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SAMMANFATTNING 
Denna rapport behandlar olika delar av sjöfarten och inleds med en essä om sjöfart som ger en 
övergripande introduktion till området. En mycket stor del av världens transporter sker med fartyg då 
detta är ett energieffektivt och billigt sätt att frakta varor på.  
 
En inledande fartygsprojektering görs för ett fartyg som ska lösa följande transportproblem: 250 lastbilar 
ska fraktas mellan Oxelösund och Åbo i vardera riktningen varje vecka. Sträckan är 200 sjömil och med 7 
avgångar i veckan får fartyget en marschfart på 20 knop. Detta leder till att fartyget tar ca 36 lastbilar vid 
varje resa. Lastbilarna är fördelade på 2 däck med 3 filer på varje. Antal filmeter på fartyget beräknas vara 
576 m. De huvudsakliga dimensionerna är längden i vattenlinjen LPP som uppskattas till 106 m och 
längden över allt LOA uppskattas till 116 m. Bredden är 20 m. Fartyget beräknas ha en lättvikt på 4918 ton 
och en dödvikt på 1498.2 ton. I lastat tillstånd tas dessutom en ballast på 500 ton. Blockkoefficienten CB 
väljs till 0.57. Detta ger ett djupgående på 5.58 m. Släpmotståndet hos fartyget beräknas vara 0.51 MN och 
motoreffekten 13 000 hk. Fartyget har två propellrar med 5 blad och en diameter på 3.63 m. Bladens 
bredd är 0.68 m och stigningsförhållandet P/D väljs till 1.1. Dessa val baseras på 
verkningsgradsberäkningar, men även kavitationsproblematik beaktas. Initialstabiliteten hos fartyget 
analyseras bland annat med metacenterhöjden GM0 som beräknas till 0.87. Fartyget uppfyller dock inte 
kravet på kursstabilitet. 
 
Slutligen studeras hydrostatikproblemet numeriskt. Detta resulterar i ett program som kan beräkna kurvan 
för den rätande hävarmen GZ. För att kunna beräkna denna behöver fartygets undervattengeometri 
beskrivas. Dessutom måste fartyget tillåtas hitta nya jämviktslägen för trim och djupgående när fartyget 
krängs i tvärskeppsled.  
  



 

4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1  Inledning .............................................................................................................................................. 5 

2  Sjöfart .................................................................................................................................................. 5 

2.1  Sjöfartens olika marknader och dess fartyg ............................................................................. 5 

2.2  Sjöfartens olika aktörer ............................................................................................................ 6 

2.3  Miljöaspekter ........................................................................................................................... 6 

3  Fartygsprojektering ............................................................................................................................. 8 

3.1  Problemformulering ................................................................................................................. 8 

3.2  Analys ....................................................................................................................................... 8 

3.2.1  Rutt och tidsplan ................................................................................................................ 8 

3.2.2  Dimensioner ....................................................................................................................... 9 

3.2.3  Beräkning av fartygets massa .......................................................................................... 11 

3.2.4  Stabilitet ........................................................................................................................... 13 

3.2.5  Stabilitet för olastat fartyg............................................................................................... 16 

3.2.6  Motstånd .......................................................................................................................... 17 

3.2.7  Framdrivning .................................................................................................................... 21 

3.2.8  Effektbehov ............................................................................................................................. 26 

3.4  Slutsats ................................................................................................................................... 27 

4  Numerisk behandling av hydrostatikproblemet ........................................................................... 28 

4.1  Problemformulering ............................................................................................................... 28 

4.2  Teori och bakgrund ................................................................................................................ 28 

4.2.1  Hydrostatiska data ........................................................................................................... 28 

4.2.2  Stabilitetsproblemet ........................................................................................................ 30 

4.2.3  GZ‐kurvan och GM0 .......................................................................................................... 31 

4.2.4  Intaktstabilitetskriterier ................................................................................................... 33 

4.3  Modell .................................................................................................................................... 34 

4.3.1  Definition av vattenlinjen ................................................................................................ 36 

4.3.2  Sambandet mellan krängning och trim ........................................................................... 38 

4.3.3  Numerisk beräkning av deplacementcentrum ................................................................ 38 

4.3.4  Beräkning av djupgåendet ............................................................................................... 39 

4.3.5  Beräkning av GZ ................................................................................................................ 40 

4.4  Resultat .................................................................................................................................. 41 

4.5  Diskussion .............................................................................................................................. 44 

4.3  Referenser .............................................................................................................................. 46 

Bilaga 1 – Generalarrangemang och huvuddata ................................................................................... 47 

Bilaga 2 – Bri‐filer .................................................................................................................................. 50 

Bilaga 3 – Resistance ............................................................................................................................. 51 

 



 

5 

1  Inledning 
 
Syftet med denna rapport är att studera olika aspekter av sjöfart och marin design. En essä baserad på 
Sjöfartens bok (2010) ger en introduktion till vilka typer av fartyg som finns men också vilka som är de 
rådande organen inom sjöfarten. Även miljöaspekter behandlas kortfattat. Essän följs av en inledande 
fartygsprojektering där fartyget ska klara att frakta 250 lastbilar i vardera riktningen varje vecka mellan 
Oxelösund och Åbo. Huvuddimensioner bestäms och stabilitet och släpmotstånd analyseras. Det görs en 
propellermodellering och effektbehovet bestäms. Syftet är att studera de olika aspekterna av 
fartygsprojektering och för att analysera vilka kompromisser som görs och vilka svårigheter som finns. 
Slutligen görs en fördjupad numerisk analys av hydrostatiken som avser att ge en djupare förståelse för 
problemet. Den teoretiska bakgrunden beskrivs och det redogörs för hur problemet kan modelleras. 
Denna numeriska analys är gjord i samarbete med Eeva-Liisa Nordström, Johanna Rosenvinge och Moa 
Ristner. Arbetet är utfört utan någon särskild arbetsfördelning. 
 

