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ABSTRACT 
Denna rapport är resultatet av kandidatexamenskursen inom marina system på KTH i Stockholm.  Kursen 
såväl som rapporten är indelad i tre delar.  
 
Del ett går ut på att skaffa sig en inblick i hur dagens handelsflotta ser ut, med allt som hör därtill. Till 
exempel olika fartygstyper, olika drivmedel, internationella miljökrav och varvsverksamheter med mera. 
Detta redovisas med hjälp av en essä om den internationella sjöfarten.  
 
Del två går ut på att projektera ett eller flera fartyg utifrån ett givet transportscenario. I detta fall handlar 
det om att transportera etthundra trailers mellan Gdansk i polen och Nynäshamn på ostkusten en gång 
per dygn ifrån respektive hamn. I denna del behandlas alltifrån skeppsstabilitet och lastutrymmen till 
lagkrav för internationell sjöfart och propellerarrangemang. Resultatet av denna del är tre identiska roro-
fartyg med en längd på 175 meter, en bredd på 21 meter och ett djupgående på 5,63 meter. 
 
Del tre och sista delen är resultatet av kursens fördjupningsdel, som även är det sista momentet i kursen. 
Denna fördjupning behandlar vad en interceptor har för inverkar på det totala motståndet för ett planande 
skrov. Motståndsberäkningar har gjorts då interceptorn använts för att trimma ett prismatiskt skrov till ett 
mer gynnsamt gångläge. Denna del behandla Savitskys metod kombinerad med empiriskt framtagna 
uttryck (Steen, 2007). Resultaten för denna fördjupning visar att det med denna metod inte går att använda 
en interceptor för att minska motståndet genom att trimma om båten och att den motståndsminskning det 
nya trimmet ger upphov till är mindre till beloppet än den motståndsökning som interceptorn ger upphov 
till. 
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INLEDNING 

Benämningen Naval architecture är ett samlingsnamn för allt som innefattas av den marina sjöfarten på 
såväl professionell som privat nivå. I detta fall tjänar dock naval architecture endast som ett samlingsnamn 
för de tre delar som denna rapport behandlar. Rapporten börjar bland annat med att ge läsaren en inblick i 
hur dagens internationella sjöfart för godstransporter ser ut, hur den har förändrats under de senaste 70 
åren och i vilken utsträckning det makropolitiska läget påverkar sjöfarten världen över.  
 
Därefter kommer läsaren in på del två som går ut på att utifrån ett transportscenario plocka fram underlag 
för fartygskonstruktion med målet att tillgodose behovet som transportscenariot definierar. Det första 
steget inom fartygsprojektering innebär ofta att identifiera behovet som beskrivs utifrån det 
transportscenario som behandlas. Det är många delar att ta hänsyn till innan de första generella måtten 
faller på plats. Genom att börja med de data som finns att tillgå och kunskapen om liknande fartygs 
generalarrangemang kan ett iterativt beräkningsförfarande ta vid och snart växer bilden av ett fartyg fram. 
Vissa specificerade data är viktigare än andra i projekteringens vagga, såsom till exempel vad för last som 
ska fraktas, hur ofta det ska ske och mellan vilka hamnar transporten ska äga rum.  
 
Alla som går utbildningen har fått välja ett specifikt lastscenario. Därefter har det egna arbetet tagit vid 
och med hjälp av föreläsningar, kursmaterial och gediget engagemang från examinatorernas håll har 
preliminära projekteringsunderlag tagits fram. 
 
Syftet med arbetet är möjligheten till en detaljerad inblick i hur det går till när övergripande underlag 
plockas fram i samband med projektering i ett första stadie.  
 
Sist men inte minst handlar fördjupningsdelen, den sista delen, om att med hjälp av en interceptor trimma 
om en båt så att den får ett mer gynnsamt gångläge än tidigare och därmed även en minskad 
bränsleförbrukning. Detta innebär att rent teoretiskt undersöka huruvida två oberoende 
beräkningsmodeller kan anpassas så att de interagerar med varandra och bidrar till ett minskat motstånd.  
Den ena modellen heter Savitskys metod (Savitsky, 1964) och är en vedertagen beräkningsmodell för att få 
fram det totala motståndet för ett planande prismatiskt skrov utan interceptor. Den andra modellen består 
av två empiriskt framtagna uttryck (Steen, 2007) som beskriver interceptorns inverkan på motstånd och 
lyft. Dessa två modeller anpassas till varandra genom nya jämviktsekvationer och motståndsberäkningar 
utförs därefter. 
 
Genom att behandla så vitt skilda delar inom marin teknik ges läsaren en inblick i hur omfattande detta 
ämne är. Effektiviseringar och förbättringar är någonting som människan alltid har strävat efter och det är 
tydligt att det finns mycket kvar att förbättra inom detta område. 
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Del 1.  

 
1. INTERNATIONELL GODSFRAKT 
I dagens läge sker cirka 90 procent av all internationell godstransport på havet. Det innebär att cirka 
100 000 fartyg av yrkesmässiga skäl seglar på världens hav. Nästan 47 000 av dessa fartyg har som 
huvuduppgift att frakta gods och passagerare över haven. 
 
Den oceanburna handeln har ökat mer än tiofalt under de senaste 70 åren. Grunden till denna utveckling 
kan spåras i flera olika effektiviserande innovationer, bland annat de standardiserade lastbärarna som kan 
ses i alla internationella hamnar runtom i världen. Då talar vi huvudsakligen om lastpallen och containern. 
En annan orsak till utvecklingen inom den oceanburna världshandeln är att man idag, med hjälp av 
tankfartyg, kan transportera råolja världen över till låg kostnad. Inte nog med det, de nya 
transportmetoderna resulterar i en mindre miljöpåverkan per fraktat ton, framför allt då man jämför med 
landtransporter. 
 
Än så länge är den sjöburna godstransporten fortfarande kraftigt dominerad av lågvärdigt gods. Råmaterial 
och energiprodukter som till exempel olja, oljeprodukter och energikol står i dagens läge för cirka 50 
procent av allt globalt transportarbete, medan råvaror står för cirka 40 procent.  
 
Den sjöburna världshandeln brukar vanligtvis delas in i de två huvudkategorierna styckegods och bulk. 
Dessa två delas sedan in i olika underkategorier. För styckegods är de olika underkategorierna enhetslast 
(containers eller trailers), pallat gods, slingat gods (t.ex. virke eller plywood), flytande gods i särskilda 
emballage samt kylt/fryst gods som fraktas i särskilda kylrum ombord. Bulk delas in i underkategorier. 
Dessa är till exempel stor torrbulk som huvudsakligen fraktar spannmål, järnmalm, kol, metaller och 
fosfat. Mindre torrbulk, som fraktar skogsprodukter, stål och en hel del andra produkter som till exempel 
cement, salt och sand. Sist men inte minst har vi specialbulk som fraktar allt från fordon till 
monteringsfärdiga hus och kyl/frysvaror.  
 
För EU:s medlemsländer är sjötransporter en framtidsfråga av stor vikt. Speciellt med tanke på de miljö- 
och bullerkrav som ställs inom EU. Arbetet med att ändra fördelningen mellan land- och sjötransporter 
inom EU har intensifierats de senaste åren. Dessvärre har det allmänna kostnadsläget inneburit ett 
försvagat konkurrensläge för EU:s sjöfart. Därför har det tagits fram riktlinjer för hur EU:s 
medlemsländer kan säkra sin nationella sjöfartsnäring samtidigt som unionen från sin sida har utvecklat 
olika program som skall leda till en ökad godstransport på innanhav och vattenvägar. 
 
 

1.1. DE OLIKA FARTYGSTYPERNA 
Trafiken på världshaven kan delas in i några huvudgrupper. Spannmål och stapelvaror som tillsammans 
med torra råvaror transporteras med hjälp av bulkfartyg. När det istället rör sig om råvaror som 
petroleumprodukter och råolja så används tankfartyg. Vid transport av kondenserad gas används speciella 
gastankfartyg. En uppsjö av olika fartyg med olika användningsområden konkurrerar inom respektive 
sektor om marknadsandelarna i världen. Trots att två fartyg inom samma sektor till ögat kan se väldigt lika 
ut, så är alla fartyg självklart unika 
 
 
Tankfar tyg  
Råoljetankern är ett välkänt fartyg. Dess längd brukar ligga mellan 250 och 380 meter. Den har en 
marchfart på mellan 12-16 knop och ett pumpsystem som ger tankern möjlighet att lossa lasten på mindre 
än 24 timmar. Dessa fartyg trafikerar vanligtvis sträckor som till exempel Västafrika- USA, Nordsjön- 
Europa och Persiska viken- Nordamerika/Europa/Japan.  
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En annan sorts tankfartyg är gastankfartyg. Det finns två varianter, de som fraktar naturgas (LNG), och de 
som fraktar petroleum gas (LPG). Deras längd brukar ligga på allt mellan 80 och 280 meter. De har en 
marchfart på mellan 13-17 knop och det är inte ovanligt att dessa skepp har konverterade dieselmotorer 
för att de ska kunna drivas med gas. 
 
 
Oceangående  conta iner far tyg  
De största containerfartygen ligger på mellan 220-400 meter. De har en marchfart på mellan 17-19 knop 
och på grund av deras storlek kommer de inte in i småhamnar. Dessa skepp brukar ha en lastkapacitet på 
runt 10000 TEU (Twenty-feet Equivalent Unit) och anlöper endast så kallade bashamnar där de lastas om 
med hjälp av hamnens utrustning. För att lasten ska finnas i bashamnen då dessa bjässar kommer för att 
hämta den, så används feeder-fartyg. De är något mindre containerfartyg med utrustning ombord för att 
kunna lasta i mindre hamnar, då det inte alltid finns containerkranar i land. 
 
 

1.2. KONSTRUKTIONEN AV ETT FARTYG 
Processen för att ta fram ett handelsfartyg sträcker sig över flera år och innefattar många kritiska beslut 
som innebär stora investeringar för rederiet. Det går till så att rederiets tekniska avdelning tittar på 
fartygets storlek, dimensioner, kapacitet med mera. Allt anpassat utifrån rederiets egna idéer. Rederierna 
saknar vanligtvis möjlighet att konstruera fartyget på egen hand. Därför läggs det vanligtvis ut på 
entreprenad. Då kontaktas en fartygskonstruktionsbyrå som hjälper rederiet att ta fram det tekniska 
underlag som krävs för att rederiet ska kunna begära in offerter från olika fartygskonstruktörer. De 
konstruktörer som är intresserade av bygget svarar vanligtvis med en prisindikation. Rederiet väljer ett 
varv och det är då vanligt att de båda parterna tecknar ett preliminärt avtal om att en beställning ska 
läggas. Finansiering och en del andra frågor fortsätter bearbetas, för att sedan ett slutgiltigt kontrakt 
tecknas där pris och väsentliga byggnadsdetaljer är specificerade. Efter kontraktet är undertecknat börjar 
konstruktionsarbetet. 
 
Det finns två skeden under vilka ett fartyg blir till. Basic design, där man organiserar bygget av det som 
definierats i kontraktsunderlaget. Stora delar av fartygets design bestäms under denna fas. I detta skede 
kopplas även flaggstatsmyndigheten och klassningssällskapet in. Under detta skede påbörjas vad som 
kallas ”detail design”-skedet. Då produceras de arbetsritningar varvet behöver för att kunna bygga 
fartyget. I detta skede är det inte ovanligt att varvet i sin tur anlitar utomstående fartygskonstruktörer. 
 
 

1.3. AKTÖRER OCH DERAS ROLLER 
Reder i e t  
Rederier finns i alla storlekar, allt ifrån en skeppare med sitt fartyg till ett stort företag med omsättning på 
flera miljarder. Det kan även vara en organisation som hyr in tjänster och funktioner från andra företag. 
Nybyggnadspriser och andrahandspriser av fartyg kan variera kraftigt, varför det för rederier inte bara är 
intressant med transport utan även fartygsaffärer.   
 
 
IMO 
International maritime organisation, även kallat IMO, är ett av FN:s minsta fackorgan med cirka 300 
medarbetare. De arbetar kontinuerligt med olika sjöfartsrelaterade ärenden, till exempel skrotning och 
återvinning av fartyg, sjösäkerhet och havsmiljöskydd. Deras honnörsord är ”säker och effektiv sjöfart på 
rena hav”. Inom IMO finns ett antal utskott som har olika ansvarsområden. Vi har till exempel Maritime 
Safety Committee (MSC) som tillsammans med Marine Enviromental Protection Committee (MEPC) har 
hand om tekniska säkerhetsfrågor samt arbetar förebyggande för att förhindra föroreningar från fartyg. En 
annan organisation inom IMO som arbetar med säkerhet är International Convention for the Safety Of 
Life at Sea (SOLAS). Den täcker bestämmelser för säkerheten till sjöss för såväl besättning som 
passagerare. Här behandlas också regler för till exempel livräddningsutrustning och elektriska 
installationer.  
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Klass i f i c e r ingssä l l skap 
Klassificeringssällskap, eller klassningssällskap som de ofta kallas, har ett internationellt ansvar att 
kontrollera till exempel skeppskonstruktion, fartygsdesign, underhåll och drift. Det ligger också i deras 
uppgift att se till att allt sköts i enlighet med deras eget och internationella myndigheters regelverk. 
Kvalitetssäkringen av ett fartyg är en process som sker kontinuerligt under hela fartygets livslängd. 
Sällskapen är bemyndigade att representera de flesta flaggstaters myndigheter vad gäller kontroll av 
miljöskydd, sjösäkerhet och sjövärdighet. Fartyg som av någon anledning inte blir godkända av sällskapen 
kommer inte kunna försäkras hos seriösa försäkringsbolag. De kommer heller inte anlitas av seriösa 
befraktare eller lastägare. Fartygen blir med andra ord svartlistade. 
 
 

1.4. SJÖTRANSPORT OCH MILJÖ 
Sjöfarten är betydligt mer miljövänlig än land- eller luftburen transport. Infrastrukturen som behövs för 
sjötransporter är inte lika omfattande och lämnar inte lika stora spår i naturen som andra transportslag. 
Det är som sagt betydligt mer energisnålt att frakta gods sjövägen jämfört med andra transportslag räknat 
per ton. Bullernivåer och trängsel, som landburna transportmetoder ofta dras med, är heller inget 
problem. Man ska däremot vara medveten om att sjötrafiken dras med en hel del andra miljöproblem, 
blad annat oljeutsläpp, hantering av ballastvatten, giftiga bottenfärger och så självklart svaveloxid- och 
kväveutsläpp i atmosfären.  Dagligen sker arbeten med att miljöanpassa sjötrafiken, men det finns 
fortfarande mycket kvar att göra. Speciellt om man tittar ur ett globalt perspektiv. Oljeutsläpp som leder 
till nedsmutsade stränder och sjöfågeldöd har genom tiderna skapat stora rubriker och är utan tvekan det 
mest uppmärksammade problemet som sjötrafiken än idag brottas med. Ungefär en fjärdedel av alla 
oljeutsläpp som sker i världen kommer från sjöfarten och i Östersjön är utsläppen koncentrerade till de 
stora fartygsstråken längs landets väst- och sydkust.  I den svenska zonen var nästan alla utsläpp under 
2009 mindre en kubikmeter olja.  
 
Under 2003 bannlyste EU enkelskroviga tankfartyg från EU:s hamnar då det är större risk för en 
miljökatastrof i samband med ett tillbud. I samma veva beslutades även om en snabbare utfasning av 
enkelskroviga tankfartyg. Ett annat stort problem som sjöfarten brottas med och som anses vara ett av de 
allvarligaste hoten mot världshaven är transporten av ballastvatten. Mikroorganismer och småkryp som 
följer med ballastvattnet till en annan del av världen och släpps ut i en helt främmande marin miljö kan ha 
förödande konsekvenser på det lokala djurlivet. Alla nyintroducerade organismer är som tur är inte 
skadliga men för att få bukt på detta problem så har IMO:s medlemsländer kommit över ens om 
rekommendationer kring skifte av ballastvatten. Bland annat ska inte tankarna tömmas för nära land, ej 
heller under natten då många arter kommer upp till ytan. Tankarna ska rengöras regelbundet och 
tömningen av dessa bör ske vid mottagningsanläggningar i land. Det finns även förslag på att införa krav 
på att fartygen själva kan sterilisera ballastvattnet, antingen med ultraviolett strålning eller genom kemisk 
behandling. Arbetet med att miljösäkra den internationella sjöfarten fortsätter, men mycket jobb finns 
kvar att göra innan sjöfarten har en icke märkbar effekt på miljön. 
 



8 
 

Del 2.  
 
