varvtalet.  

Modellering 

För att pröva resonemangen ovan, modellerades en propellers verkningsgrad med hjälp av 

Cd- och Cl-värden framtagna för testseriernas bladprofiler. Därefter ändrades Cd och Cl på 

ett sådant sätt att samma skillnader som i jämförelsen mellan SSPAs och B-seriens 

propellerkaraktäristikor uppnåddes. 

Modelleringsgrund 

Vid modelleringen har Kuttenkuelers [1] arbetsbeskrivning och övningsuppgift använts för att 

visualisera propellrarna. I den används de båda teorierna blade element theory, 

bladelementteorin (BET), och moment theory, rörelsemängdsteorin. BET använder Cd och Cl 

och samtliga formler som används i den har beskrivits i denna rapport. Med hjälp av detta 

kan effekterna av variationer i form och geometri hos propellerbladen förutspås, men leder 

till inkorrekta resultat för den övre gränsen för propellerns effektivitet.  

 

Rörelsemängdsteorin är baserad på fundamentala fysiska egenskaper och kan visa att 

propellerns effektivitet ändras beroende på hur hårt den belastas, men säger ingenting om 

hur propellerns geometri påverkar flödet.  

 

I jämförelser med verkliga experiment har det visat sig att BET tillsammans med 

rörelsemängdsteorin överskattar verkningsgraden med ungefär 5-10 procent. Det gör att 

metoden har sina begränsningar men den har ändå visat sig vara användbar för tidiga 

studier och designproblem med propellrar.  

 

Kombinationen av teorierna gjorde att vi med hjälp av Fsolve-funktionen i Matlab kunde 

iterera fram bladelementteorins a och a’ [1] så att de stämmer överens med momentteorins 

värden (Bilaga 1: Matlabkod, Propellerval). Då kunde bladteorins geometriska beräkningar 

ändras till att maximalt ha det värde som rörelsemängdsteorin specificerar. 

Ändring av Cl och Cd 

Genom att ställa upp beräkningar för en propeller av B-serietyp kunde vi sedan undersöka 

vad som händer när vi ändrar Cl.  Det gjordes för tre olika värden på Cl. Resultatet visas i 

Figur 46.  



 

40 
 

 

 

Den blå kurvan är ritad efter modelleringens beräknade Cl. Denna kurva förändrades genom 

att höja Cl. Den röda kurvan är ritad för Cl*1,2 och den gröna kurvan är ritad för Cl*1,5. 

Kurvorna visar att en höjning av Cl  gör att verkningsgradskurvan förflyttas till ett högre J 

samt en högre verkningsgrad med en skarpare avslutning. 

 

Samma sak gjordes för Cd, men där sänktes värdet istället. Resultatet visas i Figur 47. Den 

röda kurvan visar här Cd/1,2 och den röda visar Cd/1,5. 

Figur 46: Verkningsgradskurvor för modellerad propeller med olika Cl 

Figur 47: Verkningsgradskurvor för modellerad propeller med olika Cd 
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Här ser vi att ett lägre Cd ökar verkningsgraden över hela J. 

 

α för en fartygspropeller brukar ligga på 0-0.5 grader. Från informationen om NACA-

profilerna (  
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Bilaga 3: NACA Profilinformation) kunde vi räkna ut att Cl för serie 16 är ca 1,57 gånger 

större än serie 66 och för Cd var serie 16 ca 1.7 gånger större. Dessa siffror användes för att 

modellera skillnaderna mellan SSPA och B-seriepropellrar. Resultatet visas i Figur 48. 

 

 

I denna figur representeras B-serien av den blåa kurvan. Med hjälp av ändringar i Cl och Cd 

skulle den röda kurvan kunna representera en SSPA-propeller med samma dimensioner. 

Kurvorna överensstämmer med önskat resultat men behövde jämföras med verkliga värden. 

För att se om de modellerade kurvorna följer de verkliga, presenterades de i samma graf 

som de verkliga kurvorna från jämförelserna av karaktäristikorna. Resultatet illustreras i 

Figur 49. 

Figur 48: Verkningsgradkurvor för modellerad propeller både med 
och utan båda förändringarna. 
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Kurvorna är mycket lika vilket stödjer teorin om att det är Cd och Cl som styr kurvans 

utseende. De modellerade kurvorna ser ut att vara bättre än de verkliga, men denna 

modelleringsmetod brukar ha ett 5-10 procents högre resultat än det verkliga. Det fanns 

därför anledning att sänka verkningsgraden med 5 procent för de modellerade kurvorna 

Detta visas i Figur 50. 

 

Figur 49: Verkningsgrad för modellerad propeller samt verkliga värden 
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Resultatet blir då ännu mer överensstämmande. Kurvorna följer sina verkliga motsvarigheter 

en bra bit innan skillnader börjar uppstå, och viss skillnad är förväntad då de verkliga bladen 

har olika profiler i sina bladsektioner över sin radie, till skillnad mot vår modellerade propeller 

som har blad med samma profil över hela radien.  

Figur 50: Verkningsgrad för modellerad propeller korrigerad med 5 % samt 
verkliga 
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Slutsats och diskussion 

Att det finns skillnader mellan testserierna från SSPA och B-serien är uppenbart när man 

plottar deras propellerkaraktäristikor bredvid varandra i samma graf. Då ett propellerval görs 

utifrån dessa serier framgår att SSPA har en högre effektivitet än för alla jämförbara 

propellrar i B-serien.  

 

Skillnaden i effektivitet beror på att de är gjorda utifrån två olika vingprofiler. B-serien är gjord 

efter NACA serie 66 Modified medan SSPA är gjord efter NACA serie 16. Serie 16-profilen 

ger en bättre lyftkraftskoefficient Cl men också en sämre motståndskoefficient Cd. Cd ökar 

dock mycket mindre än Cl vilket vi i vår undersökning härleder till den högre effektiviteten för 

propellern från SSPA. 

 

Undersökningen visar dock att B-serien har högre tolerans mot kavitation. För skeppet 

Protefs, kan SSPA maximalt ha en stigning på 1,0 medan propellern från B-serien kan ha en 

stigning på 1,1–1,2 utan att kavitera för mycket. Skillnaden i kavitation mellan serierna 

härleder vi till skillnaden i varvtal i jämförelsen oOptimal stigning och verkningsgrad med 

givet skrov. I Figur 51 framgår att vi får olika värde för J ur propellerserierna. Detta J kommer 

i sin tur att ge olika varvtal n. 