2  Sjöfart 
 

2.1 SJÖFARTENS OLIKA MARKNADER OCH DESS FARTYG 
Av den sjöburna världshandeln beräknas att ungefär hälften består av energiråvaror. Frakt av olja och gas 
görs i långa djupgående tankfartyg. För dessa råvaror är sjötransport en väldigt energieffektiv metod då sig 
stora mängder kan fås med i varje transport. Dessutom håller tankfartygen låg hastighet vilket håller nere 
bränsleförbrukningen. Även stenkol kan med fördel fraktas på sjön medan brunkol däremot inte har 
tillräckligt högt energivärde för att det ska löna sig. Gas transporteras genom att antingen kylas kraftigt 
eller att fraktas under väldigt högt tryck för att på så sätt få den på flytande form. De stora 
oljekonsumenterna Europa och Nordamerika har inte så mycket egna tillgångar. Det mesta av oljan 
fraktas från Mellanöstern, där Suezkanalen i Egypten är en oerhört viktig farled. En del olja pumpas upp i 
havet, bland annat utanför Norge. En ny del av energimarknaden kan sägas vara en sektor som 
tillhandahåller varor, tjänster och service till olje- och gasriggarna. 
 
Containerfartyg är havens giganter. Deras kapacitet mäts ofta i TEU (Twenty-feet Equivalent Unit), det 
vill säga hur många standardcontainers de rymmer. För de större fartygen ligger den siffran runt 11 000 
TEU. I containrarna fraktas de flesta av våra färdiga varor, som kläder och skor. Även kylcontainrar börjar 
ta över allt mer av marknaden för kylvarutransporter. Containerfartyg har ofta större kapacitet än 
kylfartyg. Men till exempel frukt håller inte hur länge som helst. Kylfartyg har därför flera fördelar. De är 
ganska snabba och åker raka vägen till slutdestinationen. Dessutom är de specialiserade på kylvaror och 
kan tillgodose alla de specifika krav som dessa har. De flesta kylvaror kommer från Sydamerika och 
Afrika, då de är dessa som producerar frukt året om. Bananer som är en av de största varugrupperna 
mognar till exempel året runt i Centralamerika. 
 
Ett par andra fartygstyper som fraktar samma sorts varor som containerfartyg är roro- och ropaxfartyg.  
Principen för dessa fartyg är att lasten rullas ombord (roro – roll on, roll off) via fartygets för, akter eller 
sida. Till dessa fartyg räknas även biltransportfartyg som transporterar bilar från Europa, Asien och 
Amerika till hela världen. Roro-fartyg har ofta hög tyngdpunkt och litet djupgående. Detta för att lasten 
enkelt ska kunna fås ombord. Ropax är samma sak som roro, men de tar även passagerare.  
Till bulkvaror räknas bland annat järnmalm, sand och spannmål, men till skillnad från olja räknas dessa 
som ”torrbulk”. Bulkfartyg liknar ofta tankfartyg då de har djupa lastrum där lasten kan hällas rakt ner. 
USA står för den största exporten av spannmål till övriga världen. När det gäller järnmalm är det 
Australien och Brasilien som står för den största andelen.  
 
En speciell gren av sjöfarten är kryssningsindustrin. Definitionen på en kryssning varierar från att handla 
om bilfärjor till skärgårdsbåtar. Men ett rent kryssningsfartyg har inget bildäck och resan är enbart till för 
nöjes skull. Sedan finns det en mängd passagerarfärjor som mer syftar till att vara en trafikförbindelse 
mellan olika ställen. Ett exempel är snabbfärjorna till Gotland. 
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2.2 SJÖFARTENS OLIKA AKTÖRER 
Varv, rederier, lastägare och hamnar befinner sig alla i samexistens. Varven bygger båtar på beställning av 
rederier som i sin tur är beroende av att det finns någon som behöver frakta någon last. För att koppla 
land med vatten behövs bra hamnar. Ofta behöver de kunna bistå med lastkranar och personal som 
hjälper till med lotsning och förtöjning. 
 
Det är olika hur en beställning av ett fartyg går till. Ofta kommer rederierna bara med en idé om vilken typ 
av fartyg de behöver och så gör varven resten. Inte sällan köps standardfartyg, då dessa alltid är billigare 
eftersom kostnaden för utvecklingsarbetet kan spridas ut på flera fartyg. Dessutom kan man beställa delar 
i större partier. Ibland kommer rederierna med egna helt färdiga ritningar eller med speciella krav. Detta är 
mycket vanligt när det beställs båtar i Sverige eftersom de till exempel behöver tåla en del is. 
Från att det har bestämts att en båt ska byggas till att den blir färdig tar det ungefär 3 år. Därför är 
konjunkturerna för varv respektive rederier inte i fas. Marknaden för sjöfarten är för övrigt ovanligt 
känslig, eftersom den blir direkt lidande om produktionen av varor går ner.  
 