2. FARTYGSPROJEKTERING AV RORO-FARTYG 
Detta är en projektering av ett roll on roll off-fartyg (även kallat roro-fartyg) med plats för 100 stycken 
trailers och 12 passagerare som går mellan Nynäshamn i Sverige och Gdansk i Polen med en avgång per 
hamn och dygn. Sträckan är på cirka 290 nautiska mil och två stycken fartyg anlöper de två hamnarna med 
24 timmars mellanrum. Fartygen har samma skrovkonstruktion och deras generalarrangemang är likartade. 
De har en marschfart på 16 knop och det tar cirka 18 timmar för fartyget från att det lämnar första 
hamnen till att de anlöper den andra. På sex timmar ska fartygen anlöpa hamn, lasta av och på, tanka upp 
och hinna lämna hamn. Sjuttio procent av alla trailers kan transporteras med dragbil och det behövs totalt 
1690 filmeter per fartyg. Fartygen är 175 meter långa och 21 meter breda, har en lättvikt på 8176 ton, en 
dödvikt på 3297 ton i lastat tillstånd och 2217 ton i olastat tillstånd. Fartygens deplacement är 11473 ton i 
lastat och 10393 ton i olastat tillstånd. De har två bildäck med nedre däck i fribordshöjd, som enligt 
sjöfartsverkets författningssamling måste vara på 2,619 meter över vattnet. Lastning av fartygen sker via 
en akterramp som sitter ledad i fribordshöjd. Fartygens överbyggnad är positionerad akter om midskepps 
och dess totala höjd över vatten är approximerad till 24 meter. De har ett djupgående på 5.63 meter i lastat 
tillstånd och fartygens blockkoefficient ligger på 0,57. Motståndberäkningar har utförts och 
propellerarrangemang samt propeller har valts för framdrivning.  
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2.1. PROBLEMFORMULERING 
Varje dag transporteras miljontals ton last på Europas vägnät och i takt med att behovet av snabba 
transporter ökar så blir det mer och mer trängsel. Att istället frakta godset sjövägen är idag en metod att 
föredra då det ofta går fortare, är billigare och mer miljövänligt i förhållande till landtransporter. Uppgiften 
som avhandlas i denna rapport består i att projektera ett fartyg som löser ett specifikt transportscenario 
och med hjälp av rimliga antaganden och överslagsberäkningar lösa detta ingenjörsmässiga problem som 
inte är fullständigt definierat. I uppgiften ingår även att ta fram en skrovform som kan användas för att 
lösa problemet. De metoder som används i rapporten kan i huvudsak ses som riktmärken för att skapa en 
uppfattning kring stabilitet, friktionsmotstånd och effektbehov. 
 
 
Transpors c enar io :  Gdansk -Nynäshamn 
En transportväg mellan Gdansk i Polen och Nynäshamn Sverige ska öppnas och en flotta som kan 
transportera 100 stycken trailers till och från respektive hamn en gång per dygn ska tas fram. 
 
 
Deluppg i f t e r  
Utöver en del antaganden och överslagsberäkningar som måste göras så ska även följande finnas med i 
rapporten: 
 

• En analys av fartygets approximerade lastkapacitet, stabilitetsegenskaper och effektbehov skall 
finnas med i rapporten och en bedömning av hur noggrannheten i gjorda antaganden kommer 
påverka de resultat som tagits fram in denna inledande projekteringsfasen ska också finnas med.  

• En generalarranngemangsritning samt en spantruta ska också tolkas i arbetet. 
• Redogöra för olika anledningar till fartygets framdrivningsmotstånd med hjälp av semi- empiriska 

metoder. 
• Med hjälp av modellförsöksdata uppskatta framdrivningsmotståndet för motsvarande fullskaliga 

fartyg. 
• Redogöra för hur fartygets GA (General Arrangement) och tyngdpunktsläge påverkar dess 

stabilitetsegenskaper. 
• Analysera fartygets initialstabilitet med hjälp av överslagsberäkningar. 
• Bestämma fartygets GZ-kurvor med hjälp av datorhjälpmedel i lastat respektive olastat tillstånd. 
• Analysera och tolka fartygets GZ-kurvor med hjälp av datorhjälpmedel. 
• Att genomföra ett krängningsprov. 
• Analysera fartygets sjövärdighet med hjälp av nationella och internationella regelverk. 
• Med utgångspunkt från mitt transportscenario, fartygets effektbehov och skrovets 

konstruktionskoefficienter ta fram en lämplig propeller. 
• Genomföra ett utredningsarbete på ingengörsmässig nivå. 
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2.2. ANALYS OCH METOD 
 
Transpor tväg  o ch  hamnar  
Mellan Nynäshamn ett par landmil söder om Stockholm, ner till Gdansk i norra Polen är sträckan på totalt 
289 nautiska mil som sträcker sig över både svensk och polsk ekonomisk zon samt internationellt vatten. 
Med en hastighet U=16 knop så kommer enkel resa att ta cirka arton timmar. Tid för bunkring samt av 
och pålastning i respektive hamn är då estimerad till cirka tre timmar. 
 

 
Figur 1: Nynäshamn-Gdansk 

 
Nynäshamns färjeterminal är en öppen hamn med plats för tre fartyg utrustade med akterramp för av- och 
pålastning. Två av dessa har en maximal tillåten längd på 200 meter och ett maximalt tillåtet djup på 8 
respektive 9 meter. Den tredje platsen har en maximal längd på 170 meter och ett maximalt tillåtet djup på 
7 meter . 
 
 
 

Figur 3: Nynäshamns färjeterminal 

Figur 2:Dockningsläge i Nynäshamn för fartyg med akterramp. 
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Gdansk är en betydligt större hamn jämfört 
med Nynäshamn. Den inre delen av 
hamnen, märkt ”Inner Port ” i figuren 
nedan, är den delen av hamnen som skulle 
användas av det aktuella fartyget. Den har 
goda vägförbindelser och ett maximalt djup 
på 10,2 meter (www.portgdansk.pl). 
Kajplats 6 lämpar sig bra för detta fartyg då 
den tar fartyg med en maximal längd på 
220 meter och har ett djup på 9,7 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 1: Måttbegränsingar i de två anlöpta hamnarna. 

 Maxdjup [m] Max längd [m] 
Nynäshamn plats 1 8 200 
Nynäshamn plats 2 9 200 
Nynäshamn plats 3 7 170 
Gdansk plats 6 9,7 >200 
  

Figur 4: Hamnen i Gdansk. 
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Fartyge t s  huvudmått  
För att få ett grepp om vad som behövs för att detta transportscenario ska kunna genomföras har 
eftersökningar gjorts via internet och det har visat sig att det redan finns trafik på denna rutt. Företaget 
som trafikerar linjen heter Polferries och gör så med Ro-pax respektive Roro-färjor utrustade med 
akterramp. För att kunna lösa det aktuella transportscenariot är dessa fartygs generella arrangemang 
utgångsläge för de itererade beräkningar som i slutändan kommer leda fram till det aktuella fartygets dito.  
Eftersom det inte kommer ske transport av fler än 12 passagerare behövs det inte tas någon hänsyn till de 
regler och förordningar som passagerarfärjor omfattas av. 
 
Lasten som ska transporteras är av det slaget att den har en ganska låg densitet i förhållande till annat 
gods. Det är med andra ord lastens volym som avgör vilka dimensioner fartyget kommer ha. Det är därför 
av största vikt att försöka approximera hur stor volym som krävs för att transportera alla etthundra 
moduler. I dessa sammanhang pratas vanligtvis om filmeter, alltså antalet meter som finns till förfogande 
och som används för att lasta modulerna på. För att komma fram till ett vettigt antal filmeter så har en del 
antaganden och överslagsberäkningar gjorts. Approximerade mått på standardmodulen ligger till grund för 
fartygets totala lastvolym. 
 

 
Mått för trailer 
 

Längd [m] 14,5 
Bredd [m] 2,6 
Höjd [m] 3 

 
Mått för dragbil 

Längd [m] 3 
Bredd [m] 2,6 
Höjd [m] 3 

Tyngdpunktens höjd över mark !!"#$% [m] 1,5 
Tabell 2: Mått för trailer respektive dragbil. 

Observera att dragbilens längd definierad i tabell 2 ovan bara utgör dragbilens bidrag till en moduls totala 
längd och inte dragbilens totala längd. Med andra ord har vi nu två moduler med olika längd, allt annat 
lika. Här räknas med att 70 procent av alla moduler, det vill säga 70 av 100 moduler, rent teoretiskt ska 
kunna fraktas med dragbil. Trettio procent av alla moduler kommer då transporteras utan dragbil och 
kommer därmed att ta lite mindre plats. Antalet filmeter som då krävs för att frakta samtliga moduler blir 
härmed följande: 
 
!"#$%&%' = 100!" ∙ 0,3 ∙ 14,5 + 0,7 ∙ 14,5 + 3 = 1660  [m] (2.1) 
 
Denna lastkapacitet fördelas sedan på 10 filer och två däck. Det vill säga fem filer per däck Varje fil får 
dessutom en extra marginal på en meter för att underlätta lastning och lossning av lasten. Filernas längd 
blir då följande: 
 

!"##ä!"# = !"#$%&%'
!"

+ 1 = !""#
!"

+ 1 = 167  [m]  (2.2) 
 
Med hjälp av denna längd kan jag nu plocka fram ett ungefärligt värde på fartygets totala läng genom att 
addera tio meter till fillängden enligt följande: 
 
!!"#$  !"" = 167 + 8 = 177  [m]  (2.3) 
 
Dessvärre har Nynäshamns hamn som tidigare nämnts en maximal tillåten längd på 170 meter på deras 
mindre hamnplats. Hamnens två större platser blir med andra ord relevanta i detta sammanhang. De har 
dessutom ett större maximalt djup och då fartygets djupgående inte är bestämt är detta ytterligare en 
anledning att välja en av de större kajplatserna.  
 
Fartygets bredd är även den beroende av lastens bredd. Filbredden är approximerad till tre meter. 
Mellanrummet mellan filerna är en meter och avståndet mellan ytterfilerna och insidan av 
skrovkonstruktionen är 0,5 meter. Skrovkonstruktionens tjocklek är estimerad till cirka 0,5 meter. Då har 
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hänsyn tagits till eventuella spant, ventilationstrummor och övrig utrustning som kan sitta på skrovets 
insida. 
 
Med hjälp av dessa data tas nu fram ett ungefärligt värde på fartygets bredd enligt följande: 
 
!"#$%&'(#)** = 2   ∙ 0,5   + 2 ∙ 0,5   + 5 ∙ 3   + 4 ∙ 1   = 21  [m] (2.4) 
 
Fartygets höjd avgörs av flera faktorer. För att få fram höjden från kölen upp till relingen så behövs 
fribordshöjden F, djupgåendet T och höjden från nedre däck upp till taket på övre däck. Det värde som 
här är direkt reglerat med hjälp av internationella lagar och förordningar är fribordet F. Beroende på att 
fartyget är konstruerat för att transportera annan last än flytande last i bulk så kan fribordet bestämmas 
med hjälp av sjöfartsverkets författningssamling (SJOFS 2006:1). Tabellerna 27.1 och 28.2 på sidan 126 
respektive 132 i denna författningssamling ger ett värde på fribordet beroende på fartygets längd enligt 
följande: 
 
! = 2357 ∙ 10!! + 306 ∙ 10!! = 2.66  [m]           (2.5) 
 
Höjden för respektive däck är approximerat till modulernas höjd plus en marginal på 0,5 [m]. Det vill säga 
att den fria däckshöjden är 3,5 [m]. Denna höjd är avgörande för hur högt fartyget kommer vara. 
Tjockleken på däcket kommer vara cirka 0,3 [m]. Med andra ord så kommer avståndet mellan däcken vara 
följande: 
 
!!ä!" = 3,0 + 0,5 + 0,3 = 3,8  [m]  (2.6) 
 
Höjden från nedre däck till taket på däck två, det vill säga upp till relingen eller skrovkanten, är enligt 
följande: 
 
!!"# = 2 ∙ !!ä!" = 7,6  [m]  (2.7) 
 
Med detta värde kan vi nu hitta skrovets höjd över vattenytan. 
 
!!" = ! + !!"# = 2,66 + 7,6   = 10,3  [m]  (2.8) 
 
Vattentä ta  skot t  
Fartyg som är byggda 1 januari 1966 eller senare skall ha vattentäta kollisionsskott i för och akter samt 
vattentäta skott för och akter om motorrummet. Dock är fartygstyp och konfiguration avgörande för 
kravet om det vattentäta skottet akter om motorrummet och då det i detta fall inte finns något utrymme 
för varken passagerare eller last mellan maskinrum och akterpikskott kan detta skott uteslutas. Detta är 
dock en sak som Sjöfartsverket måste fatta besluta om efter behandlad ansökan. De tvärgående vattentäta 
skotten är i det här fallet uppdragna till skottdäcket, som utgörs av nedre lastdäck och ligger i fribordshöjd. 
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Huvuddata o ch  genera larrangemang  
 
Loa [m] Lpp [m] B [m] T [m] D [m] Filmeter [m] 
175 166 21 5,633 15,8 1690 
Tabell 3: Huvuddata. 

  

Figur 5:Generalarrangemang 

a 
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Fartyge t s  massa  
För att kunna få ut djupet behöver nya antaganden göras. Då fartyget bär en last som är relativt lätt och 
dyrbar i jämförelse med många andra sjöburna laster så finns incitament att genomföra transporten på så 
kort tid som möjligt. Med andra ord efterfrågas ett slankt skrov med en v-formad undervattenskropp som 
har förmågan att glida genom vattnet. En koefficient som är relaterad till fartygsskrovets snabbhet genom 
vattnet är blockkoefficienten !! . För mycket snabba fartyg ligger blockkoefficienten runt 0,5. För fartyg 
av den här sorten brukar blockkoefficienten ligga någonstans mellan 0,57-0,65 och den beräknas med 
hjälp av följande formel: 
 

!! =
∇

!∙!!!∙!
  (2.9) 

 
där B=Fartygets bredd=21 [m] 
 !!! =Längd mellan perpendiklar =166 [m] 
 ∇=Volymsdeplacement (Den av fartyget undanträngda volymen vatten) 
 
Närmare definieras massdeplacementet av arkimedes princip enligt följande: 
 
Δ = ρ!"##$% ∙ ∇ ∙ !  (2.10) 
 
där ρ!"##$%=densiteten för vatten= 1025 [kg/!!] 
 ∇ =volymen av det undanträngda vattnet [!!] 
 g=jordaccelerationen 

!"∙!
!!

 
 
Massdeplacementet motsvarar alltid fartygets totala massa, som består av dödvikten (DW) samt lättvikten 
(LW). På ekvationsform ser det ut på följande sätt: 
 
Δ = DW + LW  (2.11) 
 
Fartygets dödvikt DW är allt man lastar ner fartyget med, det vill säga lastvikt, bränsle, tekniskt vatten, 
dricksvatten, förnödenheter och besättning samt eventuellt ballastvatten som behövs då fartyget är 
fullastat. Fartygets dödvikt varierar självfallet med olika lasttillstånd och den maximala tillåtna dödvikten är 
den man använder sig av för dimensionering av fartyget, då säkerhetsaspekterna i detta läge väger tungt. 
När nu dödvikten ska bestämmas så måste en del nya antaganden göras. I utgångsläget förutsätts att 
fartyget ej behöver någon ballast då det är fullastat på grund av att tillfredställande stabilitet ändå uppnås. 
De största bidragen till dödvikten i detta fall är med andra ord lastens vikt, motorns vikt och bränslets 
vikt. Dessa tas fram med antaganden enligt följande: 
 
Sjuttio procent av alla moduler antas vara maximalt lastade, det vill säga väga cirka 38 ton vardera. De 
resterande 30 procenten av modulerna antas i detta fall vara minimalt lastade och väga 7 ton vardera. 
Lastens massa fås då med hjälp av följande uttryck: 
 
!!"#$ = 100 ∙ 30% ∙!"#$"%& + 70% ∙!"#$%&' = 100 ∙ 0,7 ∙ 7!"# + 0,7 ∙ 38!"# = 3080 [ton] 
 
Motorns massa är bestämd utifrån tillverkarens specifikationer och ett val har gjorts att gå efter 
motortillverkaren Wärtsiläs produktspecifikationer. Närmare bestämt motormodell 12V50DF. Denna 
motors massa är enligt produktbladet på tillverkarens hemsida följande: 
 

!!"#"$ = 175  !"#   
 
Bränsleförbrukningen är antagen att ligga på cirka 70 ton per dygn. Eftersom Fartyget har en restid på 
cirka arton timmar så beräknas nu hur mycket bränslet väger som fartyget har med sig plus en marginal på 
10 procent enligt nedan: 
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!!"ä!"#$ ≈   70   !"#
!"#$

∙ !"  !"##$%
!"  !"##$%

!"#$

∙ 110% ≈ 58  [ton] (2.12) 

 
Nu kan fartygets ungefärliga dödvikt beräknas genom att addera dessa värden enligt följande: 
 
!" = !!"#$ +!!"#"$ +!!"ä!"#$ = 3080 + 175 + 42 = 3297  [ton] (2.13) 
 
Fartygets lättvikt är den vikt som utgörs av fartygets konstruktion. Till denna vikt brukar också vanligtvis 
oljor och vatten i fartygets rörsystem inräknas. Den är beräknad med hjälp av en formel som är tagen ur 
”Handledning i fartygs projektering”(Milchert, 2000) kap 4 sid 2. Den ser ut som följer: 
 

!" = (0,03557 ∙ !!! ∙ ! ∙ ! ∙
!!!
!
+ 1800 ∙ ! ∙ !!) ∙ !! (2.14) 

 
Där fartygets totala höjd ”D” är följande: 
 
!   =   !!"#$"% + !!"  (2.15) 
 
där !     =2  antalet lastdäck 
 !! =  1,035 för skrov i mild steel 
 
Ekvation 2.9 beror av djupgåendet T, precis som ekvation 2.14 beror av D, som i sin tur beror av T. Med 
andra ord har vi två ekvationer (2.9, 2.10, 2.11 och 2.15 i 2.14) och två obekanta (deplacementet och 
djupet T). De två okända löser vi nu ut och det fås med hjälp av beräkningar i programmet Matlab att 
 
!!"#$"% = 5.83  !"!"# 
 
och att 
 
∇=     11302 [!!] 
 