 

Det är skillnad i n som gör att det blir olika utslag i Burrils diagram eftersom ekvation 15 och 

16 är beroende av n och därför blir det olika mycket kavitation för propellrarna ur serierna.  

 

Ur stycket om Anfallsvinkeln, α kan vi visa att varvtalet, då det ändras kommer ändra 

inflödeshastighetskomposanten V2 som i sin tur ändrar anfallsvinkel α. Genom denna 

ändring av α fås nya Cd och Cl-värden för den specifika profilen och med det ändras T och M 

som ger förändringen i Kt och Kq och därmed verkningsgraden, η. 

 

Figur 51: Skillnad J mellan SSPA och Wag-B för Protefs P/D= 1,0 
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I stycket om Ändring av Cl och Cd visar vi att Cl ändras i tiondelar medan Cd ändras i 

tusendelar och att effektiviteten för propellern till stor del styrs av dess Cl värde. Det gör att 

den effektivitetsförbättring vi genomgående ser hos SSPA kan spåras hela vägen till dess 

profil och profilens Cl-värde. 
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Felkällor 

Mindre skillnader för serierna 

Genomgående i denna rapport har många små skillnader bortsetts från då de bedömts vara 

för små för att påverka resultatet i det stora. Som ett exempel kan nämnas skillnaden i 

bladform för 5.60-propellern [se Bladets utbredning], där det klart och tydligt syns en skillnad 

i framkant och bakkant som tillsammans kan påverka propellerns effektivitet.  

Karaktäristiska diagram 

De propellerkaraktäristikor som ligger till grund för undersökningen, tillhandahölls i form av 

inskannade kopior av de originaldokument som togs fram under 1960-talet. Alla siffror som 

används i undersökningen har därför tagits ut för hand med hjälp av penna och linjal. Det, i 

kombination med att linjerna i diagrammen är tjocka och vissa diagram är inskannade snett i 

dokumenten, utgör grund för mätosäkerhet.  

Reynoldstal 

Under arbetets gång upptäckte vi att det fanns andra karaktäristikor som var justerade 

utifrån ett annat Reynolds tal än de vi utgått ifrån. Det fick oss att börja fundera på hur 

Reynolds spelar in och vi insåg då att de värden vi hade fått för B-serien hade olika 

Reynolds tal för olika studier. Detta beror sannolikt på att Wageningens studier är utförda 

över ett spann på nästan 30 år, med olika bassänger, propellrar, mätutrustning och utövare.  

Andras verk 

Denna rapport har sitt ursprung i andras arbeten. Eventuella fel som finns i deras verk kan 

därför finnas även i vår undersökning.   

Vidareutveckling 

I modelleringen har en bladform som är uniform över hela bladet i syfte att förenkla 

beräkningarna. Genom att utveckla modelleringen till att mer efterlikna de faktiska propellrar 

som beskrivs av respektive serie kan man kanske närmare bestämma den faktiska 

effektivitetsskillnaden.   

 

Vi har även sett att kavitation är ett stort kapitel i val av propeller och visat lite av det här 

genom att redovisa hur serierna skiljer sig åt i Burrils diagram vid olika J. Hur det uppstår 

mer eller mindre kavitation är dock ett ämne värt att undersöka vidare. 
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Bilaga 1: Matlabkod 

Propellerval 

%propeller beräkning 

clear all 

close all 

clc 

  

  

%Inputs från Protef beräknade för SSPA serien. 4bladig propeller med 0.53 i 

%BAR förhållande SSPA 4.53 

  

BAR = 0.53 ; %blade area relation sspa Ae/a0, B-series Ad/A0 

D =  7.5 ; %Diameter [m] 

A0 = pi * (D/2)^2; %[m^2] 

%PitchD = ; %P/D stigning 

%Z = ; %antal blad 

%kw = ; %Effektkrav 

CB = 0.85; %block coeff för skrov CB=Deplacementvolym/(Lpp*Bredd*draught) 

V = 14.4; % eftersökt hastighet [knop] 

Vs = V * 1852 / 3600 ; %Eftersökt hastighet [m/s] 

%Zp = ; %antal propellrar 

R = 734000 ; %skrovmotstånd fås ur progrmvara för Holltrop/mennen [N] 

%n = ; %varvtal 

rho = 1025; % densitet 

%Pe = ; %Släpeffekt 

etaR = 1 ; 

g = 9.81; %gravitationskonstanten [m/s^2] 

h = D; %vattendjup vid proppeller 

Pv = 2000; %vattentryck vid axeldjup, taget från tabell vid 15 grader celsius 

%% 

% Steg 1 beräkningar för Kt 

  

w = 0.5 * CB - 0.05; %medströmsfaktorn singel prop 

%w = 0.55 * CB - 0.2; %w dubbelprop 

t = 0.6 * w; %Sugfaktorn %singelprop 

%t = 1.25*w; %t dubbelprop 

T = R/(1-t); % 

Va = (1-w)*Vs; % 

etaH = (1-t)/(1-w); 

  

  

%Kt2 = T/(rho * D^4 * n^2);  

J =(0:0.001:1.5); %J = Va / (D * n); 

Kt = (T.*J.^2)/ (rho * D^2 * Va^2); 

interp=(22/(0.1-0.05)).*Kt; 

jamf= [Kt' J' interp']; %Tabell med Kt och J brevid varandra för enkel urläsning 

  

%disp('      Kt        J  avstånd i tabell') 

%disp(jamf) 

  

  

  

figure(1) 

plot(J,Kt) 

  

%värdena för och j Kt används för att få P/D och eta0 ur diagram för propeller serier 

  

eta0 = [0.5182 0.5636 0.5818 0.5909 0.5841 0.5818 0.5682 0.5591 0.5455]; %propellers 

Verkningsgrad 

J1 = [0.3546 0.4045 0.45 0.4909 0.5341 0.5727 0.6045 0.6386 0.6727]; %J från diagram 

pitchD1 = [0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3]; %P/D från diagram 

J_eta0_pitchD1 = [J1' eta0' pitchD1'] ;%tabell med J Eta0 P/D 

  

nv = Va./(D.*J1); 

  

figure(2) 

plot(pitchD1,eta0) 

  

%% 

%Proppeller effekt 
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Pd = (R*Vs)./(eta0.* etaR * etaH); 