Utöver dessa aktörer finns förstås olika former av kontrollorgan. Dels är det myndigheter i olika länder 
som bestämmer vilka regler som gäller. Men sjöfarten är en lite speciell sektor i och med att den är så 
internationell. Att bestämma en sak i ett land påverkar ofta inte så mycket. Sverige har till exempel tagit 
många beslut som inte har varit fördelaktiga för den egna sjöfarten. Resultatet blir helt enkelt att fartygen 
byter flagg, det vill säga byter nationalitet. Förmodligen skulle Sveriges handelsflotta varit mycket större 
idag om vi hade följt våra nordiska grannländers exempel. Europa som helhet har i och för sig liknande 
problem, men kanske av andra orsaker. I det fallet handlar det mer om att europeisk arbetskraft är dyrare 
än utomeuropeisk. Det befaras att det ska leda till minskad säkerhet och minskad kompetens på 
farvattnen. 
 
För att beslut i sjöfartsfrågor ska ha någon verkan krävs att flera länder kommer överens. Till exempel är 
det viktigt att alla länder runt Östersjön enas i olika miljöfrågor. Ett utsläpp i Estland är ett nästan lika 
stort problem här som där då vi delar samma vatten. En sådan överenskommelse har faktiskt gjorts. Alla 
Östersjöländer utom Ryssland har enats om att klassa Östersjön som ett ”särskilt känsligt område”. För att 
sammanställa nationernas viljor i olika miljö- och arbetsmiljöfrågor så är EU en viktig aktör.  
 
Efter Titanic och andra stora fartygsolyckor genom tiderna har det hållits konferenser då man har tagit 
fram säkerhetsförordningar och startat organisationer. Organisationerna har hetat olika saker, men de 
omvandlades slutligen till nuvarande IMO (International Maritime Organization). Detta är en FN-
organisation med sitt säte i Storbritannien. Idag har man 169 medlemsländer.  IMO samordnar arbetet 
med sjösäkerhet och miljöskydd. Bland annat skapar man internationella regelverk för hur skrotning och 
återvinning av fartyg ska gå till. Det jobbas också mycket med att se till att personalen som arbetar till havs 
har bra utbildning vad gäller säkerhet, då det har visat sig att det ofta finns bra säkerhetsutrustning, men 
att det i många lägen är kunskapen om hur den ska hanteras som saknas. 
 
Klassificeringssällskap är en annan viktig del när det gäller säkerheten till havs. Dessa kontrollerar allt från 
ritningar, beräkningar, skeppsdesign till material och utrustning. Fartygets olika delar måste sedan klassas 
om årligen för viss utrustning, medan annat skall klassas om mer sällan. Uppfylls inte kraven förloras 
klassningen tills problemet är åtgärdat. Att få sitt fartyg klassificerat av ett seriöst sällskap anslutet till 
Association of Classification Societies (IACS) är viktigt för att få teckna försäkringar men också för att 
anlitas av seriösa lastägare.  Det finns mycket som kan hända på haven. Last och fartyg kan förstöras i 
oväder, krig kan utbryta och piratattacker kan ske. Då sjöfarten är så pass kapitalintensiv så gäller det att 
vara försäkrad. 
 

2.3 MILJÖASPEKTER 
Transporter med båtar är ett väldigt energieffektivt sätt att frakta varor. Trots detta finns det ändå många 
och svåra miljöproblem med sjöfarten. Även här finns ett behov av att sänka utsläppen av  kol-, svavel- 
och kväveoxider. Med moderna motorer kan bränsleförbrukningen minskas med 20 procent jämför med 
en gammal motor. Ett annat sätt är att använda motorer som till exempel drivs av solcellsgenererad vätgas 
eller andra alternativa energikällor. 
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Kväveoxider kan reduceras med 99 procent genom att använda katalysatorer. Men det finns även andra, 
dyrare metoder. Det lättaste sättet att få bukt med utsläppen av svavel är att använda ett bränsle med låg 
svavelhalt, men det är förstås dyrare. Svavel- och kväveoxider bildar så kallat surt regn som gör våra sjöar 
och vattendrag sura och skogarna urlakas. Dessutom förstörs marmor då det reagerar med syra. 
Övergödningen påverkas också starkt av kväveoxid och koldioxid bidrar till växthuseffekten. Det är alltså 
mycket viktigt att få fartygen att minska sina utsläpp. Men det är troligtvis inget som rederierna självmant 
kommer att ta itu med då det är en kostnadsfråga.  
 