 
Bal las t en  
Ett fartygs ballasttankar är med fördel placerade så långt ner mot kölen och så långt ut mot sidorna som 
möjligt. Detta för att hämma den rullning som uppstår i grov sjö samt att kunna ge fartyget en stabilare 
sjögång och bättre sjöegenskaper generellt sett. Ballasten är framförallt viktig då fartyget går olastat, ty 
utan den i ett sådant läge hamnar tyngdpunkten för högt och fartyget blir instabilt. Fartygets utformning är 
begränsande och i detta fall är ballasten minimerad, även om det är med en viss marginal. För att klara de 
stabilitetskrav som fartyget måste klara enligt Huss (2007) och SJOFS (2006:1) och därmed få tillåtelse att 
trafikera svenskt och internationellt vatten approximeras ballastvikten för detta fartyg till cirka två 
tredjedelar av den maximala lastvikten. 
 

!!"##"$% =
!
!
∙!!"#$ =

!
!
∙ 3080  !"# ≈ 2053  [ton] 

 
Viktigt att förtydliga är att denna vikt är framtagen med hjälp av ett iterativt beräkningsförfarande där 
fartygets stabilitet har varit avgörande. 
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2.4. STABILITET 
 
Defin i t ioner  
För att kunna vara säker på att fartyget uppfyller de krav som idag finns vad gäller stabilitet i sjögång så 
måste vissa villkor vara uppfyllda. För att illustrera dessa villkor på bästa sätt hänvisas till figur 3 nedan. 
Denna definierar kommande parametrar som behövs för att utvärdera stabiliteten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkten G i figur 3 beskriver fartygets resulterande tyngdpunkt. Den är alltid fix i den tillämpade 
beräkningsmodellen enligt Huss (2007). G:s position beskrivs med hjälp av dess avstånd från kölen, KG 
och dess förskjutning i y-led samt TCG (ej utmärkt i figur 5). TCG antas dock vara noll i detta fall. 
Punkten B i figur 5 beskriver flytkraftens angreppspunkt. Den förflyttar sig beroende på utformningen av 
den skrovdel som befinner sig under vattenytan. KB är avståndet i z-led från kölen upp till den 
resulterande flytkraftens angreppspunkt B. TCB är det transversella avståndet i y-led från fartygets 
centrumlinje till flytkraftens angreppspunkt B. Punkten M beskriver var flytkraften !! :s verkningslinje skär 
fartygets centrumlinje. Avståndet mellan G och M är väldigt centralt när man studerar stabiliteten hos ett 
fartyg och det finns en hel del bestämmelser kring hur litet detta avstånd får vara. Punkten M måste 
befinna sig högre upp på centrumlinjen än G för att fartyget självmant ska kunna ligga och flyta i upprätt 
läge. Med andra ord får inte fartygets tyngdpunkt G ligga för högt upp eftersom fartyget i så fall strävar 
efter att lägga sig upp och ner.  
 
GZ-kurvan  
Det horisontella avståndet mellan verkningslinjerna för !!  och !! (se figur 5) kallas för GZ eller den 
rätande hävarmen. !!  och !! verkar alltid i vertikalled och GZ är således alltid vinkelrät mot dessa. 
Avståndet GZ varierar med vinkeln på fartygets slagsida. Därmed blir avståndet GZ ett kraftfullt verktyg 
för att få en överskådlig bild av hur fartyget beter sig vid olika krängningsvinklar. Här kan vara värt att 
förtydliga att en rank skrovform ofta ge upphov till ett minskande GZ då krängningsvinkel ökar bara 
litegrann, medan ett stabilt skrov har ett ökande GZ upp till en högre vinkel. 
 
För att kunna få fram en GZ- kurva som beskriver den rätande hävarmens längd beroende av fartygets 
lutningsvinkel så måste punkten G:s position i z-led, det vill säga KG, bestämmas. Här måste en del 
antaganden göras då det är många olika delmassor som spelar in i detta värde och alla påverkar 
tyngdpunktens läge olika beroende på hur mycket de väger i förhållande till den totala massan. Som 
tidigare nämnt är deplacementet beroende av lastens vikt, ballastens vikt, maskineriets vikt, lättvikten och 
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Figur 5: Statisk krängning. 
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bränslets vikt som antas vara konstant. Dessa delmassors del av massdeplacementet är så mycket de 
inverkar på förflyttningen av den resulterande tyngdpunkten. 
 
I lastat tillstånd utan ballast: 
 
!"!"#$"% = !"!"#$ ∙

!!"#$
!

+ !"!"#"$ ∙
!!"#"$

!
+ !"!"ä!"#$ ∙

!!"ä!"#$
!

+ !"!" ∙ !"
!

  (2.16) 
 
I olastat tillstånd med ballast: 
 

!"!"#$%#& = !"!"##"$% ∙
!!"##!"#

!
+ !"!"#"$ ∙

!!"#"$
!

+ !"!"ä!"#$ ∙
!!"ä!"#$

!
+ !"!" ∙ !"

!
 (2.17) 

 
där följande antaganden har gjorts: 
 

 !"!"#$ ≈ !!"#$ + ! +
!!ä!"
!

+ !!"#$% 
  !"!"##"$% ≈ !!!"#$"% − 2 = 3,83  !"#"$ 
  !"!"#"$ ≈ !!"#$"% ⋅ 0,5 = 5,83 ⋅ 0,5 = 2,915 ≈ 2,9  !"#"$ 
  !"!"ä!"#$ ≈ 2  !"#"$ 
  !"!" ≈ 70%  !"  ! = 0,7 ∙ 10,2 + 5,83 ≈ 16,03  !"#"$ 
 
 
Dessa två värden har fåtts med hjälp av beräkningar i programmet Matlab och beräknas till följande: 
 

!"!"#$"% = 11,1695   ≈ 11,2  !"#"$ 
!"!"#$%#& = 9,4804 ≈ 9,5  !"#"$ 

 
Med hjälp av programmet hydrostatics och de värden som tagits fram kan nu en skrovform arbetas fram. 
Från detta modelleringsprogram fås nu en skrovform som uppfyller de stabilitetskrav vilka är reglerade i 
lag. I detta program genereras även två stycken GZ-kurvor för lastat respektive olastat tillstånd. 
Beräkningar gjorda i programmet Matlab används sedan för analys av dessa kurvor och för att bevisa att 
stabilitetskraven är uppfyllda. 
 
 

 
Figur 6: Skrovmodell 

 
Britfairfilen som ligger till grund för modellen i figur 6 är tagen från kurshemsidan och är en modifiering 
av filen RoroBargeStern.bri. 
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Intakts tab i l i t e t skrav  
De lagkrav och regler som skall uppfyllas vad gäller fartygets intaktstabilitet är tagna ur Huss (2007) och 
går även att hitta i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2006:1, bilaga 4- intaktstabilitet) och lyder 
som följer: 
 
1.1 Arean under kurvan för den rätande hävarmen (GZ-kurvan), den dynamiska stabiliteten (e) 

skall vara: 
1 !!"° ≥ 0,055  !"#$  !ä!"#$  !"##  !"ä!"!#!"$%#!&'(!  30°. 
 
2 !!"° ≥ 0,090  !"#$  !ä!"#$  !"##  !"ä!"!#!"$%#!&'(!  40°  !""!#  !"ö! −

!"!#$%"!&'(!  !!   !"  !"##$  !"#$%&  ä!  !"!"#$  ä!  40°. 
 
3 (!!"° − !!"°) ≥ 0,030  !"#$  !"##$%  !"ä!"!#!"$%#!&'(!  30°  !"ℎ  40°  !""!#   

!"##$%  30°  !"ℎ  !"ö!"#"$%&#"'()"  !!   !"  !"##$  !"#$%&  ä!  !"#$%&  ä!  40° 
 
1.2 den rätande hävarmen (GZ) skall vara minst 0,20 meter vid en  

krängningsvinkel på minst 30°. 
 
1.3 Den maximalt rätande hävarmen (GZmax) skall inträffa vid en krängningsvinkel som helst är 

större än 30° men aldrig mindre än 25°. 
 
1.4 Begynnelsemetacenterhöjden (!"!) skall vara minst 0,15 meter. 
 
 
Olasta t  t i l l s tånd  

Här till vänster kan vi se GZ:s förändring 
beroende av lutningen på fartyget. Vi ser 
att den maximala längden på GZ, även 
kallad GZmax, uppnås vid drygt 35 
graders lutning. Därefter avtar storleken 
på GZ och då vi når cirka 60 graders 
lutning så får vi ett negativt GZ. Då 
kapsejsar fartyget eftersom hävarmen 
inte längre verkar för att räta upp 
fartyget. Vi ser också att fartygets trim 
inte ändras nämnvärt upp till 35 grader i 
förhållande till lutningen. 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 7: GZ-kurva för olastat tillstånd. 
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Lasta t  t i l l s tånd  
 
I denna kurva ser vi i princip samma 
sak, förutom att fartygets deplacement 
är cirka 20 % mindre och dess KG är 
ungefär tre meter längre. Detta ger att 
tyngdpunkten ligger närmare punkten 
M och att GZ:s tillväxt då 
krängningsvinkeln ökar är lite 
blygsammare. GZmax är lägre i detta 
fall jämfört med det tidigare och 
inträffar dessutom lite tidigare. Även i 
detta tillstånd ser vi att fartygets trim 
ändras minimalt upp till den lutning då 
vi når GZmax. 
 
 
 
 

 
 
Resultaten vad avser fartygets stabilitet för dessa två lastfall framgår av tabell 4 nedan.  
 
Tabell 4: Resultat av stabilitetsanays. 

 !!"° !!"° !!"° − !!"° !"!"# !"! 
Olastad 0,4705 0,7710 0,3004 1,768 m vid 35° 0,60 m 
Lastad 0,2053 0,3068 0,1015 0,734 m vid 30° 0,41 m 
  

Figur 8: GZ-kurva för lastat tillstånd. 
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2.5. FARTYGETS MOTSTÅND OCH EFFEKTBEHOV 
Då det talas om ett fartygs motstånd rör det sig i allmänhet om motstånd i förhållanden som liknar dem 
vid provturen, det vill säga lugnt väder och öppet hav. Detta på grund av att motståndet påverkas av yttre 
omständigheter som till exempel djupförhållanden, vind, vågor och beväxning. 
 
Totalmotståndet ökar med ökat djupgående och deplacement. Även farten är avgörande för det totala 
motståndet. Med andra ord kommer totalmotståndet vara större ju tyngre fartyget är lastat och ju högre 
hastighet det håller. I detta fall är vi mest intresserade av motståndsförhållanden som uppstår vid 
marchfarten 16 knop. 
 
Detta beror på att majoriteten av motståndet verkar på fartygets undervattenskropp och eftersom ett 
konservativt förhållningssätt till de värden som fås ut är att föredra så är totalmotståndet för fartyget i 
lastat tillstånd mer relevant. 
 
Motståndet beror av en mängd olika faktorer som redovisas nedan. Det är självklart fördelaktigt om man 
kan minimera dessa bidrag så mycket som möjligt. Det totala motståndet för ett fartyg uppskattas med 
hjälp av modellförsök och semiempiriska metoder varför de resultat man får ut inte är helt tillförlitliga. I 
följande kapitel används Guldhammer & Harvalds metod för analys av fartygets effektbehov. Därefter 
används Holtrop & Mennens metod för att styrka att de resultat som fås fram är rimliga. 
 
Det totala motståndet beräknas på följande sätt: 

!! = !!" ∙
!
!
∙ !! ∙ !!! ∙ !       (2.18) 

 
Där !! = !"##$%#&  !"#$%&"&   
 !! = !"#$%&'$(  ℎ!"#$%ℎ!"  !  !"#$ 
 
Storleken på fartygets våta yta har självklart en direkt avgörande roll i hur stort dess motstånd blir i 
slutändan och beräknas med följande ekvation: 
 
!!"#$"% =   1,025 ∙ !!! ∙ !! ∙ ! + 1,7 ∙ !!"#$"%      (2.19) 
 
Den totala motståndskoefficienten för fartyget består i sin tur av fyra termer som karakteriserar fartygets 
utformning. Den ser ut på följande sätt. 
 
!!" = 1 + ! ∙ !!" + !!" + Δ!! + !!!      (2.20) 
 
!!" är plattfriktionsmotståndet och följande formel är rekommenderad av ITTC-57: 
 

!!" =
!,!"#

!"#!"!"!! !        (2.21) 

 
Där !! =       1.6368 ∙ 10! = !"#$%&'(  !"# 
 
Formfaktorn k för fartyget beräknas med följande uttryck: 
Där 

!!"#$"% = −0,095 + 25,5 ∙ !!
!!!
!

! ∙
!

!!"#$"%
     (2.22) 

 
Nästa term i ekvationen för den totala motståndskoefficienten är !!", även kallad vågbildningsmotståndet 
(Guldhammer & Harvald, 1974). Den beror av slankhetstalet som beräknas enligt följande: 
 

!"#$%ℎ!"#"$% = !""
∇!/!

≈ 7,4       (2.23) 
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Då det inte finns några mätserier för modeller med slankhetstal 7,4 fick istället mätserier för slankhetstal 
7,5 användas. 
 

 
Figur 9: Diagram ur Guldhammer & Harvald (1974) för bestämning av vågbildningskoefficient. 

 
Med hjälp av Figur 9 ovan kan nu !!" bestämmas. Värdet som fås ur diagrammet är dock ett tabellvärde 
som i denna rapport kallas !!_!"#$%% . För detta värde har ej formfaktorn tagits hänsyn till. Detta görs 
enligt följande: 
 
!!_!"#$%% = 1,1 ∙ 10!! Avläst ur figur 9. 
 
!!" = !!" + !!_!"#$%%       (2.24) 
 
Där !!"   fås på samma sätt som !! förutom med hänsyn tagen till förändringen av Reynolds tal som 
självklart måste anpassas till modellens storlek. De modeller som har legat till grund för diagrammet i figur 
9 har alla varit 4 meter långa. Med denna vetskap kan hänsyn nu tas till formfaktorn på följande sätt: 
 
!!" = !!" − (1 + !) ∙ !!"       (2.25) 
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Med hjälp av denna lösning får vi att !!" = 5,0844 ∙ 10!! 
 
Δ!! är bidraget från ytans råhet, även kallad ytråhetstillägget, beräknas på följande sätt: 
 

Δ!! = 105 ∙ !!
!!!

!
!
− 0,064 ∙ 10!!      (2.26) 

 
Där !! är ytans råhet i meter. Enligt rekommendation från ITTC-78 ska ytråhetstillägget beräknas med ett 
!! = 150  !". Vi får att Δ!! = 0,37512 ∙ 10!!. 
 
Det sista bidraget till den totala motståndkoefficienten är luftmotståndet. ITTC rekommenderar att 
följande uttryck används för att beräkna detta bidrag: 
 

!!! = 0,001 ∙ !!
!!"#$"%

       (2.27) 

 
Där fartygets projicerade frontarea !!   estimeras till bredden gånger höjden över vatten (som antas till 
cirka 20 meter) enligt följande: 
 

!! = ! ∙ 20 = 420  !! 
 
Nu kan det totala motståndet beräknas med hjälp av ekvation [2.19] och [2.20].  
 

!!!"#$"% =   !!"!"#$"% ∙
!
!
∙ !! ∙ !!! ∙ !!"#$"%      (2.28) 

 
Det fås att !!!"#$"% = 383,32 kN 
 
För att återkoppla till det inledande stycket i detta kapitel illustreras skillnaden i totalmotståndet för lastat 
respektive olastat tillstånd som funktion av Froudes tal i figur 10 nedan. Det är dock endast den övre 
kurvan, det vill säga då fartyget är lastat, som är av intresse då ett konservativt förhållningssätt till 
resultaten tillämpas. 
 