  

%Kavitation 

q = rho/2 .* (Va^2 + (pi * 0.7 * D.* nv).^2); 

  

Ap = BAR * A0 * (1.067 - 0.229 .* pitchD1); 

  

tc = T ./ (Ap .* q); % tau c för kaviterings beräkningar ur diagram 

  

pdiff = (101000 + rho * g * h - Pv); % tryckdifferens vid propelleraxeln 

  

sigma07R = pdiff./q; % del två för kaviteringsberäkningar via diagram 

  

%beräkningar för kavitation 

  

avstsigma1=zeros(1,length(sigma07R)); 

sigmadist=[16.5 13.5 11.5 10 9 30.5 30.5 30.5 30.5]'; % avstånd mellan linjerna i diagrammet 

[sigma07r] 

sigma07Rt=[0.0023 0.0195 0.0380 0.0535 0.0843 0.0083 0.1153 0.2346 0.3584]; %avstånd mellan 

linjerna i diagrammet [mm] 

for i=1:5 

avstsigma1(i)=(sigmadist(i)/(0.1)).*sigma07Rt(i); 

end 

for i=6:9 

    avstsigma1(i)=(sigmadist(i)./(0.5)).*sigma07Rt(i); 

end 

avstsigma=avstsigma1; 

  

taudist1=52; 

avsttau1=zeros(length(tc),1); 

tct=[0.0480 0.0296 0.0632 0.0977 0.0382 0.0790 0.0173 0.0614 0.0095];  %avstånd mellan 

linjerna i diagrammet [mm] 

avsttau1(1)=(taudist1/(0.05)).*tct(1); 

  

taudist=[0 51.5 51.5 51.5 29.5 29.5 20.9 20.9 16.5]'; %avstånd mellan linjerna för tau 

for i=2:9 

avsttau1(i)=(taudist(i)/(0.1)).*tct(i); 

end 

  

avsttau=avsttau1; 

jamf3=[pitchD1' nv' eta0' Pd']; 

disp('       P/D       Varvtal       verkningsgrad     effekt[MW]') 

disp(jamf3) 

  

jamf4 = [pitchD1' tc' avsttau sigma07R' avstsigma' J1']; 

disp('    P/D       TauC    avsttau[mm] Sigma07R  avstsigma[mm] J') 

disp(jamf4) 

  

  

%% 

%korrigera motorval via tabell 

  

%n_vald 

  

nn = 100/60 ; %nya varvtalet taget från motortillverkares tabell som vi vill ha [varv/s] 

Pdv = Pd*1.25; 

Q = Pdv/(2*pi*nn); % (67) Garme sd1710 

  

KqJ5 = (Q * nn^3)/(rho * Va^5); %rot_KqJ5 används för att ta fram ny P/D 

rot_KqJ5 = sqrt(KqJ5); 

quarter_KqJ5 = (KqJ5).^(1/4); 

  

  

% använder quarter_KqJ5 i ett diagram ed v¨an propellers värden i en kurva 

% optimum diameter curve för sspa och kan då ta ut värden för J (Jp), eta (eta00), P/D  

Jp = 0.43; 

eta00 = 0.55; 

  

Dverk = Va / (Jp*nn); 

disp(' verklig diameter ') 

disp(Dverk) 

  

%stigning propeller  

P = 0.72 * Dverk; 
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Modellering  

Uppg1_func är ett del-program I modelleringsprogramet. 

 
clear all 

close all 

clc 

  

%Blade element data 

Va    = 4.6;   %[m/s] friström hast 

rpm   = 46;    %[varv per minut] 

r     = [0.663 0.988 1.312 1.638 1.926 2.288 2.612 2.938 3.263 3.587]; %[m] radie ut till 

element 

dr    = 0.325; %[m] radiellt inkrement 

c     = 1.4;   %[m] lokal längd korda 

gp    = 9.750;  %[m] geometrisk pitch 

Z     = 5;     % Blad antal 

AR    = 2.7;   % geometric blade aspect ratio 

e     = 0.9;   % span efficiency factor 

rho   = 1000;  % [kg/m^3] fluiddensitet 

%a     = 0.1 ;  % axial inflo factor 

%aprim = 0.01;  % tangential inlfowfactor 

Vs    = 14;    % [knop] 

D     = 7.5;% 

%% 

  

Cla   = 2*pi; 

  

avec1  = zeros(length(r),2); 

res   = zeros(length(r),2); 

dT = zeros(length(r),1); 

dM = zeros(length(r),1); 

Cl    = zeros(length(r),1); 

CL    = zeros(length(r),1); 

Cd    = zeros(length(r),1); 

CD    = zeros(length(r),1); 

alpha = zeros(length(r),1); 

Eta   = zeros(length(r),1); 

  

J=0.14:0.01:1.4; %[0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3]; 

gpD=1.0; %0.5:0.1:1.4; 

Kt    = zeros(length(J),1); 

Kq    = zeros(length(J),1); 

  

tic 

  

for g=1:length(gpD) 

   gp=gpD(g)*D;  

for k=1:length(J) 

n     = Va./(D.*J(k)) ; 

  

omega = (n.*2*pi); %[rad/s] 

  

for i=1:length(r) 

     

avec = fsolve(@(avec) uppg1_func(avec,Va,omega,r(i),dr,c,gp,Z,AR,e,rho),[0.1;0.01]); 

[res1,dTbet1,dMbet1,Cl1,Cd1,CL1,CD1,alpha1,eta1,phi] = 

uppg1_func(avec,Va,omega,r(i),dr,c,gp,Z,AR,e,rho); 

avec1(i,:)= avec; 

res(i,:)  = res1; 

dT(i)  = dTbet1; 

dM(i)  = dMbet1; 

Cl(i)     = Cl1; 

Cd(i)     = Cd1; 

CL(i)     = CL1; 

CD(i)     = CD1; 

alpha(i)  = alpha1; 

Eta(i)    = eta1; 

end 

  

T     = sum(dT); 

M     = sum(dM); 
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testkt=(T>=0); 

testkq=(M>=0); 

   if  any(testkt) 

       if any(testkq) 

    Kt(k)    = T/(rho*(n^2)*(D^4)); 

     

    Kq(k)    = M/(rho*(n^2)*(D^5)); 

       else 

       end 

   end 

 

end 

  

eta=(Kt'.*J)./(Kq'.*2*pi); 