Ett annat svårt miljöproblem handlar om ballastvatten. När ett fartyg är tomt eller lite lastat så fylls 
tankarna med så kallat ballastvatten för att öka stabiliteten. Problemet består i att fartyg tömmer och fyller 
på sina tankar på olika platser i världen. Platser som kan vara helt olika hav eller bara miljöer med olika 
ekosystem. I ballastvattnet fås mikroorganismer, växter och små djur med. Långt ifrån alla organismer 
överlever en sådan resa, men i vissa fall gör de det och i ett nytt ekosystem kan de orsaka stor skada. 
IMO:s medlemsländer har ställt samman en lista på rekommendationer för hur ballastvattnet ska hanteras 
för att minska dess inverkan på miljön. Bland annat ska vattnet helst inte pumpas in nattetid, eftersom 
många organismer som lever i djupen kommer upp mot ytan då. Andra åtgärder är under utveckling. 
Bland dem finns metoder för att filtrera vattnet eller för att döda organismer med UV-ljus.  
 
Giftiga bottenfärger är ytterligare ett problem. Många färger innehåller tenn, som har visat sig påverka 
fortplantningsförmågan hos organismer i haven. Anledningen till att giftiga bottenfärger används är för att 
skroven inte ska bli helt överväxta av alger och havstulpaner med mera. Bevuxna skrov kan leda till 
kraftigt ökad bränsleförbrukning (upp till 30 procents ökning!). Det har föreslagits olika lösningar på 
problemen. Bland annat kan man låta dykare skrapa skroven några gånger om året. Det görs också försök 
att utveckla andra typer av färger som är mindre giftiga. I Sverige är det numera förbjudet för småbåtar att 
använda giftiga bottenfärger på östkusten. Småbåtsägarna får nu snällt skrapa och tvätta bottnar antingen 
för egen maskin eller på speciella tvättanläggningar.  
 
2003 beslutade EU att förbjuda enkelskrov och att de ska fasas ut så snabbt som möjligt för fartyg som 
fraktar tunga oljor. Även IMO antog dessa regler och de gäller nu internationellt. Med ett dubbelt skrov 
minskar risken för stora oljeutsläpp vid grundstötningar eller kollisioner. Men det är inte bara olyckor som 
leder till oljeutsläpp. Oftast handlar det om att fartyg rengör sina oljetankar till havs, kanske för att slippa 
någon avgift. Det kan också röra sig om annat avfall som sopor och toalettankar som töms i havet. 
Kustbevakningen övervakar havet via flyg för att snabbt upptäcka oljeutsläpp. På det sättet kan de 
förhoppningsvis också knyta ett fartyg till ett påträffat utsläpp. För att förebygga rengöring av tankar till 
havs så har Sverige och en del andra länder infört mottagningsanordningar i hamnarna för oljerester och 
annat avfall. Numera är oljeutsläppen i svenskt vatten ganska små. Men för att rederier ska satsa på de 
dyrare mer miljövänliga alternativen så kommer det nog krävas fler straffavgifter, eller för den delen, 
avgiftslättnader för de fartyg som gjort miljöförbättringar. 
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3  Fartygsprojektering 
 

3.1 PROBLEMFORMULERING 
 
Problemet består i att 250 lastbilar ska fraktas mellan Oxelösund och Åbo i vardera riktningen varje vecka. 
Transportproblemet ska lösas med ett eller flera fartyg som uppfyller regler och stabilitetskrav. Fartyget får 
heller inte vara överdrivet dimensionerat.  
 

- Bestäm fartygets huvudsakliga dimensioner 
- Välj en lämplig framdrivning 
- Bestäm fartygets motstånd och effektbehov 
- Stabilitetskraven ska uppfyllas 
- Bestämmelser och andra begränsningar ska uppfyllas 
- Frodes tal ska vara <0.44 för att fartyget inte ska vara av planande typ och för att hålla effekten på 

en rimlig nivå. 
 

I denna analys tas ingen hänsyn till hamnrestriktioner eftersom detta fartyg är mycket mindre än andra 
fartyg som trafikerar dessa hamnar. Av säkerhetsskäl bör fartyget ha vattentäta sektioner. 
 

3.2 ANALYS 

3.2.1 RUTT OCH TIDSPLAN 
Sträcka 200 sjömil Tid för enkel resa 10 h    
Marschfart 20 knop Antal avgångar i veckan 7    
Tid för på- och avlastning 2 h Antal lastbilar per resa 250/7 36    
 
 

 
Figur 3.1. Fartygets rutt.  Från Google Earth. 

 
 
För att bestämma sträckan mellan Oxelösund och Åbo har Google Earths mätverktyg använts(se Figur 
3.1). Resultatet har även kontrollerats med e-ships.net som beräknar sträckor mellan hamnar. Sträckan 
bestämdes till 200 sjömil. Med sju avgångar i veckan fås rimliga hastigheter och dimensioner på fartyget. 
Så pass många avgångar kan dessutom anses vara en nödvändighet av konkurrensskäl. Att gå färre gånger i 
veckan långsammare skulle göra att rutten Oxelösund-Åbo inte skulle ge någon fördel jämfört med att åka 
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hela vägen till Stockholm och ta färjan därifrån. Sju avgångar i veckan ger 36 lastbilar per resa. För på- och 
avlastning uppskattas dessutom en tid på två timmar. Varje resa beräknas alltså ta tio timmar. Det ger en 
snitthastighet på 20 knop. Fartygstypen som löser detta problem kallas roro-fartyg (roll-on, roll-off). Det 
betyder att lasten rullas ombord. 
 