 
Figur 10: Totalmotståndet som funktion av froudes tal beräknat med Guldhammer & Harvalds metod. 
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Detta resultat kan jämföras med det resultat som fås från Holtrop & Mennens metod som är en av de 
mest använda metoderna för uppskattning av effektbehovet vid fartygsprojektering. Vid tillämpning av 
denna metod fås att !!!"#$"% ≈ 421,41 kN och man ser att skillnaden mellan de två metoderna ligger 
omkring tio procent. Tabell 5 nedan visar resultaten för fartygets motstånd med ökande hastighet där 
raden markerat i blått visar motståndet vid marchfart. 
 
 
Tabell 5: Resultat för motståndsberäkning med Holtrop & Mennens metod. 

 
 
Figur 11 visar i princip samma sak som tabell 5, men i grafiskt format för att kunna jämföras med figur 10 
och resultaten från Guldhammer & Harvalds metod. 
 

 
Figur 11: Totalmotståndet som funktion av froudes tal beräknat med Holtrop & Mennens metod. 

 
Ett större värde fås på det totala motståndet från den senare metoden och det är detta värde som används 
för att få fram den effekt som krävs för att övervinna det totala motståndet. Denna effekt beräknas på 
följande sätt: 
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!! = ! ∙ !!"#$%#& = 16 ∙ !"#$
!"##

∙ 421,41 ∙ 10! =   3469 ∙ 10!! ≈ 3,5  !"  (2.29) 
 
Den erforderliga effekten för att övervinna det totala motståndet är cirka 3,5 [MW]. 
 
 

2.6. PROPULSIONSBERÄKNINGAR OCH MOTORVAL 
För att en framdrivning av fartyget ska fungera på effektivaste sätt är det av största vikt att välja rätt 
propellerarrangemang och rätt propeller med hjälp av propulsionsberäkningar. I detta fall är 
tvåpropellerarrangemang intressant, då fartyget ska gå med en relativt hög hastighet samtidigt som dess 
djupgående är begränsat. Detta medför att den effekt som krävs !!  för att driva fartyget framåt fördelas 
på två propellrar. 
 
 
Prope l l e rva l  
Propellerarrangemanget är avgörande för den verkningsgrad som propellern får och valet av propeller 
grundas på propellerkarakteristikor som beskriver den tryckkraft !!"#! och det vridmoment !!"#! som 
propellern genererar då den roterar med konstant rotationshastighet i homogen friström med hastigheten 
!!. Propellerkarakteristikorna för detta fall tas fram med hjälp av beräkningar i Matlab och med 
tillämpning av rörelsemängds- och bladelementteori samt med hjälp av experimentserier från 
SSPA(Statens Skepps Provnings Anstalt).  
 
Centralt i dessa beräkningar är de dimensionslösa hjälpparametrarna för propellerkraft, moment och 
framdrivningstal som beräknas enligt 
 

!! =
!!"#!
!∙!!!!

  Kraftkoefficient      (2.30) 

 

!! =
!!"#!
!∙!!!!

  Momentkoefficient      (2.31) 

 

! = !!
!∙!

   Framdrivningstal      (2.32) 

 
där n är propellerns varv per minut, D är dess diameter och ! är vattnets densitet  
(Jakob Kuttenkeuler, 2010). 
 
Propellerdiametern är begränsad av skrovgeometrin och den maximala diametern motsvarar ungefär 60 % 
av djupgåendet (Kalle Garme, 2008). Då fartyget alltid kommer gå lastat förutom till och från service så är 
det djupgåendet vid lastat tillstånd som är av intresse i detta fall och propellerdiametern fås till D=3,5 [m]. 
Antal blad bör vara 4-5 stycken för större fartyg enligt Tornblad (1990) och Garme (2008). Generellt blir 
verkningsgraden bättre med färre antal blad men då ökar tryckfluktuationerna och risken för 
vibrationsproblem blir större. I kommande propellerberäkningar har det antagits att fyrbladiga propellrar 
lämpar sig bra för framdrivning av fartyget.  
 
Bladareaförhållandet !!/!! skall vara litet för att hålla nere profilmotståndet och därmed bidra till en hög 
verkningsgrad. Samtidigt ska det vara så stort som möjligt för att minska kavitationsrisken då smalare blad 
lättare ger upphov till detta fenomen (Kuttenkueler, 2010). Med hjälp av följande empiriska formel får vi 
en startapproximation på bladareaförhållandet enligt 
 
!!
!!
=    !,!∙!!"#!∙ !!!/!

!!∙ !""!!"#
 Bladareaförhållande (2-propeller fartyg)   (2.33) 

 
där d är propellernavdiametern och h är djupet till propelleraxeln enligt Garme (2008). 
 
Propulsionsverkningsgraden bestäms som 
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!! =
!!
!!

  (Kuttenkeuler, 2010)      (2.34)  

 
där !!  är släpeffekten som krävs för att dra fartyget utan propeller genom vattnet i den givna marchfarten. 
Den räknas ut i ekvation (2.29). !! är den effekt som levereras till propelleraxeln med hjälp av motorn. 
Propulsionsverkningsgraden beror i sin tur på tre olika bidragande verkningsgrader som multipliceras ihop 
och kan skrivas  
!! = !!!!!!        (2.35) 
 
Där !! är den relativa rotativa verkningsgraden som brukar ligga runt ett och approximeras till 0,98.  

!! (skrovverkningsgraden) definieras som !! =
!!!
!!!

. Här är w den så kallade medströmsfaktorn. Den 

beskriver hur mycket gränsskiktet kring fartyget bromsat upp medelanströmningshastigheten invid 
propellern relativt fartygets fart (Garme, 2008). Den beräknas för ett fartyg med två propellrar enligt 
! = 0,55 ∙ !! − 0,20 (Garme, 2008) och för detta fartyg blir den ! = 0,1135. Sugfaktorn t i 
ovanstående ekvation för skrovverkningsgraden beskriver det sug som bidrar till en korrigering i 
släpmotståndet på grund av propellerns placering i aktern. Ett område med lägre tryck bildas strax för om 
propellern och detta bidrar till en uppbromsning av fartyget. Sugfaktorn kan beräknas för 
tvåpropellerfartyg enligt ! = 1,25 ∙ ! (Garme, 2008) och blir i detta fall ! = 0.1419. 
I detta fall kan nu skrovverkningsgraden beräknas och blir !! = 0,968. 
 
Nu kan även den krävda propellerkraften uttryckas som !!"#! = !  !!"#$"%/ 1 − !  (Kuttenkeuler, 2010), 
där !!!"#$"% är fartygets totala motstånd och är givet i kapitel 2.5. Med hjälp av framdrivningstalet J kan nu 
den krävda propellerkraften uttryckas dimensionslöst som 
 

!!
!"#$%!"& =    !!"#!

!!!!!
! ∙ J! (Kuttenkeuler, 2010)     (2.36) 

 
Anströmningshastigheten, eller inflödet till propellern, !! kan nu estimeras till  
 
!! = 1 − ! ∙ !!  (Kuttenkeuler, 2010)     (2.37) 
 
Där !! är fartygets marchfart i [m/s]. 
 
Beräkningar  
Verkningsgraden !! är den så kallade propellerverkningsgraden och beskriver hur stor andel av den 
levererade effekten till propellern som bidrar till framdrivningen. Det är denna verkningsgrad som skall 
optimeras med hjälp av Matlabprogrammet (se Bilaga 1) och ur SSPA:s propellerstandarder för fyrbladiga 
propellrar (Garme, 2008) ska sedan en lämplig propeller väljas. 
 
Kordans längd c tas fram med hjälp av uttrycket för bladareaförhållandet (ekvation 2.33) och med ett 
approximativt uttryck för den totala bladarean som 
 

!! =   ! ∙ ! ∙ !!"#!
!

        (2.38) 
 
samt ett uttryck för den totala arean propellern upptar som 
 

!! =   ! ∙ !!"#!
!

!
        (2.39) 

 
där N är antalet propellerblad och !!"#! är propellerdiametern. Kordans längd löses ut och fås till 
! = 1,0854   [m]. Med hjälp av de värden som nu har tagits fram kombineras bladelementteori och 
”momentum theory” (Kuttenkeuler, 2010) med hjälp av Matlab (Bilaga 2.1). En propellerverkningsgrad 
beräknas för värden på J mellan 0,1 och 1,4 (se figur 12). 
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Figur 12: Propellerverkningsgrad utifrån grunddata. 

 
Standardser i e r  
I de propellerstandarder som undersöks är bladareaförhållandet givet och bundet till den specifika 
propellerserien. De propellerserier som undersöks är hämtade ur Garme (2008) och deras respektive 
bladareaförhållande samt den korda de ger upphov till är angivna i tabell 6 nedan.  
 
Tabell 6: Bladareaförhållanden för tre olika propellerserier. 

!!/!! 0,47 0,53 0,60 
c [m] 0,6456 0,7281 0,8242 
 
Kordan i dessa fall är propellerbladens bredd vi 70 % av radien mätt från centrum av propellern. För 
varierande värde på J beräknas !!

!"#$%!"& för de olika värdena på bladareaförhållandena och plottas sedan 
i respektive propellerdiagram (Garme, 2008). Det som verkar ge de bästa förutsättningarna gällande en 
hög verkningsgrad och en marginal för eventuell motståndsökning är SSPA 4.60 (se figur 13). 
 
 
Tabell 7: Värden på !!

!"#$%!"#   
som plottas manuellt i figur 13. 

J !!!"#$%!"& 

0,3 0,0331 

0,4 0,0588 

0,5 0,0918 

0,6 0,1322 

0,7 0,1800 

0,8 0,2351 

0,9 0,2975 

1 0,3673 

1,1 0,4444 

1,2 0,589 

 
 
 

Figur 13: Diagram över verkningsgraden för SSPA:s standardserie 4.60. 
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Propellerdiagrammet ovan visar !!
!"#$%!"& för en fyrbladig propeller med areaförhållandet 60 %. En 

lämplig propeller väljs och markeras i figur 13. Därmed blir nu GP/D=1,0 och verkningsgraden 
!! ≈ 67  %  . 
 
 
Kavi ta t ionskontro l l  
Kavitation är en bieffekt av den tryckminskning som uppstår kring propellerbladet då det färdas genom 
vattnet. Om trycket minskar för mycket så börjar vattnet intill bladet att koka. Små energirika bubblor 
uppstår på bladets yta och då trycket ökar igen imploderar bubblorna i en relativt komplex kollaps och 
mycket av dess energi överförs till propellerbladet. Detta fenomen ger upphov till erosion på bladytan och 
är något som bör undvikas i största möjliga mån. 
 
För att undersöka om det finns risk för kavitation med den valda propellern används en approximativ 
metod som går ut på att använda Burrildiagrammet (se Bilaga 2.2) (Garme, 2008). För att kunna använda 
detta diagram behövs det så kallade propellerkavitationstalet !! och det lokala kavitationstalet vid 70% av 
radien, !(!.!!). Dessa beräknas enligt Lewis (1988) och Garme (2008) enligt följande metod: 
 

 !! =
!!"#!

!
!!!!!!(!,!)

! =
!!"#!

!
!!!! !!! !∙!,!∙!∙! !      (2.40) 

 
Där !! är den projicerade propellerarean som har följande approximativa förhållande till !! : 
 
 !! !! = 1.067 − 0.229 ∙ ! !     (2.41) 
Det lokala kavitationstalet kan uttryckas som 
 

 ! !.!! = !!"#!!"!!!!
!
!! !!

!  ! !,!∙!"# !        (2.42) 

 
Där den positiva termen i täljaren beskriver tryckdifferensen mellan det statiska trycket invid 
propelleraxeln. Vattnets ångbildningstryck !! beror av vattnets temperatur som antas vara 15° C. Härmed  
fås att !! =   2 [kPa]. Nämnaren beskriver i sin tur det dynamiska trycket för propellerbladets relativa 
hastighet vid 70 % av radien enligt (Garme, 2008). 
 
Eftersom alla parametrar är kända kan nu propellerkavitationstalet och kavitationstalet beräknas. Det fås 
att !! = 8.7354! − 04och ! !,!! = 0.0023. Dessa två värden ger ingen direkt uppfattning om risken 
för kavitation och det kan betyda att den valda propellern är fel för fartyget. 

 
Figur 14:Burrills diagram för bedömning av kavitationsrisk  

x 
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Del 3. 

 
3. INTERCEPTORNS MOTSTÅNDSPÅVERKAN PÅ PLANANDE SKROV 
Interceptorer används idag i viss utsträckning på planande båtar i avsikt att justera båtens trim och därmed 
få ett mer gynnsamt gångläge. Det finns i dagsläget ingen allmän vedertagen metod för att beskriva de 
krafter som uppstår för ett planande skrov med en interceptor monterad i aktern. I denna rapport 
kombineras två modeller för att undersöka hur en aktermonterad interceptor med utsträckning över hela 
bredden på ett planande skrov påverkar framdrivningsmotståndet.  
 
Den ena beräkningsmodellen kallas Savitskys metod, vilken är utarbetad av Savitsky (1964) och är en 
beräkningsmetod för att förutse t.ex. trimvinkel och motstånd, för ett planande prismatiskt skrov, givet 
vissa indata. Den andra modellen är hämtad från en experimentell studie (Steen, 2007), som grundas i 
släptester. I studien undersöks rent experimentellt vilket motstånd och lyft som interceptorn utsätts för. 
Testserier och experiment som ligger till grund för dessa två metoder har gjorts med olika 
bottenresningsvinklar, trimvinklar, djupgåenden och hastigheter.  
 
Efter att ha superponerat interceptorns lyft och motstånd till Savitskys metod, har nya jämviktsekvationer 
för skrovet kunnat ställas upp. Med hjälp av beräkningsverktyget Matlab, har sedan motståndet för 
skrovet, med och utan interceptor, utvärderats som funktion av trimmet. 
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3.1. HYPOTES 
Ett prismatiskt skrov som är i planande tillstånd med konstant hastighet intar ett naturligt jämviktsläge 
med en konstant trimvinkel som följd. Trimmet för en given hastighet bestäms således utifrån 
jämviktsekvationerna för skrovet. Genom att inducera ytterligare ett kraftbidrag till skrovet, med hjälp av 
en interceptor, kan storlek och position för de hydrodynamiska och statiska krafter som bidrar till den 
resulterande jämvikten därmed påverkas.  
 
Detta medför att en ogynnsam trimvinkel vid en given hastighet kan justeras till en mer gynnsam sådan 
och därmed ge upphov till en minskning i det totala motståndet. Genom att variera interceptordjupet kan 
det nya totala motståndet för varje trim tas fram. Med andra ord antas interceptorns negativa inverkan på 
det totala motståndet vara mindre än den positiva inverkan den har på skrovets gångläge. 
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3.2. ANALYS 
Analysen bygger på Savitskys metod, med hjälp av vilken nödvändiga parametrar för beräkningen tas fram. 
Bland dessa hör t.ex. våt längd och lägen för krafternas verkningslinjer. Med hjälp av Savitskys metod 
bestäms även motståndet för skrovet utan interceptor, vilket jämförs med det motstånd som fås med 
interceptorn monterad, hur detta går till beskrivs i det kommande avsnittet Beräkningsgång och tillämpning. 
 
 
Kraf t -  o ch  moment jämvikter  
Kraft- och momentjämvikterna som studeras nedan beskriver de hydrodynamiska och statiska krafter som 
verkar på det aktuella skrovet i horisontell och vertikal riktning. Se Error! Reference source not found.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCG = Avståndet från akterspegeln fram till tyngdpunktscentrum längsmed kölen 
VCG = Vinkelräta avståndet mellan kölen och tyngdpunkten [m] 

!   = !"# − !
!
tan !  är avståndet från VCG till verkningslinjen för Df [m] 

! = Framdrivningskraftens angreppsvinkel I förhållande till köllinjen [grader] 
f  = Vinkelräts avståndet mellan framdrivningskraftens verkningslinje och tyngdpunkten [m] 
c  = Vinkelräta avståndet mellan verkningslinjen för kraften N och tyngdpunkten [m] 
T = Framdrivningskraften från propellern [N] 
ΔL = Lyftkraften på interceptorn verkandes vinkelrät mot interceptorns nederkant [N] 
ΔD = Motståndskraften på interceptorn verkandes parallellt med köllinjen [N] 
N = Normalkraften från vattnet mot skrovet [N] 
Df = Friktionskraften verkandes parallellt med köllinjen [N] 
m = Båtens totala massa [kg] 
g = tyngdaccelerationen [m/s2] 
τ = Trimvinkeln  [grader]  
 
 
Den vertikala kraftjämvikten ser ut på följande sätt: 
 
↑:! sin ! + ! + ∆! cos ! − ∆! sin ! − !! sin ! + ! cos ! −!" = 0  (3.1) 
 
Den horisontella kraftjämvikten bil följande: 
 
→:! cos ! + ! − ∆! sin ! − ∆! cos ! − !! cos ! − ! sin ! = 0   (3.2) 
 
Momentjämvikt i motsols riktning kring tyngdpunkten blir enligt följande: 
 
!" − ∆! ∙ !"# − ∆! ∙ !"# − !"−!!! = 0     (3.3) 

f 

τ 

C 
N 

a 

VCG Df 

ΔD 

LCG-C 
ΔL 

T 

! 
mg 

Figur 15: Samtliga krafter verkande på ett prismatiskt skrov i planande tillstånd, med interceptor. 
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Ur den vertikala och horisontella jämviktsekvationen kan T och N lösas. Ekvation (3.2.) ger att: 
 

! = ∆! !"# ! !∆! !"# ! !!! !"# ! !! !"# !
!"# !!!