  

hold on 

plot(J,Kt,'b',J,10*Kq,'g',J,eta,'r') 

legend('Kt','Kq','Eta') 

  

end 

   

toc 

 

uppg1_func 

function 

[res1,dTbet1,dMbet1,Cl1,Cd1,CL1,CD1,alpha1,eta1,phi]=uppg1_func(avec,Va,omega,r,dr,c,gp,Z,AR,e

,rho) 

   

V0= Va*(1+avec(1)); % 

V2=omega*r*(1-avec(2)); 

V=sqrt(V0^2+V2^2); 

  

theta= atan(gp/(2*pi*r)); 

phi=atan(V0/V2); 

alpha1=theta-phi; 

  

q=(rho*V^2)/2; 

  

Cla=2*pi; 

Cl1=Cla*alpha1; 

Cd1=0.008-0.003*Cl1+0.01*Cl1^2; 

CL1=1.59*(Cl1/(1+(2/(e*AR)))); 

CDi=(CL1^2)/(pi*e*AR); 

CD1=(Cd1/1.7+CDi); 

   

  

dTbet1=q*c*Z*(CL1*cos(phi)-CD1*sin(phi))*dr; 

  

dMbet1=q*c*Z*(CL1*sin(phi)+CD1*cos(phi))*r*dr; 

  

res1(1)=4*pi.*r*rho*Va^2*(1+avec(1))*avec(1)*dr-dTbet1; 

  

res1(2)=4*pi*rho.*r.^3*Va*(1+avec(1))*avec(2)*omega*dr-dMbet1; 

  

eta1  =(dTbet1*Va)/(dMbet1*omega); 

  

  

 

  



 

v 
 

Bilaga 2: Diagram 

 

 

 

 

Figur 52: Verkningsgradskurvor för SSPA 4.53 med Kt/J kurva från Protefs 14.4 knop 

Figur 53: Verkningsgradskurvor för WagB 4.55 med Kt/J för Protefs vid 14.4 knop Figur 54: Verkningsgradskurvor för WagB 5.60 med Kt/J kurvor för Protefs vid 14.4 knop (grön) och 20 
knop (röd) 
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Figur 55: Verkningsgradskurvor för SSPA 5.60 med Kt/J kurvor för Protefs vid 14.4 knop (grön) och 20 
knop (röd) 
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Bilaga 3: NACA Profilinformation 

 

%% %        XFOIL         Version 6.96 
%    
%  Calculated polar for: NACA 66-018                                      
%    
%   Reynolds number fixed          Mach number fixed          
%    
%  xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)   
%  Mach =   0.000     Re =     0.500*10^6     Ncrit =   9.000 

% 
%  Ncrit is used to model the turbulence of the fluid or roughness of the  

%  airfoil. In this case the value is taken for an “average windtunnel”. 

% 

%  alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr 
% ------ -------- --------- --------- -------- -------- -------- 

 
NACA66018  = [ 
 -19.750  -0.9310   0.10972   0.10619  -0.0469   1.0000   0.0129 
 -19.500  -0.9498   0.10242   0.09871  -0.0509   1.0000   0.0129 
 -19.250  -0.9651   0.09600   0.09213  -0.0542   1.0000   0.0130 
 -19.000  -0.9766   0.09041   0.08638  -0.0569   1.0000   0.0131 
 -18.750  -0.9882   0.08505   0.08086  -0.0593   1.0000   0.0131 
 -18.500  -0.9968   0.08031   0.07598  -0.0612   1.0000   0.0131 
 -18.250  -1.0027   0.07611   0.07164  -0.0627   1.0000   0.0132 
 -18.000  -1.0081   0.07209   0.06747  -0.0641   1.0000   0.0133 
 -17.750  -1.0155   0.06868   0.06394  -0.0638   0.9911   0.0133 
 -17.500  -1.0090   0.06491   0.05999  -0.0672   0.9601   0.0135 
 -17.250  -1.0002   0.06120   0.05608  -0.0705   0.9510   0.0136 
 -17.000  -0.9892   0.05802   0.05272  -0.0735   0.9413   0.0137 
 -16.750  -0.9792   0.05529   0.04983  -0.0754   0.9311   0.0137 
 -16.500  -0.9746   0.05275   0.04714  -0.0761   0.9196   0.0140 
 -16.250  -0.9702   0.05057   0.04485  -0.0760   0.9089   0.0141 
 -16.000  -0.9646   0.04866   0.04281  -0.0758   0.8991   0.0141 
 -15.750  -0.9588   0.04687   0.04091  -0.0753   0.8896   0.0142 
 -15.500  -0.9522   0.04522   0.03918  -0.0748   0.8819   0.0144 
 -15.250  -0.9452   0.04364   0.03749  -0.0742   0.8749   0.0146 
 -14.750  -0.9288   0.04072   0.03438  -0.0729   0.8630   0.0149 
 -14.500  -0.9194   0.03941   0.03298  -0.0722   0.8575   0.0151 
 -14.250  -0.9105   0.03808   0.03154  -0.0713   0.8525   0.0153 
 -14.000  -0.8995   0.03691   0.03030  -0.0706   0.8482   0.0155 
 -13.750  -0.8887   0.03575   0.02906  -0.0699   0.8436   0.0158 
 -13.500  -0.8770   0.03469   0.02791  -0.0691   0.8392   0.0161 
 -13.250  -0.8656   0.03361   0.02673  -0.0682   0.8353   0.0163 
 -13.000  -0.8535   0.03260   0.02563  -0.0673   0.8317   0.0166 
 -12.750  -0.8409   0.03162   0.02457  -0.0665   0.8279   0.0169 
 -12.500  -0.8302   0.03054   0.02343  -0.0654   0.8241   0.0170 
 -12.250  -0.8192   0.02952   0.02236  -0.0643   0.8206   0.0174 
 -12.000  -0.8069   0.02861   0.02139  -0.0632   0.8173   0.0177 
 -11.750  -0.7930   0.02780   0.02054  -0.0623   0.8144   0.0179 
 -11.500  -0.7789   0.02701   0.01970  -0.0614   0.8112   0.0183 
 -11.250  -0.7653   0.02620   0.01885  -0.0603   0.8080   0.0186 
 -11.000  -0.7501   0.02552   0.01810  -0.0594   0.8050   0.0192 
 -10.750  -0.7358   0.02480   0.01732  -0.0583   0.8020   0.0196 
 -10.250  -0.7059   0.02346   0.01587  -0.0562   0.7966   0.0205 
 -10.000  -0.6915   0.02275   0.01515  -0.0551   0.7938   0.0212 
  -9.750  -0.6754   0.02215   0.01453  -0.0541   0.7912   0.0221 
  -9.500  -0.6593   0.02158   0.01392  -0.0531   0.7886   0.0230 
  -9.250  -0.6426   0.02105   0.01334  -0.0521   0.7863   0.0237 