3.2.2 DIMENSIONER 
 

 
Figur 3.2. Beskrivning av huvuddimensionerna hos ett fartyg. Huss (2007) 

 
    
Längd över allt LOA=116 m Höjd över allt H=20.78 m      
Längd mellan perpendiklar LPP=106 m Blockkoefficient CB=0.57     
Bredd, max Bmax=20 m Våt yta S=2270 m2     
Djupgående T=5.58 m Antal filer  3 st     
Fribord F=3 m  Antal lastdäck 2 st     
Höjd till väderdäck D=18.18 m Filmeter 576 m     

 
Figur 3.3. Fartyget sett från sidan. 

 
Längden och bredden beror på antalet lastbilar på varje rutt. En filbredd är på TT-lines färjor 3.1 m 
(ttline.com). Detta värde används som utgångsvärde även för detta fartyg. En lastbil är enligt uppskattning 
15 m. Mellan varje lastbil görs ett tillägg på en meter. Med två däck och tre filer fås en bredd på 9.3 m och 
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en längd på 96 m. Till bredden läggs 10.7 meter med tanke på utrymme för hissar, trappor, förvaring och 
kontrollrum på däck, men framförallt för att få tillräcklig stabilitet för fartyget. Bredden blir därför 20 
meter. Till längden läggs 10 m. Det krävs extra längd då fartyget smalnar av framtill och dessutom behövs 
utrymmen för ankare och bogvisir. LOA görs ytterligare 10 meter längre än LPP. Ett fartygs 
huvuddimensioner beskrivs i Figur 3.2. Figur 3.3 och 3.4 visar fartyget sett från olika vyer. Ytterligare 
generalarrangemang och spantruta finns i Bilaga 1. Huvuddata för fartyget återfinns också i Bilaga 1. 

 
Figur 3.4. Fartyget sett ovanifrån (nedre respektive övre lastdäck). 

 
Från Garme (2008) fås att blockkoefficienten CB (definieras i ekvation (3.2)) för roro-fartyg brukar ligga 
mellan 0.57 och 0.7. CB väljs således till 0.57 då detta fartyg håller relativt hög hastighet. Fartyget blir dock 
inte kurstabilt (se Figur 3.5).  

 
Figur 3.5. Diagram över kursstabilitet. Garme (2011) 
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Krysset markerar var detta fartyg placerar sig på skalan för kursstabilitet. Fartyget kommer alltså ha svårt 
att hålla rak kurs och det kommer krävas mycket kompensation med rodret.  
 
Arkimedes princip ger volymsdeplacementet (volymen vätska som fartyget tränger undan): 
 

 
3

3 3m 6916.2 10 6.7475 10
ρ 1025

g mg mρ ⋅
∇ = ⇒ ∇ = ≈ ≈ ⋅   (3.1) 

 
Den totala massan beräknas i ekvation (3.10) och ρ =1025 kg/m3 är densiteten för saltvatten. 
Med allt detta bestämt kan djupgåendet bestämmas enligt: 
 

 
36.7475 10: 5.58

106 20 0.57B
PP max PP max B

Definition C T m
L B T L B C

∇ ∇ ⋅
= ⇒ = = ≈

⋅ ⋅
  (3.2) 

 
Enligt sjöfartsverket (SJÖFS 2006:1) måste fribordet för detta fartyg vara minst 1.587 m. För denna typ av 
roro-fartyg räknas fribordet från vattenytan upp till första bildäcket. I detta fall blir fribordet 3 m. Det gör 
att första lastdäcket är i höjd med kajen vilket underlättar vid lastning. Höjden för varje däck väljs till 
höjden för en lastbil (4.5 m enligt Trafikverket) med 0.3 m extra. Detta räcker även för en däckstruktur 
mellan däcken på 0.4 m. Med två däck fås höjden till väderdäck D=18.18 m. Höjden över allt, H blir då D 
med ytterligare en våning med 2.60 m i takhöjd. Överbyggnaden antas vara gjord i lättare material än 
skrovet i övrigt. På denna våning placeras till exempel hytter och restauranger för de passagerare och den 
personal som finns ombord.  
 
Då fartyget körs utan last blir deplacementet (lastvikten beskrivs i ekvation (3.6)): 
 

 
3 3 3

3 3
TOM

m lastvikt  6916.2 10 1440 10 10 4.8548 10  
ρ 10

500
25

LBW m−− − ⋅ − ⋅ ⋅
∇ = ≈ ≈ ⋅  (3.3) 

 
Djupgåendet utan last blir då följande (CB approximeras vara samma som innan): 
 

 
3

TOM 4.8548 10 4.02 
106 20 0.57TOM

PP max B

T
L B C

∇ ⋅
= = ≈

⋅ ⋅
m  (3.4) 

 
Frodes tal ska enligt uppgiftslydelsen vara lägre än 0.44. Detta för att fartyget ska vara av deplacerande typ 
(icke planande) och för att effektbehovet ska vara rimligt.  
 