      (3.4) 

 
Ur den vertikala jämvikten (3.1.) fås att: 
 
! cos ! = −! sin ! + ! − ∆! cos ! + ∆! sin ! + !! sin ! +!"  (3.5) 
 
Detta ger följande uttryck för Normalkraften N: 
 

! = !!! !"# !!! !∆! !"# ! !∆! !"# ! !!! !"# ! !!"
!"# !

     (3.6) 

 
Med hjälp av ekvation (3.4) i (3.5) fås följande uttryck: 
 

! cos ! = −
∆! !"# ! !∆! !"# ! !!! !"# ! !! !"# !

!"# !!!
sin ! + ! − ∆! cos ! + ∆! sin ! + !! sin ! +!"  

 
N löses ut ur högerledet och det fås att:  
 

! cos ! + sin ! tan   ! + ! =   −
∆! !"# ! !∆! !"# ! !!! !"# !

!"# !!!
sin ! + ! − ∆! cos ! + ∆! sin ! +

!! sin ! +!"  
 
Slutligen blir uttrycket för N enligt följande: 
 

! =   
!

∆! !"# ! !∆! !"# ! !!! !"# !
!"# !!! !"# !!! !∆! !"# ! !∆! !"# ! !!! !"# ! !!"  

!"# ! !!"# ! !"#   !!!
    (3.7) 

 
Genom att sätta in ekvation (3.4) och (3.6) i (3.3) fås uttrycket för momentet kring tyngdpunkten 
oberoende av N och T. Med hjälp av Savitskys metod och Steens uttryck kan nu respektive moment- och 
kraftjämvikt beräknas. Dessa två resultatgrundande metoder behandlas separat i kapitel 3.3 och 3.4 nedan. 
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3.3. SAVITSKYS METOD 
För att beräkna det motstånd och den lyftkraft som verkar på ett prismatiskt skrov i planande tillstånd 
används i dagens läge en allmänt vedertagen beräkningsmodell vid namn Savitsy’s metod. Med hjälp av 
empiriska modellförsök har uttryck tagits fram för att på ett analytiskt sätt beskriva de 
strömningsmekaniska krafter som verkar på skrovet då det befinner sig i jämviktsläge i planande tillstånd. 
Tillsammans med skrovets massa, geometri, samt hastighet kan jämviktsekvationer för skrovet tas fram. 
Nedan följer lite teoretisk bakgrund till Savitskys metod. 
 
 Figur 16 visar hur det rådande jämviktsläget ser ut och alla de krafter som verkar på skrovet. 

 
Figur 16: Samtliga krafter verkande på ett prismatiskt skrov I planande tillstånd, utan interceptor. 

 
Där de av betydelse nya parametrarna i bilden har följande definition: 
 
d  = Båtens maximala djupgående (mäts i aktern) [m] 
b   = Båtens bredd (eng. beam)   [m] 
!   = Skrovets bottenresningsvinkel (se figur 18) [°] 
Lk = Kölens våta längd    [m] 
Lc = Maximal våt längd vid slaget   [m] 
 
 
Lyftkoe f f i c i en t en  för  e t t  p lanande  t i l l s tånd 
För att kunna teckna ett uttryck för lyftkoefficienten till ett planande prismatiskt skrov så måste först det 
planande tillståndet för en platta utan bottenresningsvinkel analyseras. Detta uttryck kan sedan modifieras 
med hjälp av resultat från empiriska modellförsök och i slutändan passa för att beskriva lyftkoefficienten 
för ett prismatiskt skrov med bottenresningsvinkel skild från noll. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

!!!!!
!!

 Medelvått längd-λ =
! 

d 

vattennivå 

spray 

vågresning 

!" 

!′! 

V 

Figur 17: Illustering av en planande platta 
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bredd-förhållande vid gång under inverkan av vågresning. 
 

!′ = !
!"# !

 Medelvått längd-bredd-förhållande i lugnt vatten utan inverkan av vågresning.  
 
! = 1,60!′ − 0,30!′  !        !ö!        0 ≤ !! ≤ 1 
 
! = !′ + 0,30                                    !ö!          1 ≤ !! ≤ 4   
 
Lyftkoefficienten CL för en planande platta beräknas med hjälp av följande allmänna uttryck: 
 

!! = !!,! !!! ! + !!!

!!
!       (3.8) 

 
Där C, D och n är konstanter som bestäms från modellförsök, Cv är Froudes tal baserat på båtens bredd. 
Här representerar den vänstra termen i parentesen det dynamiska lyftet och den högra det hydrostatiska 
lyftet. För låga hastighetskoefficienter dominerar den hydrostatiska delen medan den dynamiska delen 
dominerar för höga hastighetskoefficienter. 
 
Den empiriska relationen för !!! = !! (den extra 0:an i indexeringen betonar β = 0) fås av följande 
ekvation: 
 

!!! = !!,![0,0120!! ! + !,!!""!! !

!!!
]      (3.9) 

 
Viktigt att nämna är också att ekvation (3.9) ovan endast är giltig då trimvinkeln, längd-bredd 
förhållandena och Cv ligger inom följande intervall: 
 
0,60 ≤ !! ≤ 13,00 
 
2° ≤ ! ≤ 15° 
 
! ≤ 4 
 
Nu när ett uttryck för lyftkoefficienten är framtagen kan fallet då bottenresningsvinkeln är skild från noll 
analyseras, då självfallet motståndet och lyftet påverkas av bottenresningsvinkeln. Då 
bottenresningsvinkeln är skild ifrån noll fås det scenario som är aktuellt för denna rapport. 
 
Figur 18 beskriver ett prismatiskt skrov i genomskärning där bottenresningsvinkeln ! och skrovbredden b 
är utmärkta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Även skrovets trimvinkel inverkar på de dynamiska krafter som verkar på skrovet. För ett givet trim och 
ett givet medelvått längd-bredd förhållande, resulterar en ökad bottenresningsvinkel i en minskning av CL. 
Denna minskning beror till största del av en minskning i stagnationstrycket i framkant av den våta ytan. 
Lyftet för en yta med bottenresningsvinkel representeras på följande sätt: 
 

! 

b 

Figur 18: Tvärsnitt av ett prismatiskt skrov 
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!!! = !!! − 0,0065!!!!
!.!"       (3.10) 

 
Där !!! är lyftkoefficienten för en yta med bottenresningsvinkel skild från noll och !!! är 

lyftkoefficienten för en plan patta verkandes med samma värden på trimvinkeln, Cv och λ. 
 
Med hjälp av ekvation (3.10) kan vi nu beräkna det dynamiska bidraget till lyftkoefficienten. Det är då som 
tidigare nämnt endast den första termen i ekvation (3.9) som bidrar till det dynamiska lyftet. Det fås att: 
 
!!!! = !!,! ∙ 0,0120 ∙ !! !       (3.11) 
 
Där index d står för dynamiskt tryck och index noll skvallrar om att det är i det fallet då 
bottenresningsvinkeln är lika med noll. Detta måste tas hänsyn till och värdet för !!!! förs därmed in i 
ekvation (3.10) ovan. Slutligen fås det att: 
 
!!!! = !!!! − 0,0065 ∙ ! ∙ !!!!

!,!"      (3.12) 

 
Där !!!! är det dynamiska lyftet för en yta med bottenresningsvinkel. 

Härmed kan nu den dynamiska lasten som skrovet utsätts för beräknas på följande sätt: 
 
Δ! =   

!
!
∙ ! ∙ !! ∙ !! ∙ !!!!       (3.13) 

 
Nu kan det genomsnittliga trycket orsakat av den dynamiska lasten, hädanefter kallat det dynamiska 
trycket, beräknas på följande sätt: 
 

!! =   
!!

!∙!!∙!"#(!)
=

!∙!!∙!!!!
!∙!∙!"# !

       (3.14) 

 
Med hjälp av Bernoullis ekvation som beskriver förhållandet mellan friströmmen och det dynamiska 
trycket kan vi nu få fram hastigheten utmed skrovet med hjälp av följande uttryck: 
 

!! = ! 1 − !!!
!!!

! !
= ! 1 −

!!!!
! !"# !

! !
     (3.15) 

 
Denna hastighet är bland annat nödvändig för att friktionsmotståndet ska kunna bestämmas. 
 
 
Motstånde t  fö r  p lanande t i l l s tånd 
Det hydrodynamiska motståndet kan delas upp i två bidrag, det ena bestående av trycket som verkar 
vinkelrätt mot botten, det andra består av friktionsmotstånd verkandes tangentiellt längs botten. Vid ”side 
wetting” tillkommer ytterligare bidrag, men i denna analys antas inget sådant. 
 
I en friktionslös vätska uppstår enbart ett tryck vinkelrät mot ytan, som ger upphov till kraften N. Denna 
kraft har komposanterna Δ och DP. Vid jämvikt svarar dessa krafter mot massdeplacementet respektive ett 
motstånd i rörelseriktningen. Se figur 19 för illustration. 
 



 

36 
 

 
Figur 19: Krafter verkandes mot en plan yta i rörelse genom vatten 

 
Motståndskraften på grund av trycket mot skrovet kan skrivas !! = Δ tan !. Det totala motståndet med 
friktion inräknat fås av följande uttryck: 
 

! = Δ tan ! + !!
!"# !

        (3.16) 
 
 Där Df är friktionskomponenten parallellt med köllinjen och fås via Savitsky (1964) som: 
 

!! =
!!!!!!!!!

! !"#!
        (3.17) 

 
Det totala hydrodynamiska motståndet i rörelseriktningen fås härmed till: 
 

! = Δ tan ! + !!!!!!!!!

! !"#! !"# !
,        (3.18) 

 
Enligt Savitsky (1964) kan CF beräknas enligt ITTC-57 som: 
 

!! =
!,!"#

!"#!" !" !! !        (3.19) 

 
Här är Re Reynolds tal och definierat som 
 

 !" = !!!" !.        (3.20) 
 
 
Tryckcentrum 
Centrum för det dynamiska trycket kan approximeras till att vara ca 75 procent av den våta ytan framför 
aktern. Det statiska tryckets centrum är ca 33 procent av den våta ytan framför aktern. Tryckkoefficienten 
kan således beräknas med följande uttryck: 
 

!! =
!!
!"
= 0,75 − !

!,!"!!
!

!! !!,!"
       (3.21) 

 
Där Cp är kvoten mellan avståndet från aktern till tryckcentrum, delat med den medelvåta längde vilket ger  
!! = !!!". 
  

τ 

N Δ 

DP 
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3.4. SVERRE STEENS MODELLFÖRSÖK 
I dagens läge finns det ingen officiellt accepterad litteratur som beskriver sambandet mellan lyft och 
dragkoefficienten orsakad av en interceptor och dess djupgående.  
 
Enligt Steens modellförsök har bottenresningsvinkel och djupgående inget direkt samband med lyft- och 
dragkoefficienten och det hittas endast ett mindre samband mellan modellens trim och det motstånd som 
skapas på grund av interceptorn.  Där emot visar det sig att lyftet och motståndet är tämligen 
proportionella mot det dynamiska trycket 
 
Arean för vilken trycket (orsakat av interceptorn) verkar på, måste bestämmas. Flera areor har tillämpats 
för att undersöka vilken som stämmer bäst över ens med verkligheten. För lyftkraften ger arean B2 den 
minsta spridningen av mätresultat och verkar vara bäst lämpad då lyftkoefficienten skall beräknas (Steen, 
2007). För motståndskoefficienten däremot passar sig de areor innehållande trimvinkeln bättre, vilket 
antytts tidigare. 
 
Det optimala djupgåendet på interceptorn bör inte överstiga tjockleken på det gränsskikt som bildas 
utmed skrovet och alla de försök som bidragit till Steens uttryck har hållit sig inom denna tjocklek. 
Då Steen använder olika sätt att få lyft- och dragkoefficienterna dimensionslösa betyder detta att det 
självfallet finns mer arbete att utföra för att få fram godtagbara uttryck. 
Lyftkoefficienten kan enligt approximeras till följande analytiska begrepp (Steen, 2007): 
 

∆!!" =
∆!

!
!!!

!!!
= 169,81 !!

!

!
+ 3,78 !!

!
     (3.22) 

 
Där ∆! = lyftbidraget i newton från interceptorn vinkelrät mot skrovet. Detta bidrag kan nu lösas ut ur 
ekvation (3.22) ovan och följande uttryck fås: 
 

∆! = 169,81 !!
!

!
+ 3,78 !!

!
∙ !
!
!!!!!     (3.23) 

 
På samma sätt kan motståndskoefficienten uttryckas som: 
 

∆!!"# =
∆!

!
!!!

!!∙!!∙!
= 292,18 !!

!!

!
+ 7,813 !!

!!
    (3.24) 

 
Där ∆! är bidraget till det totala motståndet, i skrovriktning, från interceptorn . Även detta bidrag löses ut 
och det fås att: 
 

∆! = 292,18 !!
!!

!
+ 7,813 !!

!!
∙ !
!
!!!! ∙ !! ∙ !    (3.25) 
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3.5. BERÄKNINGSGÅNG OCH TILLÄMPNING 
 
 

Beräkningsgång s t eg  fö r  s t eg  
 

• Tillämpning av Savitskys metod 
Genom att använda Savitskys metod kan LCG optimeras så att båten får bästa möjliga trim och 
ett så litet motstånd som möjligt genereras då den färdas i planande tillstånd.  
 

• Justering av LCG 
LCG justeras till ett mindre optimalt läge längre akterut så att båten får en större och aningen 
ogynnsam trimvinkel.  
 

• Tillämpning av Steens uttryck 
Nu monteras interceptorn dikt mot akterspegeln. Steens uttryck för interceptorn definieras. 
 

• Nya moment och kraftjämvikter 
Moment- och kraftjämvikterna kompletteras med interceptorns empiriska uttryck. Ett nytt uttryck 
för hur momentet påverkas av Trimvinkeln fås och djupet på interceptorn varieras så att även den 
nya momentjämvikten är satisfierad. Detta görs för alla trim från 2 grader upp till den 
ogynnsamma trimvinkeln beräknad i steg två. 
 

• Totala motståndet undersöks 
För alla trimvinklar med tillhörande interceptordjup som uppfyller momentjämvikt undersöks hur 
stort det totala motståndet är. 

 
Det sista steget ger som sagt det totala motståndet med bidrag från både skrovet och interceptorn. 
Det tas fram som funktion av bland annat trimvinkel, bottenresningsvinkel, storlek på skrov samt 
hastighet genom vatten. Friläggning för ett prismatiskt skrov med interceptor redovisas i stycket 
för kraft och momentjämvikt.  

 
 
Til lämpning  av  Sav i t skys  metod  
Savitskys metod är uppdelad i trettio beräkningssteg, vilka alla är vitala för att det totala motståndet skall 
kunna lösas ut. Enligt Savitsky (1964) kan ett samband för momentjämvikt i långskeppsled och det totala 
motståndet ställas upp. Denna beräkningsmetod genomförs steg för steg och redovisas i detta avsnitt. 
Efter redovisad beräkningsgång beskrivs lite mer ingående vad de olika stegen innebär och hur de räknas 
ut.  
 
Två parametrar som inte ändrar värde med ändrat trim är Froudes tal CV och lyftkoefficienten !!! som 
beräknas på följande sätt: 
 

!! =   
!
!"

         (3.26) 

 

!!! =
!

!
!!!

!!!
        (3.27) 
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Steg ett till tio hanterar beräkningen av friktionsmotståndet Df. !!! i steg 2 tas fram med hjälp av !!! och 
följande uttryck: 
 
!!! = !!! − 0,0065!!!!

!,!"       (3.28) 
 
!!! kan även läsas plockas ur det plottade uttrycket enligt figur 20. 
 

 
Figur 20: C!! fås beroende på olika bottenresningsvinkel. 

 
På samma sätt kan nu den medelvåta längd- breddkoefficienten, !, lösas ut ur ekvation (3.29): 
 

!!! =    !
!.! !,!"#!!

!
!!!,!!""!

!
!

!!
!       (3.29) 

 
Längd- breddkoefficienten kan även lösas ut grafiskt med hjälp av figur 21. 
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Figur 21: En trimvinkel ger en kurva och λ fås utifrån för motsvarande värden av 

CL0
τ1,1 . 

 
Med λ bestämt fås sedan medelhastigheten utmed skrovet för en yta med bottenrensningsvinkel !. Den 
bestäms med hjälp av ekvation (3.15) 
 

!! = ! 1 − !!!
!!!