 

viii 
 

  -9.000  -0.6260   0.02052   0.01275  -0.0510   0.7841   0.0245 
  -8.750  -0.6104   0.01995   0.01217  -0.0498   0.7820   0.0259 
  -8.500  -0.5934   0.01944   0.01164  -0.0488   0.7801   0.0271 
  -8.250  -0.5755   0.01898   0.01116  -0.0479   0.7780   0.0282 
  -8.000  -0.5586   0.01848   0.01065  -0.0468   0.7759   0.0300 
  -7.750  -0.5414   0.01801   0.01017  -0.0457   0.7738   0.0321 
  -7.500  -0.5234   0.01759   0.00973  -0.0447   0.7719   0.0344 
  -7.250  -0.5062   0.01714   0.00928  -0.0436   0.7700   0.0375 
  -7.000  -0.4893   0.01669   0.00884  -0.0424   0.7682   0.0429 
  -6.750  -0.4731   0.01622   0.00840  -0.0410   0.7665   0.0515 
  -6.500  -0.4584   0.01571   0.00794  -0.0395   0.7648   0.0674 
  -6.250  -0.4463   0.01509   0.00745  -0.0375   0.7632   0.0938 
  -6.000  -0.4372   0.01436   0.00693  -0.0351   0.7614   0.1335 
  -5.750  -0.4305   0.01359   0.00639  -0.0322   0.7595   0.1810 
  -5.500  -0.4254   0.01282   0.00584  -0.0290   0.7575   0.2300 
  %-5.250  -0.4228   0.01204   0.00528  -0.0252   0.7553   0.2809 
  -5.000  -0.4240   0.01125   0.00471  -0.0206   0.7532   0.3335 
  -4.750  -0.4292   0.01059   0.00425  -0.0149   0.7514   0.3831 
  -4.500  -0.4352   0.01000   0.00388  -0.0088   0.7496   0.4402 
  -4.250  -0.4381   0.00928   0.00347  -0.0033   0.7480   0.5116 
  -4.000  -0.4390   0.00866   0.00337   0.0021   0.7465   0.6161 
  -3.750  -0.4178   0.00868   0.00349   0.0034   0.7453   0.6607 
  -3.500  -0.3931   0.00876   0.00356   0.0039   0.7441   0.6791 
  -3.250  -0.3661   0.00884   0.00366   0.0039   0.7430   0.6891 
  -3.000  -0.3407   0.00891   0.00365   0.0042   0.7418   0.6982 
  -2.750  -0.3117   0.00901   0.00379   0.0039   0.7407   0.7045 
  -2.500  -0.2841   0.00907   0.00383   0.0038   0.7396   0.7098 
  -2.250  -0.2572   0.00909   0.00378   0.0037   0.7385   0.7136 
  -2.000  -0.2285   0.00909   0.00376   0.0033   0.7375   0.7159 
  -1.750  -0.1995   0.00911   0.00379   0.0029   0.7365   0.7183 
  -1.500  -0.1706   0.00915   0.00382   0.0025   0.7354   0.7210 
  -1.250  -0.1421   0.00917   0.00382   0.0021   0.7343   0.7236 
  -1.000  -0.1137   0.00917   0.00379   0.0017   0.7334   0.7254 
  -0.750  -0.0852   0.00916   0.00375   0.0013   0.7325   0.7267 
  -0.500  -0.0567   0.00915   0.00372   0.0008   0.7317   0.7280 
  -0.250  -0.0282   0.00916   0.00369   0.0004   0.7308   0.7291 
   0.000   0.0001   0.00916   0.00368   0.0000   0.7300   0.7300 
   0.250   0.0282   0.00916   0.00369  -0.0004   0.7291   0.7309 
   0.500   0.0568   0.00916   0.00371  -0.0009   0.7281   0.7317 
   0.750   0.0852   0.00916   0.00374  -0.0013   0.7268   0.7326 
   1.000   0.1137   0.00917   0.00378  -0.0017   0.7254   0.7334 
   1.250   0.1421   0.00917   0.00381  -0.0021   0.7236   0.7343 
   1.500   0.1706   0.00915   0.00381  -0.0024   0.7210   0.7354 
   1.750   0.1994   0.00911   0.00379  -0.0028   0.7182   0.7365 
   2.000   0.2284   0.00908   0.00376  -0.0033   0.7158   0.7375 
   2.250   0.2575   0.00909   0.00377  -0.0038   0.7137   0.7385 
   2.500   0.2842   0.00907   0.00382  -0.0038   0.7098   0.7396 
   2.750   0.3117   0.00901   0.00380  -0.0039   0.7045   0.7407 
   3.000   0.3405   0.00891   0.00366  -0.0042   0.6981   0.7418 
   3.250   0.3662   0.00884   0.00366  -0.0039   0.6891   0.7430 
   3.500   0.3935   0.00876   0.00356  -0.0039   0.6798   0.7441 
   3.750   0.4178   0.00868   0.00349  -0.0034   0.6609   0.7453 
   4.000   0.4390   0.00866   0.00337  -0.0021   0.6150   0.7466 
   4.250   0.4366   0.00932   0.00349   0.0036   0.5079   0.7481 
   4.500   0.4349   0.01001   0.00389   0.0089   0.4393   0.7497 
   4.750   0.4302   0.01057   0.00424   0.0147   0.3849   0.7514 
   5.000   0.4232   0.01127   0.00472   0.0207   0.3315   0.7533 
   5.250   0.4220   0.01207   0.00529   0.0254   0.2783   0.7552 
   5.500   0.4248   0.01285   0.00585   0.0291   0.2278   0.7574 
   5.750   0.4303   0.01361   0.00639   0.0323   0.1796   0.7595 
   6.000   0.4376   0.01435   0.00692   0.0350   0.1339   0.7614 