 

185220
3600 0.32

9.82 106PP

UFn
gL

= = ≈
⋅

 (3.5) 

 

3.2.3 BERÄKNING AV FARTYGETS MASSA 

Viktdeplacement Δ=6916.2  ton Ballastvikt, lastat fartyg BWL=500 ton 
Dödvikt  DW=1498.2 ton Ballastvikt, tomt fartyg BWT=0 
Lättvikt LW= 4918 ton   
 
Dödvikten för ett fartyg inkluderar vikten för last, bränsle och färskvatten. Uppskattningar av lastvikten 
har gjorts utifrån lastbilarnas vikt. Lastbilar får maximalt väga 60 ton i Sverige (yrkestrafiken.se), men en 
bedömning har dock gjorts att det inte är rimligt att räkna med att lastbilarna väger så pass mycket i snitt. 
En högt lagd uppskattning av lastbilars snittvikt görs därför till 40 ton. 
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  (3.6) 40 36 1440Lastvikt Lastbilsvikt Antal lastbilar ton= ⋅ = ⋅ =
 
För att beräkna dieselvikten på fartyget behövs motoreffekten. Motoreffekten för detta fartyg är 9.2 MW 
(beräknas i ekvation (3.74)). Energiåtgången beräknas för tur- och returresa (för att kunna tanka på den 
plats där det är billigast). 
 

 9.2 2 10  3600 0.66 Energi MW h s TJ= ⋅ ⋅ ⋅ ≈  (3.7) 
 
Det antas att en dieselmotor har en verkningsgrad på 40 % (volvogroup.com) och att diesels 
energiinnehåll är ungefär 40 MJ/kg (Nordling & Österman, 2006). 
 

 6 41.4 
0.4 40 10

EnergiDieselvikt ton= ≈
⋅ ⋅

 (3.8) 

 
För oförutsedda händelser tas dock 1.8 ton extra diesel med i beräkningarna.  
 
Enligt Svenskt Vatten förbrukas nästan 200 liter vatten per person och dygn. Det beräknas finnas en 
besättning bestående av 15 personer. Till det kommer en förare per lastbil. Totalt blir det alltså 51 
personer ombord. Med marginal uppskattas därför färskvattenvikten till 15 ton. 
 
Med dessa beräkningar fås en total dödvikt DW=1498.2 ton. 
 
Lättvikten består av skrovets vikt inklusive motorns vikt. För roro-fartyg kan lättvikten beräknas enligt 
Milchert (2000) med Rapos metod: 
 

 
10.03557 1350

0.03557 106 10620 18.18 1350
18.1

2 0.57 1.0
8

35 4918 

PP
PP max B

LLW L B D nC C
D

ton

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ≈⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝

=
⎠

 (3.9) 

 
n=antal lastdäck 
C1=1.035 för skrov i mild steel 
samtliga mått är i meter eller ton. 
 
Detta fartyg kräver en isklassning då det trafikerar Östersjön, vilket gör att stålvikten måste skattas 5 % 
högre enligt Milchert (2000). Den extra vikten tillåts dock ingå i den redan beräknade lättvikten då den 
låter hög. 
 
För att sänka tyngdpunkten tillräckligt för att fartyget ska få en tillräckligt hög tvärskeppsstabilitet krävs 
dessutom en ballast vid lastat fartyg BWL på 500 ton. En annan orsak till att ballast behövs i lastat tillstånd 
är för att se till att masscentrum i långskeppled LCG är placerat så att fartyget inte får något trim (lutning i 
långskeppsled). Motor och dieseltankar är placerade baktill och behöver alltså kompenseras. Det är möjligt 
att denna ballast kan minskas i verkligheten då det finns mer struktur i botten på fartyget. Men det är svårt 
att uppskatta i förväg.  
 
Den totala vikten för fartyget i lastat tillstånd: 
 
  (3.10) 4918 1498.2 500 6916.2LLW DW BW tonΔ = + + = + + =
 
Fartyget behöver kunna köras i olastat läge för att till exempel kunna ta sig till varv. Enligt 
stabilitetsberäkningarna i nästa avsnitt behövs ingen ballast alls vid olastat tillstånd. Även djupgåendet är 
tillräckligt (4.02 m enligt ekvation (3.4)) för att propellern ska nå ner i vattnet. Men det är möjligt att 
propellern behöver ligga djupare för att fungera optimalt. Därför kan fartyget behöva köras med en aning 
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trim. Det är dock tveksamt om man behöver ballast för att åstadkomma detta, då motor och dieseltankar 
tynger ner fartyget baktill. 
 

3.2.4 STABILITET 
 

 
Figur 3.6. Beskriver beteckningar som används för att analysera stabilitet. Huss (2007) 

 
Stabiliteten för ett fartyg handlar om huruvida det befinner sig i ett stabilt jämviktsläge eller ej. Då fartyget 
utsätts för ett krängande moment från till exempel vågor så ska det ursprungliga jämviktsläget återställas. 
Enligt Arkimedes skapas en lyftkraft som motsvarar tyngden av den undanträngda vätskan. Denna 
lyftkraft åstadkoms av det tryck som den omgivande vätskan utsätter fartyget för. Kraften kan lokaliseras 
till en punkt som motsvarar det geometriska centrumet för den del av fartyget som befinner sig under 
vattennivån. Denna punkt kallas deplacementscentrum, eller bojighetscentrum B (se Figur 3.6). För de 
flesta geometrier kommer B flyttas när båten kränger eftersom volymen under vattenytan förändras. Då 
ett fartyg påverkas av en yttre kraft kommer det skapas en rätande hävarm (kallad GZ) mellan 
masscentrum G och deplacementscentrum B som kommer tvinga fartyget tillbaka till det ursprungliga 
jämviktsläget om kraften släpper.  
 