!,!
       (3.30) 

 
Där pd är det dynamiska trycket. Det bestäms på följande sätt: 
 

!! =
∆!

!!! !"# !
        (3.31) 

 
 ∆! är den dynamiska lasten och fås av följande ekvation: 
 
∆!=

!
!
!!!!!!!!        (3.32) 

 
!!! är det dynamiska lyftet för en yta med bottenresningsvinkel och fås enligt 
 
!!! = !!!! − 0,0065!!!!!

!,!      (3.33) 
 
Där !!!! är det dynamiska lyftet för en plan yta och ges av 
 
!!!! = !!,! 0,0120!!,!        (3.34) 
 

Med Vm känd fås sedan Reynolds tal !" = !!!" !. Reynolds tal kan sedan användas för att få fram 
friktionskoefficienten CF enligt ITTC 1957. Denna beräknas enligt följande: 
 

!! =
!,!"#

!"#!!!!,! !        (3.35) 
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Det totala viskösa motståndet i steg 10 i Savitskys metod fås äntligen av följande uttryck: 
 

!! =
!!!!"!! !!!∆!!

! !"# !
       (3.36) 

 
med ∆!! = 0,0004 i enighet med ATTC standard. 
 
Steg elva, tolv och tretton är värdeberäkningar av tan  !, sin  ! och cos  !. Steg fjorton ger värde på det 
inducerade motståndet, som även är den horisontella komposanten till N. Steg femton ger det horisontella 
bidraget från friktionskraften Df . Till sist adderas det inducerade motståndet och det horisontella bidraget 
från Df  i steg sexton och det totala motståndet motsatt rörelseriktningen fås med följande uttryck: 
 

! = Δ tan ! + !!
!"# !

       (3.37) 

 
Steg sjutton i Savitskys metod går ut på att beräkna angreppspunkt i långskeppsled för tryckcentrum. 
Detta görs med hjälp av uttrycken för Cp och lp som beskrivs i stycket för Savitskys metod tidigare i 
rapporten. Då detta är genomfört används steg arton och nitton till att få värden på c (vinkelräta avståndet 
mellan N och mg:s verkningslinje ). Steg tjugo och tjugoett genomförs för att få värden på a (vinkelräta 
avståndet mellan Df och G). Dessa kan ses i figur 15. 
 
De resterande beräkningsstegen, det vill säga steg 22 till 30 används för att ta fram momentjämvikten och 
ger i slutändan uttrycket för det totala momentet kring punkten G. Det ser då ut på följande sätt: 
 
!!"#$%&'( = ! ∙ ! + !! ∙ ! − ! ∙ !      (3.38) 
 
Det totala motståndet utan interceptor kan nu plottas som funktion av trimmet och det är då enligt figur 
22 tydligt att motståndet är som minst då trimmet ligger på omkring 4,2 grader. Det är vid denna 
trimvinkel momentjämvikten är satisfierad, det vill säga lika med noll. Det är även detta trim som vittnar 
om huruvida LCG behöver justeras för att båten ska ha ett så optimalt gångläge som möjligt vid den givna 
hastigheten. 
 

 
Figur 22: Skrovets motstånd genom vatten som funktion av trimvinkel. 
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Efter att det optimala trimmet har lästs av i figur 22 används det nu för att lösa ut det LCG som ger 
upphov till momentjämvikt vid just detta gynnsamma trim. 
 
 
Jus t e r ing  av  LCG 
Nu tillåts en manuell förskjutning av tyngdpunkten akterut, det vill säga en liten förminskning av LCG. 
Eftersom momentjämvikt ska råda leder detta till att trimmet ökar och båten färdas framåt i ett mer 
ogynnsamt läge. I kommande beräkningar är LCGny =10 fot. Detta ger en trimvinkel på sex grader, det vill 
säga en trimökning på cirka 1,8 grader. 
 
Til lämpning  av  Ste ens  u t t ry ck  
Med hjälp av en justerbar interceptor kan nu trimmet justeras tillbaka till det trim som från början var och 
fortfarande bedöms vara det mest optimala, det vill säga cirka 4,2 grader. På grund av interceptorn uppstår 
nämligen två nya krafter. En verkande längsmed köllinjen akterut kallad Δ! och en verkande vinkelrät 
mot skrovet riktad uppåt, kallad  Δ!. Uttrycken för dessa krafter redovisas i ekvation (3.23) och (3.25). 
 
Nya moment -  o ch  kra f t jämvikter  
Eftersom samtliga krafter för systemet nu går att uttrycka som funktion av kända variabler kan nu en ny 
momentjämvikt ställas upp. De gällande kraftjämvikterna är redovisade i delkapitlet för kraft- och 
momentjämvikter. Den nya momentjämvikten med uttrycken för respektive kraftbidrag ser ut på följande 
sätt: 
moment_tot(i,:) = -(T_vec_SI(i,:)*f_inoptimal - delta_L_vec_SI(i,:)*LCG_inoptimal - delta_D_vec_SI(i,:)*VCG - 
N_vec_SI(i,:)*c_inoptimal(i) - D_f_SI(i)*a); 
 
!!"! = (  ! ∙ ! − ΔL ∙ LCG − ΔD ∙ VCG − N ∙ c − D! ∙ a  )    (3.39) 
 
För att trimma ner båten från det ogynnsamma gångläget till den optimala trimvinkeln på cirka 4.2 grader 
behövs ett specifikt interceptordjup. Vid detta specifika interceptordjup trimmas båten tillbaka till det 
mest gynnsamma trimläget samtidigt som momentekvationen är satisfierad. 
 

 
Figur 23: Ett interceptordjup på drygt 2 cm ger ett moment som är noll. 

 
Vid varje trim undersöks hur det totala momentet för båten varierar. Det interceptordjup som väljs för 
utvärdering av motståndet är det som bäst satisfierar momentjämvikt. I detta fall då skillnaden mellan det 
ogynnsamma och optimala trimmet är 1,8 grader så är det ett interceptordjup på lite drygt 2 cm som ger 
momentjämvikt. 
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Tota la  mots tånde t  undersöks 
Till sist kan uttrycket för det totala motståndet som uppstår då skrovet med interceptorn färdas framåt 
ställas upp. Det kommer ha följande utseende: 
 
!!"! = !!"#$% +   !!"#$%#&'       (3.40) 
 
Dtryck är i detta fall det motståndet som uppstår på grund av de dynamiska krafter som verkar på båten. 
Detta bidrag ser ut på följande sätt: 
 
!!"#$% = ! ∙ sin ! + ∆! ∙ cos ! + ∆! ∙ sin  (!)     (3.41) 
 
Dfriktion är den del av det totala motståndet som uppstår på grund av friktionsmotståndet utmed skrovets 
våta yta. Detta bidrag till det totala motståndet beräknas på följande sätt: 
 

!!"#$%#&' =   
!!

!"#  (!)
         (3.42) 

 

 
Figur 24: Samtliga krafters storlek med avseende på trimvinkel. 

 
Här ses hur de olika krafterna som verkar på skrovet, samt hur båtens totalmotstånd DTOT varierar med 
trimvinkeln. Till exempel är tryckkraften T från propellern ungefär lika stor som totalmotståndet, vilket är 
riktigt då båten har en konstant hastighet. Skillnaden mellan dessa krafter som ses i grafen beror på att 
propelleraxeln inte är parallell med kölen och att båten inte ligger i linje med hastighetsriktningen.  
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3.6. RESULTAT 
Värt att notera är att båtens jämviktsläge utan interceptor från början är vid ett trim på 7 grader. Eftersom 
Steens bidrag endast kan trimma ner båten är värdena som ges av dessa grafer inte relevanta efter 7 grader. 
 

 
Figur 25: Optimerat motstånd som funktion av trimvinkel. 

 
Den blå kurvan visar hur totalmotståndet för interceptorarrangemanget varierar med trimvinkeln. 
Interceptordjupen för varje trimvinkel satisfierar momentjämvikt för båten. Den röda cirkeln visar 
motståndet för båten utan interceptor vid ett ogynnsamt trim och den blåa cirkeln visar motståndet utan 
interceptor vid det optimala trimläget. Den hackiga formen på kurvan vid trimvinklar under 7 grader beror 
på att interceptorn där antar det mest optimala djupet med en steglängd på 1mm. 
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Figur 26: Skrovets totala motstånd plottat tillsammans det genererade motståndet för vissa specifika interceptordjup som funktion av trim. 

 
Figur 26 visar hur motståndet varierar som funktion av trimmet, för olika interceptordjup (de kurvor som 
böjer av uppåt). Här ses principiellt hur den faktiska motståndskurvan är uppbyggd vid olika trim och 
satisifierande interceptordjup. Vid ett trim på 7° är det minsta interceptordjupet i bruk och motståndet är 
då i princip det samma som för ett rent skrov. 
 

 
Figur 27: Interceptordjup som satisfierar momentjämvikten som funktion av trim. 

 
Ur figur 27 ses hur interceptordjupet måste varieras vid ökande trim för att satisfiera momentjämvikt. Den 
markerade punkten är det interceptordjupet som gav momentjämvikt enligt figur 23. 
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Figur 28: N varierar med olika interceptordjup. Varje kurva motsvarar ett djup. 

 
Ur figur 28 ses hur normalkraften mot skrovet, N varierar för olika interceptordjup och trimvinklar. Detta 
resultat verkar också rimligt då normalkraften får en mer konstant karaktär desto mindre interceprorn blir. 
Båten får då i princip ett ”rent” skrov och hela dess deplacement bärs då upp av normalkraften. 
 

 
Figur 29: Samtliga motståndskomponenter som function av trimmet. 

 
Här ses de olika krafternas bidrag till motståndet. Samma resonemang gäller här som ovan, interceptorns 
krafter blir försumbara då dess djup för att tillfredsställa kraftjämvikt minskar med trimmet. Även här är 
viktigt att komma ihåg att modellen och därmed även resultaten i figur 29 inte gäller då trimvinkeln 
passerar 7°. 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

DEL 2. 
Underlaget som tagits fram i denna rapport är tillräckligt för att få en övergripande bild av vad som krävs 
då ett transportscenario av denna typ skall lösas. Det kan tyckas att modulmåtten som estimeras i 3.2 är 
lite snäva, då det finns trailers som är upp till 4,5 meter. Det är också denna höjd som är den fria höjden 
på BK1-vägar (vägar anpassade för tunga transporter) inom Sverige. 
 
Skrovets utformning är direkt avgörande för värdet på KB och i rapporten har det antagits att skrovet har 
en trekantig utformning, trots att roro-fartyg alltid har en ”platt” del midskepps. 
 
Vad gäller propellern så bör nämnas att propellerbladens utformning har approximerats till att vara 
rektangulära, vilket inte är fallet i verkligheten. Kavitationsrisken gick inte att avläsa direkt ur diagrammet 
eftersom de värden som räknades ut för att göra detta med var för små. Kontrollen klargjorde även att en 
mer ingående analys måste göras för att med säkerhet kunna dementera risken för kavitation.  
 
 

DEL 3. 
 
Detta arbete bygger till viss del på antagandet att lyft- och- motståndsbidragen för interceptorn kan 
kombineras med resultat från Savitskys metod. Detta förutsätter att de resultat som Savitskys metod ger 
för ett prismatiskt planande skrov även är giltiga då interceptorn verkar på skrovet. 
 
Utifrån de resultat som erhållits i detta arbete visade det sig att interceptorns inverkan för att erhålla ett 
trim som motsvarar ett gynnsammare gångläge utan interceptorn, enbart ger ett ökat totalmotstånd. 
Totalmotståndet med interceptorn som funktion av trimvinkeln, samt motståndet vid en gynnsam 
respektive ogynnsam trimvinkel utan interceptor visas i figur 25. Det framgår av figur 26 att det lägsta 
motståndet som fås med interceptorn är det då interceptordjupet är så litet som möjligt, vilket i teorin 
motsvarar ett skrov utan interceptor. 
 
På grund av att interceptorer redan används i vardagen i syfte att minska framdrivningsmotståndet, finns 
det skäl att ifrågasätta huruvida lösningsförfarandet och de antagandena som rapporten grundas på är 
teoretiskt korrekta. Det bör även ifrågasättas huruvida denna beräkningsmodell är korrekt ur ett fysikaliskt 
och strömningsmekaniskt perspektiv.  
 
En möjlig felkälla är att hänsyn inte tagits till att båten kanske lyfts upp en aning ur vattnet till följd av 
interceptorns inverkan. I Savitskys metod beskrivs hur lyftet på skrovet består av ett hydrodynamiskt och 
ett hydrostatiskt bidrag. För ett skrov utan interceptor motsvarar den vertikala komponenten av detta lyft 
båtens tyngd. Det hydrodynamiska bidraget kommer att för samma undervattensgeometri alltid vara 
detsamma, då den kraften enbart beror på hur vattnet strömmar mot skrovet. Då interceptorns kraftbidrag 
är av hydrodynamisk karaktär kommer det resulterande lyftet på skrovet att öka och båten kommer att 
lyftas upp ur vattnet. Detta skulle då innebära att skrovets våta längd minskar, vilket i sin tur bidrar till ett 
minskat friktionsmotstånd. Detta är dock någonting som uteslutits ur denna rapport. 
 
Den våta längd som används vid beräkning av ΔD och ΔL bygger på Savitskys metod, vilket ger en given 
våt längd för varje trimvinkel (se ekvation 3.21). Denna parameter skulle behöva justeras för vidare 
utvärdering av fenomenet att interceptorns inverkan bidrar till att lyfta båten ur vattnet. 
 
En annan felkälla är tillförlitligheten i uttrycken ΔD och ΔL. Steen betonar att dessa uttryck är preliminära 
och att fortsatt arbete med att samla in mätdata måste göras för att uppnå bättre noggrannhet. 
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BILAGOR 
 

DEL 2. 

BILAGA 2.1. GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
 
Fartyget är avsett att transportera 100 stycken trailermoduler mellan Gdansk i Polen och Nynäshamn i 
Sverige. Enkel resa kommer ta cirka 18 timmar och fartyget lägger loss från respektive hamn en gång per 
dygn. Fartyget är 175 meter långt, 21 meter brett, har en akterramp för lastning och lossning av lasten. 
Fartyget har två bildäck, vardera med fem filer som har en snittlängd på 167 meter. Se även 
Generalarrangemangsfiguren, figur 5. 
  
Tabell 2. Fartygets huvuddata. 

Längd, över allt LOA 176 Deplacement D 11585 ton 
Längd, mellan 
perpendiklar 

Lpp 166 Dödvikt DW 3313 

Bredd, max b 21 Lättvikt LW 8562 
Djupgående T 5,83 Ballastvikt, lastat fartyg BWL  
Fribord F 2,66 Ballastvikt, tomt fartyg BWT 2053 ton 
Höjd till 
väderdäck 

D 15,8 Tyngdpunkt, vertikalt KG 11,2/9,5 

Höjd över allt H 24 Tyngdpunkt, långskeppsled LCG 80,6 
Blockkoefficient CB 0,57 Begynnelsemetacentrum GM0 0,41/0,6 
Marschfart V 16    
Propellerdata:      
Diameter D 3,4128    
Antal blad Z 4    
Varvtal vid 
marschfart 

n 46    

Stigningsförhålla
nde 

P/D 1,0    

Bladareaförhållande AE/A0 0,6    
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BILAGA 2.2. MATLABKOD FÖR FRAMTAGNING AV ERFODERLIG PROPELLER 
 
clc 
close all 
clear all 
format compact 
  
vA   = 7.2969;%10.4893;                  %m/s 
D    = 3.5;                  %Diametern (m) 
ry   = D/2;                  %Ytterradie (m) 
ri   = 0.15*ry;                  %Hubbens radie (m) 
e    = 0.9;                  %Span efficiency factor 
c    = 1.0854;                 %Lokal corda (m) 
rho  = 1025;                 %Fluidens densitet (kg/m^3) 
rpm  = 46;                   %varvtal (varv/minut) 
gp   = 3.5;                %Geometrisk pitch (m) 
N    = 4;                    %Antal propellerblad 
nelem = 10;                  %Number of elements 
Jvec    = 0.1:0.01:1.4;      %Advance ratio  
gpD  = 1;                  %Geometric pitch in terms of GP/D (m) 
T_protefs =4.9108e+05/2;%941000;          %Required thrust (N)   
  
%--------------------------------------------------------------------------- 
for i=1:length(Jvec) 
     
    n    = vA/(Jvec(i)*D);     %propeller revolutions per second 
    omega= 2*pi*n; 
    J    = Jvec(i)            %advance coefficient 
    [T,M,KT,KQ,P_ut,P_in,etavec] = propeller(J,nelem); 
    