 

ix 
 

   6.250   0.4463   0.01509   0.00745   0.0375   0.0931   0.7632 
   6.750   0.4733   0.01623   0.00840   0.0410   0.0511   0.7665 
   7.000   0.4898   0.01668   0.00883   0.0423   0.0430   0.7682 
   7.250   0.5067   0.01713   0.00927   0.0435   0.0380   0.7700 
   7.500   0.5237   0.01759   0.00973   0.0447   0.0343   0.7719 
   7.750   0.5417   0.01801   0.01017   0.0457   0.0320   0.7738 
   8.000   0.5587   0.01849   0.01065   0.0468   0.0299   0.7759 
   8.250   0.5758   0.01898   0.01115   0.0479   0.0283   0.7780 
   8.500   0.5935   0.01945   0.01165   0.0488   0.0271   0.7801 
   8.750   0.6108   0.01995   0.01216   0.0498   0.0258   0.7821 
   9.000   0.6266   0.02050   0.01274   0.0509   0.0246   0.7842 
   9.250   0.6430   0.02105   0.01333   0.0520   0.0237   0.7863 
   9.500   0.6602   0.02155   0.01389   0.0530   0.0227   0.7887 
   9.750   0.6766   0.02211   0.01448   0.0540   0.0218   0.7911 
  10.000   0.6920   0.02274   0.01513   0.0550   0.0211   0.7938 
  10.250   0.7072   0.02340   0.01582   0.0561   0.0206   0.7965 
  10.500   0.7218   0.02411   0.01656   0.0571   0.0199   0.7992 
  10.750   0.7363   0.02480   0.01732   0.0583   0.0197   0.8019 
  11.000   0.7511   0.02548   0.01807   0.0593   0.0192   0.8048 
  11.250   0.7653   0.02623   0.01888   0.0603   0.0188   0.8080 
  11.500   0.7796   0.02699   0.01969   0.0613   0.0184   0.8113 
  11.750   0.7935   0.02779   0.02053   0.0622   0.0180   0.8144 
  12.000   0.8075   0.02861   0.02138   0.0631   0.0175   0.8174 
  12.250   0.8201   0.02949   0.02233   0.0642   0.0172   0.8206 
  12.500   0.8308   0.03054   0.02343   0.0653   0.0169   0.8242 
  12.750   0.8421   0.03157   0.02452   0.0663   0.0167   0.8280 
  13.000   0.8546   0.03256   0.02558   0.0672   0.0165   0.8318 
  13.250   0.8661   0.03362   0.02672   0.0681   0.0164   0.8354 
  13.500   0.8776   0.03469   0.02790   0.0690   0.0161   0.8393 
  13.750   0.8890   0.03577   0.02908   0.0698   0.0157   0.8437 
  14.000   0.8999   0.03693   0.03032   0.0706   0.0156   0.8483 
  14.250   0.9107   0.03812   0.03159   0.0713   0.0153   0.8527 
  14.500   0.9203   0.03939   0.03296   0.0721   0.0151   0.8576 
  14.750   0.9295   0.04073   0.03439   0.0728   0.0149   0.8631 
  15.250   0.9462   0.04361   0.03747   0.0741   0.0146   0.8750 
  15.500   0.9538   0.04514   0.03909   0.0747   0.0144   0.8823 
  15.750   0.9602   0.04680   0.04086   0.0752   0.0143   0.8902 
  16.000   0.9657   0.04862   0.04277   0.0756   0.0140   0.8996 
  16.250   0.9709   0.05057   0.04485   0.0759   0.0140   0.9095 
  16.500   0.9770   0.05260   0.04700   0.0758   0.0139   0.9208 
  16.750   0.9820   0.05514   0.04966   0.0752   0.0138   0.9321 
  17.000   0.9917   0.05800   0.05269   0.0731   0.0136   0.9423 
  17.250   1.0027   0.06122   0.05609   0.0701   0.0136   0.9518 
  17.500   1.0134   0.06478   0.05984   0.0665   0.0135   0.9613 
  17.750   1.0142   0.06836   0.06359   0.0647   0.0133   1.0000 
  18.000   1.0111   0.07194   0.06730   0.0637   0.0132   1.0000 
  18.250   1.0065   0.07582   0.07132   0.0625   0.0132   1.0000 
  18.500   1.0003   0.08009   0.07573   0.0609   0.0131   1.0000 
  18.750   0.9907   0.08497   0.08078   0.0589   0.0130   1.0000 
  19.000   0.9811   0.09005   0.08601   0.0566   0.0130   1.0000 
  19.250   0.9692   0.09568   0.09179   0.0539   0.0129   1.0000]; 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

 

 
%        XFOIL         Version 6.96 
%    
%  Calculated polar for: NACA 16-018                                      
%    
%  1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed          
%    
%  xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)   
%  Mach =   0.000     Re =     0.500*10^6     Ncrit =   9.000 
% 
%  Ncrit is used to model the turbulence of the fluid or roughness of the  

%  airfoil. In this case the value is taken for an “average windtunnel”. 

%   
%  alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr 
% ------ -------- --------- --------- -------- -------- -------- 

 