Genom att studera GZ för olika vinklar kan man få en uppfattning om fartygets stabilitetsegenskaper. Ett 
mått som brukar användas är den så kallade metacenterhöjden GM (sträckan mellan masscentrum och 
metacentrum). Metacentrum M är skärningspunkten mellan flytkraftens verkningslinje och centerlinjen. 
GM är definierad positiv när M ligger ovanför G. GM kommer variera med krängningsvinkeln, men 
måttet som oftast är intresserant är begynnelsemetacenterhöjden GM0 (små krängningsvinklar) som kan 
anses vara en konstant. Från Figur 3.6 fås att 
 
 ( ) 0   GZ GM sin GM0ϕ ϕ= ≈ ϕ  (3.11) 
 
för små krängningsvinklar. GM0 kan alltså tolkas som tangenten till GZ-kurvan vid =0º.  
Bredden för fartyget påverkar starkt stabiliteten för fartyget, eftersom det påverkar hur mycket 
deplacementscentrum kommer flytta sig vid krängning. Därmed blir GM0 större ju bredare fartyget är. 
Men ett för högt GM0 kan också skapa ofördelaktiga effekter då det innebär att GZ-kurvan initialt har en 
kraftig lutning. Det skapar häftiga återförande rörelser som i värsta fall kan leda till lastförskjutning eller 
gör enbart fartyget obekvämt att resa med. 
 
 
Från geometrin i Figur 3.6 fås ett uttryck för GM0: 
 
 0 0GM KB BM KG= + −  (3.12) 
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Denna modell tar dock inte hänsyn till inverkan från fria vätskeytor ombord. Men det kan kompenseras 
genom: 
  (3.13) '

0GM KB BM KG= + −0

där 
     

 
 
För en triangel är KB (avståndet mellan köl och bojigetscentrum i vertikalled) 2 3 66 %⁄  av T och för 
en rektangel 1 2 50 %⁄  av T. Fartyget är i det här fallet ganska slankt och har en blockkoefficient nära 
den för ett triangulärt tvärsnitt. Man kan därför anta att KB kommer ligga strax under den för en triangel.  
KB uppskattas därför till 60 % av djupgåendet. 
 
  (3.14) 0.6 0.6 5.58 3.348 KB T m= = ⋅ =
 
BM0 beräknas enligt Huss (2007) som: 
 

 0
IBM =
∇

 (3.15) 

 
Där I är tröghetsmomentet för fartygets flytyta och  är volymsdeplacementet. Tröghetsmomentet för 
fartyget kan uppskattas som något mellan det för en romb och en rektangel.  
 

 
3 3

4 4106 20 1.767 10  
48 48

pp max
romb

L B
I m⋅

= = = ⋅  (3.16) 

 
3 3

4 4106 7.067 10  
1

20
2 12

pp max
rektangel

L B
I m⋅

= = = ⋅  (3.17) 

 
Vid denna beräkning används ett snitt mellan Iromb och Irektangel. 

 

 
4

tan
0 3

(1.767 7.067)10 6.546 
2 2 6.7475 10

rek gel rombI I
BM m

+ +
⇒ = = ≈

⋅∇ ⋅ ⋅
 (3.18) 

 
KG (sträckan från köl till masscentrum i vertikalled) är uppskattad genom att addera viktade masscentrum 
för olika delar av fartyget. För roro-fartyg av den här typen visar det sig vara lite problematiskt att uppnå 
stabilitet i och med att de är smala, höga och har ett litet djupgående. Det största problemet är dock att 
lasten är placerad så högt upp.  
 
   Masscentrum för de olika delarna: 

För skrovet     KGSKROV=9.09 m 
Under lastdäck (inkluderar motor, ballast, bränsle, färskvatten) KGBOTTEN=3.43 m 
Lasten      KGTRUCK=11.83 m 
 
Skrovets masscentrum uppskattas ligga i mitten av höjden till väderdäck D medan masscentrumet för 
utrymmet under bildäck antas ligga på 40 % av (F+T). Det antas att masscentrum för lastbilarna ligger i 
mitten på lastbilarna. Då kommer masscentrum för respektive däck ligga 4.5 m/2=2.25 m över varje däck.  
 
Det leder till att totala masscentrum för lasten är: 
 

 
2 2 2 4.5 0.3 2 3 2 5.58 2 4.5 0.3 13.23 

2 2
F T m+ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

≈ ≈  (3.19) 

 
 
Vanlig masscentrumsberäkning ger det totala masscentrumet:  
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( ) ( )

( ) ( )

  

9.09 4918 50 3.43 1498.2 500 1440 50 13.23 1440
9.454 

6916.2

 SKROV BOTTEN TRUCKKG LW motornsvikt KG DW BWL lastensvikt motorvikt KG lastensvikt
KG

m

− + + − + +
=

− + + − +
≈

⋅

⋅
Δ

+
=

 

  (3.20) 
 
där motorns vikt uppskattas till 50 ton och lastens vikt till 1440 ton enligt ekvation (3.6). 
 