    Tvec(i)    =T; 
    Mvec(i)    =M; 
    KTvec(i)   =KT; 
    KQvec(i)   =KQ; 
     
    eta(i)     =(KT*J)/(2*pi*KQ); 
end %for 
  
KTprotefs = (T_protefs.*Jvec.^2)./(rho*D^2*vA^2); 
 
figure(1) 
plot(Jvec,KTvec,Jvec,KTprotefs,Jvec,10.*KQvec,Jvec,eta) 
ylim([-0.1 0.85]); 
xlim([0 1.32]) 
xlabel('J'); 
ylabel('Kt,10Kq and eta'); 
legend('Kt(propeller)','Kt(protefs)','10*Kq,eta') 
title('P/D=1.0 och BAR=0.7684') 
grid on 
 
function[T,M,KT,KQ,P_ut,P_in,etavec] = propeller(J,nelem) 
 
%Blade element 
ry   = 3.5/2;                %Ytterradie 
ri   = 0.15*ry;                  %Hubbens radie 
D    = 2*ry; 
e    = 0.9;                  %Span efficiency factor 
c    = 1.0854;                 %Lokal corda (m) 
rho  = 1025;                 %Fluidens densitet (kg/m^3) 
rpm  = 46;                   %varvtal (varv/minut) 
n    = rpm/60; 
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vA   =  (n*D*J)%9.5772;                  %m/s 
gp   = 3.5;                  %Geometrisk pitch (m) 
N    = 4;                    %Antal propellerblad 
omega= 2*pi*rpm/60;          %rotational velocity (rad/s) 
AR   = 2.7;                  %Geom. blade aspect ratio 
dr   = (ry-ri)/10;%nelem;           %Radiellt inkrement 
 
%Calculations 
r0   = ri+0.5*dr; 
a    = [0.1]; 
ap   = [0.01];  
 
for i = 1:nelem 
    r = r0 + dr*(i-1); 
    [r,alfadeg,dT2,dM2,eta,a,ap] = one_blade_element(omega,vA,gp,N,c,r,dr,rho,a,ap,AR,e); 
     rvec(i)    = r; 
     alfavec(i) = alfadeg; 
     dTvec(i)   = dT2 
     dMvec(i)   = dM2 
     etavec(i)  = eta; 
     avec(i,1)  = a; 
     avec(i,2)  = ap; 
end %for 
 
T   = sum(dTvec); 
KT  = T/(rho*n^2*D^4); 
M   = sum(dMvec) 
KQ  = M/(rho*n^2*D^5); 
P_ut= T*vA; 
P_in= omega*M; 
 
function[r,alfadeg,dT2,dM2,eta,a,ap] = one_blade_element(omega,vA,gp,N,c,r,dr,rho,a,ap,AR,e) 
  
format compact 
 
vS   = 14;           %knots 
w    = 0.1135;         %downstream factor 
t    = 0.1419;         %thrust deduction factor 
Treq = 4.9108e+05/2;   %required propeller thrust (Newton) 
D    = 7.5;          %propeller diameter (m) 
Dhub = 1;            %Hub diameter (m) 
 
anew = 0; 
apnew = 0; 
j=0; 
s1 = a-anew; 
s2 = ap-apnew; 
  
while abs(s1)>=e -14 && abs(s2)>=e -14 && j<100000 
     
    v0 = vA*(1+anew);                   %axial flow at the propeller disc 
    v2 = omega*r*(1-apnew);             %tangential flow at the propeller disc 
    v  = sqrt(v0^2+v2^2);            %absolute velocity at the propeller disc 
    q  = 0.5*rho*v^2;                %stagnation pressure 
     
    thata = atan(gp/(2*pi*r)); 
    fi    = atan(v0/v2); 
    alfa  = thata - fi; 
     
    Cl = 2*pi*alfa;                            %Lift coefficient 2D 
    Cd = 0.008-0.003*Cl+0.01*Cl^2;              %Drag coefficient 2D 
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    CL  = Cl/(1+2/(e*AR));                      %Lift coefficient 2D 
    CDi = CL^2/(pi*e*AR);                       %Induced drag 
    CD  = Cd+CDi;                               %Drag coefficient 2D 
     
    dT2 = q*c*N*(CL*cos(fi)-CD*sin(fi))*dr;      %Thrust contribution 
    dM2 = q*c*N*(CL*sin(fi)+CD*cos(fi))*r*dr;    %Momentum contribution 
     
    ac  = dT2/(4*pi*r*rho*vA^2*(1+anew)*dr);           %a-kandidat 
    apc = dM2/(4*pi*rho*r^3*vA*(1+anew)*omega*dr);    %aprim-kandidat 
     
    anew  = 0.9*a+0.1*ac;                           %steget mellan a & ac kan vara fˆr stort 
    apnew = 0.9*ap+0.1*apc;                         %steget mellan a och apc kan vara fˆr stort 
         
    s1= a-anew; 
    s2 =ap-apnew; 
    a=anew; 
    ap=apnew;   
    j=j+1; 
end %while 
  
alfadeg = alfa*360/(2*pi); 
P_in = dM2*omega; 
P_ut = dT2*vA; 
eta = P_ut/P_in; 
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DEL 3: 
 

BILAGA 3.1 MATLABKOD FÖR FRAMTAGNING AV RESULTAT TILL DEL 3 
clc 
close all 
clear all 
  
format compact 
%% Inparametrar 
Deplacement = 60000;  %massa i LBm          %input('B?tens deplacement i LB: ') 
LCG = [1.2:0.2:30]; 
%LCG = [40: -0.5 :25];        %FT                   %input('LCG: ') 
%LCG =29; 
VCG = 2;         %FT                        %input('VCG: ') 
b   = 14;        %FT                        %input('bredd i meter: ') 
V= 40;                                      %input('Hastighet i knop: ') 
knoptofeet = 1.68780986; 
LBftoN = 4.44822162; 
kgtolb = 2.20462262; 
lbtokg = 1/kgtolb; 
mtoft = 3.2808399; 
knoptoms = 0.514444444; 
  
Beta=15; 
f = 0.50;         %FT 
epsilon = 4;      %degrees 
lambda = [0:0.01:10];                       %lambda anv?nds i loopen och f?r Lw 
%Lw = b.*lambda;   %[m]                     den medelv?ta l?ngden 
  
  
%% Parametrar 
%trim = [ 2 3 4 5] 
trim = [2:0.01:11]; 
  
g = 32.2; %FT/sec^2 
g_SI=9.82; 
rho = 1.94; %slugs/FT^3                                             %Densitet f?r vatten 
m=Deplacement 
  
%% Ber?kningar 
  
V = V*knoptofeet;                                             %Hastighet i FT/SEC 
  
% %bottenresningsvinklar 
betavec = [10:5:30] 
R =find(betavec <= Beta) 
R=max(R) 
  
% Planing Coefficients 
C_v = V/sqrt(g*b) 
CL_beta = Deplacement/(0.5*rho*V^2*b^2) 
  
  
% H?r b?rjar Savitskys ber?kningar 
%% 1 
trim_11 = trim.^1.1; 
  
%% 2 
CL_noll = [0:0.05:4]; 
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for i=1:length(betavec)                     %raderna ner till plotten saknar betydelse f?r vidare r?kningar 
    for j=1:length(CL_noll); 
        CL_beta1 = CL_noll(j)-0.0065*betavec(i).*CL_noll(j)^0.6; 
        Clbetavek(j)=CL_beta1; 
    end %for 
    CLbetavek(i,:)=Clbetavek; 
    %     figure(1) 
    %     plot(CL_noll,CLbetavek(i,:)) 
    %     hold on 
    %     xlabel('CL0') 
    %     ylabel('CLbeta') 
    %     grid on 
end %for 
  
% figure(2) 
% plot(CL_noll,CLbetavek(R,:)) 
% xlabel('CL0') 
% ylabel('CLbeta') 
  
  
grid on 
  
  
  
CL0_interp=interp1(CLbetavek(R,:),CL_noll,CL_beta);              %CLbetavek(R,:) ?r CLbeta f?r en 
bottenresningsvinkel p? 5 grader 
  
  
%% 3 
for i=1:length(trim_11) 
    CL_nolltrim(i) = CL0_interp/trim_11(i); 
end %for                                    Detta ?r sj?lva ber?kningen f?r steg 3m 
  
  
  
for i=1:length(trim_11); 
    CL_0=trim_11(i)*(0.0120.*lambda.^0.5+0.0055.*lambda.^(5/2))./C_v^2; 
    CL_0_vec(i,:)=CL_0;        %Denna rad ger oss CL_0 f?r varje trimvinekl, Detta ?r en hjalpvektor f?r att kunna 
intepolera fram lambda i steg 4 f?r de CL_nolltrim-v?rden vi har fr?n steg 3. 
end %for 
  
% for i=1:length(trim) 
% figure(3) 
% plot(lambda,CL_0_vec(i,:)) 
% hold on 
% end %for 
% axis([0 4.0 0 0.05]) 
  
%% 4 
for i=1:length(trim_11) 
    Lambda_interp=interp1(CL_0_vec(i,:),lambda,CL_nolltrim(i),'linear');             %interpolerar fram ett ett lambda-
v?rde som svarar mot CL_nolltrim f?r vinkel i. CL_nolltrim m?ste ligga inom CL_0_vec. 
    Lambda(i,:)=Lambda_interp; 
     
end %for 
  
Lw=Lambda.*b 
  
  
%% 5 (sid. 83 ekv. 20-24 i Savitsky) 
  
% %Dynamic contribution to planing lift  for a zero deadrise hull 
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% CL_d = 0.0120.*Lambda.^0.5.*trim_11'; 
%  
% %dynamic load to the bottom 
% delta_d = 0.5*rho*V^2*b^2.*CL_d; 
%  
% %Average dynamic pressure 
% p_d = delta_d'./(Lambda.*b^2.*cosd(trim'))'; 
%  
% V_m=V*(1-2*p_d./(rho*V^2)); 
  
  
C_L0d=trim_11'.*0.0120.*Lambda.^0.5; 
C_Lbetad=C_L0d-0.0065*Beta*C_L0d.^0.6; 
CL_d=C_Lbetad 
  
%Dynamic contribution to planing lift  for a zero deadrise hull  
% CL_d = 0.0120.*Lambda.^0.5.*trim_11'; 
  
%dynamic load to the bottom 
delta_d = 0.5*rho*V^2*b^2.*CL_d; 
  
%Average dynamic pressure 
p_d = delta_d'./(Lambda.*b^2.*cosd(trim'))'; 
  
V_m=V*(1-2*p_d./(rho*V^2)) 
  
% pga att det inte ?r s? l?tt att f?rst? hur hastigheten mot skrovet 
% f?r?ndras pga interceptorn, antas att V_m inte p?verkas av den 
  
%% 6 
  
ny = 10e-6;                       %Vattnets kinematiska viskocitet 
R_e = (V_m.*Lambda'*b)./ny;        %Reynolds tal 
  
%% 7 
  
C_f=0.075./(log10(R_e)-2).^2; 
  
%% 8 
  
deltaC_f = 0.0004 %ATTC Standard roughness 
  
%% 9 
  
C_fplusdeltaC_f = C_f+deltaC_f; 
  
%% 10 
  
D_f = (rho.*V_m.^2.*Lambda'.*b^2.*C_fplusdeltaC_f)/(2*cosd(Beta)); % Detta ?r troligtvis en massa 
  
%% 11 
  
elva = tand(trim); 
  
%% 12 
  
tolv = sind(trim); 
  
%% 13 
  
tretton = cosd(trim); 
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%% 14 Tryckmotst?ndet, h?r glider Sverre in 
  
fjorton = Deplacement.*tand(trim); % motstand i massa inte kraft 
  
%% 15 
  
femton = D_f./tretton; %=D_f/cosd(trim)  motstand i massa Lbm inte kraft 
  
%% 16 
  
D = fjorton+femton %mass Lbm 
  
%% 17 
  
C_p = 0.75- 1./((5.21*C_v^2./Lambda'.^2)+2.39); 
  
%% 18 
  
arton = C_p.*Lambda'.*b; 
  
%% 19 
for z=1:length(LCG) 
     
    c = LCG(z)-arton; 
     
     
    f_vec(z) = f+(29-LCG(z))*sind(epsilon); 
    %% 20 
     
    tjugo = (b/4)*tand(Beta); 
     
    %% 21 
     
    a = VCG-tjugo; 
     
    %% 22 
     
    tjugotva = sind(trim+epsilon); 
     
    %% 23 
     
    tjugotre = 1-tolv.*tjugotva; 
     
    %% 24 
     
    tjugofyra = tjugotre.*(c./tretton); 
     
    %% 25 
     
    tjugofem = f_vec(z).*tolv; 
     
    %% 26 
     
    tjugosex = tjugofyra-tjugofem; 
     
    %% 27 
     
    tjugosju = Deplacement.*tjugosex; 
     
    %% 28 
     
    tjugoatta = a-f_vec(z); 
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    %% 29 
     
    tjugonio = D_f*(a-f_vec(z)); 
     
    %% 30 
     
    trettio = tjugosju + tjugonio; 
     
    %% Trimvinkel f?r d? Savitsky ?r i j?mvikt. H?r tas ?ven det motst?ndet orsakat av Savitsky fram. 
     
    moment_index_sav1 = min(abs(trettio)); 
    moment_index_sav2 = find(trettio <= moment_index_sav1);            %index f?r n?rmsta negativa moment 
     
     
    moment_index_sav3 = moment_index_sav2(end);                          % den hittar alla v?rden som ?r mindre ?n 
villkoret och vi vill ha det sista 
    moment_index_savitsky(z) = moment_index_sav3;                        %index f?r jmv-trimmet f?r varje LCG 
     
    trim_sav(z) = trim(moment_index_savitsky(z));                        %trimmet f?r jmv f?r varje LCG 
    D_sav(z) = D(moment_index_savitsky(z));                              %motst?ndet f?r varje LCG i trim-jmv 
    D_sav_N(z) =D_sav(z)*lbtokg*g_SI;                                    %motst?nd i SI 
     
end 
  
  
%trim_sav ?r en vektor som ineh?ller alla trimv?rden f?r jmv, i samma 
%ordning som LCG i loopen. 
  
  
%% Tar fram LCG f?r ett godtyckligt inoptimalt g?ngl?ge 
  
delta_LCG =10 ;                                                 %kan inte vara mer ?n b?tens optimala LCG pga LCG>0 
%Hitta index f?r b?sta LCG i D-vektorn 
  
LCG_sav_optimal_index = min(abs(D_sav));                         %Minsta motst?ndet f?r alla LCG 
LCG_sav_optimal_index = find(D_sav <= LCG_sav_optimal_index);             
LCG_sav_optimal_index = LCG_sav_optimal_index(end);                      %hittar positionen f?r det optimala 
motst?ndet i LCG-vektorn dvs b?sta LCG 
                                                                         
D_sav_optimal_N = D_sav_N(LCG_sav_optimal_index);                       %Det minsta motst?ndet f?r det b?sta LCG 
[N] 
%________________________ 
  
%Hitta indexet f?r trimmet vid den optimala tyngdpunkten i vektorn trim 
  
trim_sav_optimal = trim_sav(LCG_sav_optimal_index);              %optimal trimvinkel f?r i l?gsta m?jliga motst?nd 
trim_optimal_index = find(trim <= trim_sav_optimal); 
trim_optimal_index = trim_optimal_index(end);                    %trimindex f?r jmv vid optimalt LCG i vektorn trim 
%_______________________ 
  
  
%% Hitta index f?r det inoptimala trimmet i vektorn trim 
  
%Hitta b?sta LCG 
  
  
LCG_optimal = LCG(LCG_sav_optimal_index);                         %Plockar fram det optimala LCG:t. trim_optimal 
svarar mot trim_sav som svarar mot LCG 
  
  
LCG_inoptimal = LCG_optimal-delta_LCG;                         %det inoptimala LCG:t 
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LCG_inoptimal_index = find(LCG <= LCG_inoptimal); 
LCG_inoptimal_index = LCG_inoptimal_index(end); 
  
  
%______________________ 
  
%% Hittar trimmet f?r LCG_inoptimal genom att l?sa savitsky f?r LCG 
%% inoptimal 
  
f_inoptimal = f+delta_LCG*sind(epsilon); 
  
c_inoptimal = LCG(LCG_inoptimal_index)-arton; 
  
  
trim_inoptimal=trim_sav(LCG_inoptimal_index);                %Det inoptimala trimmet 
D_sav_inoptimal=D_sav_N(LCG_inoptimal_index);                %Det inoptimala motst?ndet 
trim_inoptimal_index = find(trim <= trim_inoptimal); 
trim_inoptimal_index = trim_inoptimal_index(end);            %Index f?r det inoptimala trimmet trim-vektorn 
  
  
%% Med det nya inoptimala trimmet kan nu interceptorns inverkan optimeras 
  
  
%% H?r kommer Sverres bidrag in. OBSOBS SI-enheter 
  
  
g_SI   = 9.82; 
rho_SI = 1025; 
V_SI   = V/mtoft        %m/s 
V_m_SI = V_m./mtoft;    %m/s 
b_SI   = b/mtoft; 
Lw_SI  = Lw./mtoft; 
D_f_SI = D_f*lbtokg*g_SI; 
  
%% Hittar intressanta trimv?rden eller index f?r trimv?rdena f?r plotten. 
  