 
 NACA16018=[ 
 -19.750  -0.9234   0.11596   0.11280  -0.0652   1.0000   0.0188 
 -19.500  -0.9631   0.10559   0.10218  -0.0699   1.0000   0.0187 
 -19.250  -0.9863   0.09892   0.09537  -0.0724   1.0000   0.0188 
 -19.000  -1.0062   0.09311   0.08942  -0.0740   1.0000   0.0189 
 -18.750  -1.0252   0.08776   0.08393  -0.0752   1.0000   0.0190 
 -18.500  -1.0404   0.08327   0.07932  -0.0757   1.0000   0.0191 
 -18.250  -1.0553   0.07904   0.07497  -0.0757   1.0000   0.0192 
 -18.000  -1.0689   0.07524   0.07105  -0.0754   1.0000   0.0194 
 -17.750  -1.0820   0.07167   0.06736  -0.0746   1.0000   0.0196 
 -17.500  -1.0942   0.06839   0.06396  -0.0735   1.0000   0.0198 
 -17.250  -1.1059   0.06534   0.06079  -0.0721   1.0000   0.0200 
 -17.000  -1.1162   0.06260   0.05791  -0.0703   1.0000   0.0202 
 -16.750  -1.1261   0.05999   0.05518  -0.0683   1.0000   0.0205 
 -16.500  -1.1272   0.05713   0.05215  -0.0680   0.9993   0.0208 
 -16.250  -1.1259   0.05444   0.04928  -0.0680   0.9983   0.0213 
 -16.000  -1.1233   0.05205   0.04670  -0.0677   0.9972   0.0216 
 -15.750  -1.1220   0.04959   0.04404  -0.0670   0.9963   0.0220 
 -15.500  -1.1150   0.04752   0.04192  -0.0665   0.9955   0.0226 
 -15.250  -1.1049   0.04599   0.04034  -0.0663   0.9948   0.0231 
 -15.000  -1.0943   0.04454   0.03882  -0.0661   0.9941   0.0236 
 -14.750  -1.0857   0.04312   0.03731  -0.0651   0.9928   0.0241 
 -14.500  -1.0767   0.04173   0.03581  -0.0640   0.9910   0.0247 
 -14.250  -1.0654   0.04040   0.03435  -0.0632   0.9895   0.0253 
 -14.000  -1.0529   0.03919   0.03299  -0.0625   0.9880   0.0259 
 -13.750  -1.0393   0.03784   0.03150  -0.0619   0.9870   0.0265 
 -13.500  -1.0233   0.03654   0.03019  -0.0616   0.9862   0.0274 
 -13.250  -1.0066   0.03560   0.02922  -0.0614   0.9853   0.0282 
 -13.000  -0.9885   0.03472   0.02828  -0.0614   0.9845   0.0291 
 -12.750  -0.9690   0.03385   0.02731  -0.0615   0.9839   0.0300 
 -12.500  -0.9480   0.03305   0.02640  -0.0617   0.9833   0.0308 
 -12.250  -0.9409   0.03235   0.02562  -0.0588   0.9792   0.0313 
 -12.000  -0.9248   0.03109   0.02433  -0.0579   0.9778   0.0325 
 -11.750  -0.9073   0.03031   0.02354  -0.0573   0.9763   0.0336 
 -11.500  -0.8876   0.02962   0.02282  -0.0571   0.9750   0.0347 
 -11.250  -0.8663   0.02894   0.02207  -0.0571   0.9740   0.0358 
 -11.000  -0.8431   0.02829   0.02135  -0.0574   0.9732   0.0368 
 -10.750  -0.8209   0.02746   0.02045  -0.0576   0.9725   0.0380 
 -10.500  -0.8001   0.02654   0.01953  -0.0577   0.9719   0.0396 
 -10.250  -0.7941   0.02606   0.01903  -0.0542   0.9678   0.0406 
 -10.000  -0.7798   0.02552   0.01846  -0.0524   0.9649   0.0418 
  -9.750  -0.7594   0.02497   0.01786  -0.0519   0.9632   0.0432 



 

xi 
 

  -9.500  -0.7353   0.02451   0.01733  -0.0521   0.9619   0.0444 
  -9.250  -0.7170   0.02356   0.01637  -0.0515   0.9608   0.0467 
  -9.000  -0.6931   0.02297   0.01577  -0.0518   0.9599   0.0488 
  -8.750  -0.6678   0.02248   0.01525  -0.0522   0.9592   0.0511 
  -8.500  -0.6431   0.02192   0.01466  -0.0526   0.9585   0.0540 
  -8.250  -0.6509   0.02167   0.01441  -0.0457   0.9513   0.0560 
  -8.000  -0.6296   0.02120   0.01393  -0.0451   0.9494   0.0600 
  -7.750  -0.6074   0.02065   0.01340  -0.0448   0.9480   0.0664 
  -7.500  -0.5841   0.02010   0.01291  -0.0448   0.9470   0.0781 
  -7.250  -0.5605   0.01952   0.01243  -0.0448   0.9461   0.0980 
  -7.000  -0.5369   0.01891   0.01196  -0.0449   0.9453   0.1266 
  -6.750  -0.5445   0.01875   0.01187  -0.0379   0.9381   0.1430 
  -6.500  -0.5302   0.01821   0.01150  -0.0358   0.9354   0.1773 
  -6.250  -0.5137   0.01751   0.01104  -0.0344   0.9337   0.2283 
  -6.000  -0.4991   0.01661   0.01049  -0.0326   0.9323   0.3012 
  -5.750  -0.4889   0.01553   0.00983  -0.0300   0.9309   0.3913 
  -5.500  -0.4836   0.01437   0.00911  -0.0262   0.9296   0.4892 
  -4.750  -0.5635   0.01346   0.00878   0.0091   0.9054   0.6214 
  -4.500  -0.5649   0.01287   0.00849   0.0156   0.9027   0.6901 
  -4.250  -0.5466   0.01261   0.00839   0.0178   0.9014   0.7370 
  -4.000  -0.5741   0.01289   0.00872   0.0300   0.8916   0.7533 
  -3.750  -0.5528   0.01282   0.00868   0.0315   0.8897   0.7790 
  -3.500  -0.5237   0.01280   0.00868   0.0312   0.8886   0.7971 
  -3.250  -0.4949   0.01283   0.00870   0.0310   0.8876   0.8128 
  -3.000  -0.4671   0.01290   0.00877   0.0311   0.8867   0.8273 
  -2.750  -0.4816   0.01324   0.00911   0.0404   0.8779   0.8377 
  -2.500  -0.4445   0.01349   0.00935   0.0382   0.8766   0.8446 
  -2.250  -0.4183   0.01355   0.00937   0.0385   0.8749   0.8516 
  -2.000  -0.3707   0.01412   0.00995   0.0342   0.8748   0.8594 
  -1.750  -0.2278   0.01532   0.01114   0.0093   0.8864   0.8598 
  -1.500  -0.2727   0.01551   0.01133   0.0254   0.8746   0.8715 
  -1.250  -0.2258   0.01574   0.01155   0.0209   0.8744   0.8720 
  -1.000  -0.1802   0.01593   0.01171   0.0166   0.8741   0.8724 
  -0.750  -0.1343   0.01603   0.01180   0.0123   0.8739   0.8727 
  -0.500  -0.0890   0.01609   0.01185   0.0081   0.8737   0.8729 
  -0.250  -0.0443   0.01612   0.01187   0.0040   0.8735   0.8731 
   0.000   0.0000   0.01613   0.01188   0.0000   0.8733   0.8733 
   0.250   0.0444   0.01612   0.01187  -0.0040   0.8731   0.8735 
   0.500   0.0890   0.01608   0.01184  -0.0081   0.8729   0.8737 
   0.750   0.1343   0.01603   0.01180  -0.0123   0.8727   0.8739 
   1.000   0.1801   0.01593   0.01171  -0.0166   0.8724   0.8741 
   1.250   0.2258   0.01574   0.01155  -0.0209   0.8720   0.8744 
   1.500   0.2727   0.01551   0.01133  -0.0254   0.8715   0.8746 
   1.750   0.2278   0.01532   0.01114  -0.0093   0.8598   0.8864 
   2.000   0.3123   0.01434   0.01018  -0.0217   0.8591   0.8837 
   2.250   0.3653   0.01333   0.00914  -0.0269   0.8505   0.8843 
   2.500   0.4098   0.01322   0.00905  -0.0306   0.8437   0.8836 
   2.750   0.4580   0.01303   0.00887  -0.0353   0.8384   0.8831 
   3.000   0.4670   0.01290   0.00877  -0.0311   0.8274   0.8867 
   3.250   0.4949   0.01283   0.00870  -0.0310   0.8130   0.8876 
   3.500   0.5236   0.01280   0.00868  -0.0312   0.7971   0.8886 
   3.750   0.5528   0.01282   0.00868  -0.0315   0.7791   0.8897 
   4.000   0.5741   0.01289   0.00872  -0.0301   0.7534   0.8917 
   4.250   0.5467   0.01260   0.00839  -0.0179   0.7368   0.9014 
   4.500   0.5649   0.01287   0.00849  -0.0156   0.6897   0.9027 
   4.750   0.5634   0.01346   0.00878  -0.0090   0.6211   0.9054 
   5.500   0.4847   0.01441   0.00914   0.0259   0.4868   0.9294 
   6.750   0.5132   0.01824   0.01148   0.0451   0.1625   0.9446 
   7.000   0.5373   0.01889   0.01195   0.0448   0.1266   0.9453 
   7.250   0.5610   0.01951   0.01242   0.0447   0.0979   0.9461 
   7.500   0.5845   0.02009   0.01289   0.0447   0.0779   0.9470 