% trim_sverre_start = find(trim>=trim_sav_optimal) 
% trim_sverre_start = trim_sverre_start(1)-15 
% trim_sverre_slut = find(trim<=trim_sav_inoptimal) 
% trim_sverre_slut = trim_sverre_slut(end) 
% trim_sverre = [trim_sverre_start:trim_sverre_slut]                      %Skapar en vektor med positioner f?r de 
relevanta trimvinklar som ska unders?kas 
  
  
  
  
% %% Endast en trimvinkel unders?ks 
  
%     %% G?r om Krafterna till engelska enheter och ber?knar momentet i dessa 
%     T_vec = T_vec_SI.*(kgtolb/g_SI); 
%     N_vec = N_vec_SI.*(kgtolb/g_SI); 
  
  
  
h=[0.001:0.001:0.05]; 
  
% h=linspace(0.001,0.05,length(trim))%[0.001:0.001:0.05]; 
%(0.017,0.045,length(trim));       %[m]                  h?jden p? interceptorn 
  
  
for i = 1:length(trim)    
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    trim_rad = degtorad(trim); 
     
      for q = 1:length(h);    %interceptordjup 
         
        delta_CL_SI = (169.81*(h(q)/b_SI)^2) + (3.78*(h(q)/b_SI));               %sverres lyftkoefficient OBS delta_CL 
?r en skal?r f?r varje h (vektor) 
        delta_CD_SI = (292.18*(h(q)/Lw_SI(i)).^2) + (7.813*(h(q)./Lw_SI(i))) ;   %Lw_SI  sverres 
motst?ndskoefficient OBS Lw ?r en vektorer, h en skal?r d?rav delta_CD en vektor (matris) 
         
         delta_CL_SI_vec(i,q)= delta_CL_SI; 
        delta_CD_SI_vec(i,q)= delta_CD_SI; 
          
        delta_L_SI = delta_CL_SI*0.5*rho_SI.*(V_m_SI(i).^2)*b_SI^2;                       % delta_L ?r en massa    OBS 
delta_L ?ndras med olika anstromningshast V_m spm beror av trimmet j 
        delta_D_SI = delta_CD_SI.*0.5*rho_SI.*(V_m_SI(i).^2)*b_SI.*Lw_SI(i).*trim_rad(i);        % delta_D ?r en 
massa    OBS delta_D ?r en vektor pga V_m, delta_CD, Lw och trim ?r vektorer 
         
        delta_L_vec_SI(i,q) = delta_L_SI;       %varje rad ?r f?r ett intressant trim (j) och varje kolonn ?r ett 
interceptordjup. dvs alla interceptordjup ?terkommer p? varje rad 
        delta_D_vec_SI(i,q) = delta_D_SI; 
         
         
         
         
        N_SI = ((Deplacement*lbtokg*g_SI  -  
(D_f_SI(i)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,q)*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,q)*cosd(trim(i)))*tand(epsilon+trim(i))
+D_f_SI(i)*sind(trim(i))-delta_L_vec_SI(i,q)*cosd(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,q)*sind(trim(i)))) / ( 
cosd(trim(i))*(1+tand(trim(i))*tand(epsilon+trim(i))) ); 
        T_SI = 
(delta_L_vec_SI(i,q)*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,q)*cosd(trim(i))+D_f_SI(i)*cosd(trim(i))+N_SI*sind(trim(i)))/c
osd(trim(i)+epsilon); %skalar [massa] 
         
        N_vec_SI(i,q)=N_SI; 
        T_vec_SI(i,q)=T_SI; 
         
        
%check_vec(i,q)=(D_f_SI(i)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,q)*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,q)*cosd(trim(i)))*tan
d(epsilon+trim(i))+D_f_SI(i)*sind(trim(i))-delta_L_vec_SI(i,q)*cosd(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,q)*sind(trim(i)); 
         
         
      end 
     
    %% G?r om Krafterna till engelska enheter och ber?knar momentet i dessa 
%     T_vec(i,:) = T_vec_SI(i,:).*(kgtolb/g_SI); 
%     N_vec(i,:) = N_vec_SI(i,:).*(kgtolb/g_SI); 
%      
%     delta_L_vec(i,:) = delta_L_vec_SI(i,:).*(kgtolb/g_SI); 
%     delta_D_vec(i,:) = delta_D_vec_SI(i,:).*(kgtolb/g_SI); 
%      
     
    moment_tot(i,:) = -(T_vec_SI(i,:)*f_inoptimal - delta_L_vec_SI(i,:)*LCG_inoptimal - delta_D_vec_SI(i,:)*VCG - 
N_vec_SI(i,:)*c_inoptimal(i) - D_f_SI(i)*a); %vikt-moment dvs massa multp. med h?varm 
     
    %moment_tot(i,:)= N_vec(i,:)*c_inoptimal(i)+delta_L_vec(i,:)*LCG_inoptimal+delta_D_vec(i,:)*VCG+D_f(i)*a-
T_vec(i,:)*f_inoptimal    
     
    moment_minimum(i) = min(abs(moment_tot(i,:))); 
    moment_index_tot = find(moment_tot(i,:) <= moment_minimum(i));            % 
    moment_index_total(i) = moment_index_tot(end);            %detta ger index f?r interceptordjup f?r varje trim 
     
%     moment_index_tot_trim = find(moment_tot(:,1)>=0); 
%     moment_index_tot_trim = moment_index_tot_trim(end); 
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end 
  
  
  
  
for i = 1:length(trim) 
     
    D_tryck(i) = 
N_vec_SI(i,moment_index_total(i)).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,moment_index_total(i))*cosd(trim(i))+delta_L_
vec_SI(i,moment_index_total(i))*sind(trim(i));       %d?r indexeringen moment_index_total(i) plockar ut 
mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
    D_total(i) = D_tryck(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
     
    D_f_SI_plot(i)=D_f_SI(i)/cosd(trim(i));     %D_f:s motst. i r?relseriktiningen 
     
    N_vec_SI_plot(i) = N_vec_SI(i,(moment_index_total(i)))*sind(trim(i));   %Normalkraftens komponent i 
r?relseriktningen 
     
    delta_D_vec_SI_plot(i) = delta_D_vec_SI(i,(moment_index_total(i)))*cosd(trim(i));   %delta_D:s komponent i 
r?relseriktningen 
     
    delta_L_vec_SI_plot(i) = delta_L_vec_SI(i,moment_index_total(i))*sind(trim(i));     %delta_L:s komponent 
r?reslseriktningen 
     
    D_total_plot0(i)=  
N_vec_SI(i,1).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,1)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,1)*sind(trim(i));       %d?r 
indexeringen moment_index_total(i) plockar ut mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, 
och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
  
    D_total_plot0(i) =D_total_plot0(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
     
    D_total_plot1(i)=  
N_vec_SI(i,10).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,10)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,10)*sind(trim(i));       %d?r 
indexeringen moment_index_total(i) plockar ut mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, 
och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
  
    D_total_plot1(i) =D_total_plot1(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
     
    D_total_plot15(i)=  
N_vec_SI(i,15).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,15)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,15)*sind(trim(i));       %d?r 
indexeringen moment_index_total(i) plockar ut mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, 
och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
  
    D_total_plot15(i) =D_total_plot15(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
     
    D_total_plot2(i)=  
N_vec_SI(i,20).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,20)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,20)*sind(trim(i));       %d?r 
indexeringen moment_index_total(i) plockar ut mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, 
och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
  
    D_total_plot2(i) =D_total_plot2(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
     
    D_total_plot3(i)=  
N_vec_SI(i,30).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,30)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,30)*sind(trim(i));       %d?r 
indexeringen moment_index_total(i) plockar ut mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, 
och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
  
    D_total_plot3(i) =D_total_plot3(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
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    D_total_plot4(i)=  
N_vec_SI(i,40).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,40)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,40)*sind(trim(i));       %d?r 
indexeringen moment_index_total(i) plockar ut mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, 
och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
  
    D_total_plot4(i) =D_total_plot4(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
     
    D_total_plot5(i)=  
N_vec_SI(i,50).*sind(trim(i))+delta_D_vec_SI(i,50)*cosd(trim(i))+delta_L_vec_SI(i,50)*sind(trim(i));       %d?r 
indexeringen moment_index_total(i) plockar ut mostsvarnade interceptordjup. Detta ger motst?ndet f?r varje trim, 
och enda interceptordjup som ger j?mvikt 
  
    D_total_plot5(i) =D_total_plot5(i)+D_f_SI(i)/cosd(trim(i)); 
  
    h_plot(i)=h(moment_index_total(i)); 
  
end 
  
  
  
% plot_trim=[trim(1):0.01:length(trim)]; 
%  
% figure(1) 
%  
% 
plot(plot_trim,N_vec_SI(:,56),plot_trim,delta_L_vec_SI(:,56),plot_trim,delta_D_vec_SI(:,56),plot_trim,D_f_plot,plo
t_trim,D_total,trim_sav,D_sav_N,'*') 
% legend('N','delta_L','delta_D','Df','Location','North') 
%plot(plot_trim,D_total,trim_sav_inoptimal,D_sav_inoptimal,'ro') 
  
  
figure(1)   %visar totalmotst?ndet for interceptorn mot motst?ndet f?r bara skrovet 
  
plot(trim,D_total,trim_inoptimal,D_sav_inoptimal,'ro',trim_sav_optimal,D_sav_optimal_N,'c*') 
grid on 
title('Motst. med interceptorns matchande djup, samt rent skrov vid fixt trim. ') 
ylabel('D [N]') 
xlabel('trim i grader') 
legend('Totalamotst. med interceptor','Motst rent skrov','motst vid optimalt trim') 
  
  
figure(2) 
  
plot(trim,N_vec_SI(:,1),trim,N_vec_SI(:,10),trim,N_vec_SI(:,20),trim,N_vec_SI(:,30),trim,N_vec_SI(:,40),trim,N_ve
c_SI(:,50)) %,trim,N_vec_SI(:,5),trim,N_vec_SI(:,6),trim,N_vec_SI(:,7),trim,N_vec_SI(:,8)) 
%trim,N_vec_SI(:,9),trim,N_vec_SI(:,10),trim,N_vec_SI(:,11),trim,N_vec_SI(:,12),trim,N_vec_SI(:,13),trim,N_vec_
SI(:,14),trim,N_vec_SI(:,15),trim,N_vec_SI(:,16),trim,N_vec_SI(:,17),trim,N_vec_SI(:,18),trim,N_vec_SI(:,19),trim,N
_vec_SI(:,20) 
grid on 
title('N med olika interceptordjup sfa trim') 
ylabel('N [N]') 
xlabel('trim [?]') 
legend('h=0,1cm','h=1cm','h=2cm','h=3cm','h=4cm','h=5cm') 
  
  
D_plot_sav=D.*trim*lbtokg*g_SI 
%  
% figure (3) 
%  
%  
% plot(trim,D_plot_sav,trim,D_f_SI,trim_sav,D_sav_N) 
%  
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% legend('D_sav sfa trim','D_f sfa trim','motst?ndet f?r varje LCG') 
  
figure(4) 
plot(trim_sav,D_sav_N,trim,D_total) 
legend('D f?r varje LCG','D_total f?r olika LCG-inoptimal') 
  
  
figure(5)           %De olika krafternas motst?nd i r?relseriktningen 
plot(trim,N_vec_SI_plot,trim,delta_D_vec_SI_plot,trim,delta_L_vec_SI_plot,trim,D_f_SI_plot,trim,D_total) 
legend('N','delta_D','delta_L','D_fSI','D_total','Location','East') 
grid on 
title('De olika krafternas komponenter i hastighetsriktningen sfa trimmet') 
ylabel('Motst?nd [N]') 
xlabel('trim i grader') 
  
figure(6) %Krafternas karakt?r f?r ett fixt interceptordjup h=2cm 
plot(trim,delta_D_vec_SI(:,20),trim,delta_L_vec_SI(:,20),trim,N_vec_SI(:,20),trim,T_vec_SI(:,20),trim,D_f_SI,trim,
D_total_plot2) 
legend('delta_D','delta_L','N','T','D_f','D_t_o_t_a_l') 
title('Krafternas karaktar vid ett fixt interceptordjup h=2cm sfa trimmet') 
ylabel('Kraft [N]') 
xlabel('trim i grader') 
grid on 
  
figure(7) 
plot(trim,D_total_plot0,'b--
',trim,D_total_plot1,trim,D_total_plot15,trim,D_total_plot2,trim,D_total_plot3,trim,D_total_plot4,trim,D_total_plo
t5,trim,D_total,'--') 
grid on 
legend('h=0,1cm','h=1cm','h=1,5cm','h=2cm','h=3cm','h=4cm','h=5cm','D_t_o_t') 
ylim([0,60000]) 
title('Motst. for olika interceptordjup sfa trimmet') 
ylabel('Kraft [N]') 
xlabel('trim i grader') 
ylim([0 6e4]) 
  
figure(8)           %det interceptordjup som satisfierar jmv vid olika trim 
hold on 
plot(trim,h_plot,6,h(moment_index_total(401)),'ro') 
legend('interceptordjup svarandes mot jmv vid olika trimvinklar','interceptordjup vid trim=6 grader') 
plot([6 6],[0 h(moment_index_total(401))],'k--',[2 6],[h(moment_index_total(401)) h(moment_index_total(401))], 'k--
') 
title('interceptordjup sfa trim vid jmv') 
ylabel('interceptordjup') 
xlabel('trim i grader') 
  
  
  
  
figure(9) 
plot(h,moment_tot(401,:),h(20),moment_tot(401,20),'ro') %,[moment_tot(401,:) 
moment_tot(401,moment_index_total(401))] 
hold on 
legend('Momentet vid trim = 6 grader','interceptordjup vid momentjmv') 
plot([h(1) h(20)],[moment_tot(401,20) moment_tot(401,20)],'k--',[0.02 0.02],[moment_tot(401,1) 
moment_tot(401,20)],'k--') 
xlabel('interceptordjup [m]') 
ylabel('Moment [N]') 
title('totala trimmande momentet sfa interceptordjup vid trimvinkel 6 grader') 
ylim([moment_tot(401,1),2e5]) 
grid on 
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% 
% figure(1) 
% plot(plot_trim,D_total,plot_trim,)%,,trim_sav_optimal,[0 D_sav_N()] )%,trim_sav(trim_sverre),D_tot_SI) 
% grid on 
% title('Motst?nd i Newton sfa trimvinkel') 
% xlabel('Trimvinkel') 
% ylabel('Motst?nd i Newton') 
  
  
% figure(2) 
% grid on 
% hold on 
% plot(trim(trim_sverre),D_tot_SI,trim_sav,D_sav_N) 
% legend('Med interceptor','Utan interceptor') 
% plot([trim_sav_optimal trim_sav_optimal],[0 min(D_sav_N)],[trim_sav_inoptimal trim_sav_inoptimal],[0 
D_tot_SI(end)],[0 trim_sav_inoptimal],[D_sav_N(34) D_sav_N(34)] ) 
% plot([0 trim_sav_optimal],[min(D_sav_N) min(D_sav_N)],[0 trim_sav_inoptimal],[D_tot_SI(end) 
D_tot_SI(end)]) 
% xlabel('Trimvinkel') 
% ylabel('Motst?nd i Newton') 
% title('Motst?nd sfa trimvinkel') 
  
  
  
% figure(3) 
% hold on 
% plot(trim(trim_sverre), h(moment_index_total)) 
% ylabel('Interceptordjup (m)') 
% xlabel('Trimvinkel (grader)') 
% title('Interceptordjup sfa trimvinkel') 
% %for 
  
% figure(19) 
% plot(trim_sav,D_sav,trim_sav,D_tot) 
% grid on 
% title('Motst?nd i LBm sfa trimvinkel') 
% xlabel('Trimvinkel') 
% ylabel('Motst?nd i LBm') 
% 
% figure(20) 
% plot(trim_sav,D_sav_N,trim_tot,D_tot_N) 
% grid on 
% title('Motst?nd i Newton sfa trimvinkel') 
% xlabel('Trimvinkel') 
% ylabel('Motst?nd i Newton') 
% 
% figure(21) 
% plot(trim_sav, D_sav-D_tot)%,trim_tot,D_sav-D_tot) 
  
  
%% jmv-analys 
for z = 1:504       %504 ?r den kollon i i momentindex d?r interceptordjpet har n?tt minimum 
  
m_SI=Deplacement*lbtokg; 
  
vertikal_jmv(z)=T_vec_SI(z,moment_index_total(z))*sind(trim(z)+epsilon)+delta_L_vec_SI(z,moment_index_total(
z))*cosd(trim(z))-delta_D_vec_SI(z,moment_index_total(z))*sind(trim(z))-
D_f_SI(z)*sind(trim(z))+N_vec_SI(z,moment_index_total(z))*cosd(trim(z))-(m_SI*g_SI);  
  
mom_jmv(z)=moment_tot(z,moment_index_total(z)); 
  
end 