 

xii 
 

   7.750   0.6079   0.02064   0.01338   0.0447   0.0664   0.9481 
   8.000   0.6300   0.02118   0.01391   0.0451   0.0600   0.9495 
   8.250   0.6512   0.02165   0.01439   0.0456   0.0560   0.9514 
   8.500   0.6437   0.02191   0.01465   0.0525   0.0540   0.9586 
   8.750   0.6685   0.02246   0.01523   0.0521   0.0511   0.9592 
   9.000   0.6938   0.02295   0.01576   0.0516   0.0488   0.9600 
   9.250   0.7178   0.02354   0.01636   0.0513   0.0467   0.9608 
   9.500   0.7361   0.02449   0.01731   0.0520   0.0444   0.9620 
   9.750   0.7602   0.02496   0.01784   0.0518   0.0432   0.9633 
  10.000   0.7805   0.02550   0.01844   0.0523   0.0418   0.9651 
  10.250   0.7937   0.02602   0.01899   0.0543   0.0406   0.9681 
  10.500   0.8012   0.02652   0.01951   0.0575   0.0396   0.9719 
  10.750   0.8218   0.02745   0.02044   0.0574   0.0379   0.9725 
  11.000   0.8442   0.02827   0.02133   0.0572   0.0368   0.9732 
  11.250   0.8675   0.02891   0.02204   0.0569   0.0358   0.9741 
  11.500   0.8888   0.02959   0.02278   0.0569   0.0347   0.9751 
  11.750   0.9085   0.03028   0.02350   0.0571   0.0336   0.9764 
  12.000   0.9260   0.03106   0.02430   0.0577   0.0325   0.9779 
  12.250   0.9419   0.03232   0.02558   0.0586   0.0313   0.9794 
  12.500   0.9498   0.03302   0.02637   0.0614   0.0308   0.9834 
  12.750   0.9708   0.03382   0.02728   0.0611   0.0300   0.9839 
  13.000   0.9902   0.03468   0.02823   0.0610   0.0291   0.9846 
  13.250   1.0084   0.03556   0.02917   0.0611   0.0282   0.9854 
  13.500   1.0251   0.03649   0.03014   0.0612   0.0274   0.9863 
  13.750   1.0413   0.03790   0.03155   0.0616   0.0264   0.9870 
  14.000   1.0546   0.03914   0.03294   0.0622   0.0259   0.9882 
  14.250   1.0671   0.04036   0.03430   0.0629   0.0253   0.9896 
  14.500   1.0784   0.04167   0.03575   0.0637   0.0247   0.9913 
  14.750   1.0873   0.04306   0.03725   0.0648   0.0241   0.9930 
  15.000   1.0966   0.04448   0.03876   0.0657   0.0235   0.9941 
  15.250   1.1072   0.04593   0.04028   0.0659   0.0230   0.9949 
  15.500   1.1174   0.04746   0.04185   0.0660   0.0226   0.9957 
  15.750   1.1239   0.04964   0.04409   0.0667   0.0220   0.9964 
  16.000   1.1257   0.05201   0.04666   0.0673   0.0216   0.9974 
  16.250   1.1283   0.05440   0.04924   0.0675   0.0212   0.9985 
  16.500   1.1298   0.05709   0.05211   0.0676   0.0208   0.9995 
  16.750   1.1272   0.05984   0.05502   0.0682   0.0205   1.0000 
  17.000   1.1176   0.06240   0.05771   0.0703   0.0202   1.0000 
  17.250   1.1072   0.06515   0.06059   0.0721   0.0200   1.0000 
  17.500   1.0953   0.06823   0.06380   0.0735   0.0198   1.0000 
  17.750   1.0833   0.07146   0.06715   0.0747   0.0196   1.0000 
  18.000   1.0701   0.07503   0.07084   0.0754   0.0194   1.0000 
  18.250   1.0566   0.07882   0.07475   0.0758   0.0192   1.0000 
  18.500   1.0426   0.08291   0.07895   0.0757   0.0191   1.0000 
  18.750   1.0270   0.08745   0.08361   0.0752   0.0190   1.0000 
  19.000   1.0088   0.09266   0.08896   0.0742   0.0189   1.0000 
  19.250   0.9888   0.09847   0.09491   0.0725   0.0188   1.0000]; 

 