 ' dTCGKG KG
dϕ

= −  (3.21) 

 
Den andra termen i (3.21) är en korrektion för fria vätskeytor. Fria vätskeytor förstärker alltid det 
krängande momentet och detta kan påverka stabiliteten avsevärt. Effekten av fria vätskeytor kan tolkas 
som en höjning av masscentrum med –dTCG/d  (Huss, 2007).  
I detta fall gäller de fria vätskeytorna bränsle- och färskvattentankarna. Det antas att de ballasttankar som 
används alltid kan fyllas helt. Korrektionstermen för de fria vätskeytorna beräknas enligt Huss (2007) som: 
 
Tankarnas längd-breddimensioner är: 

Dieseltankar (8 st) 1.5x1.5   
Färskvatten (8 st) 1.25x1.25  
 

 
4

3

3 3

3

800 ,   

1 800 1.5 1.5 1025 1.25 1.258 8 6.3 10
6916.2 10 12 12

i i
diesel rektangel

IdTCG kg rektanguläratankar I I
d m

m

ρ ρ
ϕ

−

⎧ ⎫− = = = =⎨ ⎬
⎩ ⎭

⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ + ⋅ ≈ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

Δ

⋅

∑
 (3.22) 

 
 

 är vätskans densitet,  är vätskeytans tröghetsmoment och ∆ är massdeplacementet för fartyget. Dessa 
tankar är så små att bidraget blir försumbart. 
 
Med dessa värden på BM0, KB, KG och – dTCG/d  fås 
  

 0 0 3.348 6.546 9.114 0.44dTCG dTCGGM KB BM KG försummar m
d dϕ ϕ

⎛ ⎞ ⎧ ⎫
= + − − = − ≈ + − =⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎩ ⎭
 (3.23) 

 
Beräkningen av GM0 ovan är förstås en uppskattning, men det ger en uppfattning om fartygets 
stabilitetsegenskaper vid små krängningar. För att vidare analysera stabiliteten behövs en GZ-kurva. I 
detta fall krävs en datorsimulering som görs med hjälp av programmet Hydrostatics (Kuttenkeuler, 2011). 
I programmet skapas en skrovform med samma deplacement, blockkoefficient och djupgående som detta 
fartyg. Det simuleras sedan befinna sig i vatten och hävarmen GZ beräknas då för olika krängningsvinklar. 
KG som uppskattas ovan används i programmet. För beräkning av en GZ-kurva är det även viktigt hur 
högt det kan anses vara vattentätt. I detta fall används höjden upp till andra lastdäcket 
13. 3 m. Även ett noggrannare värde på GM0 beräknas.  
 
IMO (International Maritime Organization) ställer krav på såväl GM0 som på GZ-kurvans utseende. 
Arean under kurvan kan tolkas som ett mått på hur mycket potentiell energi som lagras vid en viss 
krängning. Med detta mått kan man i viss mån även betrakta dynamiska stabilitetsegenskaper. Maximum 
för GZ-kurvan är ytterligare en viktig aspekt. För att ett fartyg ska räta upp sig efter att denna maxpunkt är 
nådd måste den pålagda kraften minskas, eftersom hävarmen vid ytterligare krängning minskar. Därför är 
det viktigt att maxpunkten inträffar vid så stor vinkel som möjligt. IMO:s stabilitetskrav finns återgivna i 
avsnitt 4.2.4. På nästa sida plottas GZ-kurvan i Figur 3.7 och Figur 3.8. 
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Figur 3.7. Plot över GZ som funktion av krängningsvinkel i lastat tillstånd 

 
Från kurvan fås att: 

a) Arean under GZ-kurvan mellan 0º och 30º är 0.104>0.055 m-radianer 
b) Arean under GZ-kurvan mellan 0º och 40º är 0.30>0.09 m-radianer 
c) Arean under GZ-kurvan mellan 30º och 40º är 0.19>0.03 m-radianer 
d) GZ-kurvan är 0.6>0.2 m vid 30º 
e) Maximum inträffar vid 55º>30º 
f) Begynnelsemetacenterhöjden GM0: Från Hydrostatics fås 0.87>0.15 m.  

 
Värdena till höger är kraven från IMO. Som synes uppfylls alla krav. 
 

3.2.5 STABILITET FÖR OLASTAT FARTYG 
 
Motsvarande beräkningar för olastat fartyg ger 
 
  (3.24) 0.6 0.6 4.02 2.412 tom tomKB T m= ≈ ⋅ ≈
 

 

( )

( )

( )

9.09 4918 50 3.43(1498.2 1440 0 50)
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8.967 
00
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W
ikt

m

Δ −
− + − + +

=

− + − + +
= ≈

−

− −

(3.25) 

 
 
 
Korrektionen för fria vätskeytor ändras inte och försummas därför även här. Däremot ändras BM0, men 
det är mycket svårt att göra någon uppskattning av hur flytytans dimensioner ändras i olastat läge. Därför 
används tröghetsmomentet för lastat fartyg. 
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4

tan
0, 3

(1.767 7.067)10 9.098 
2 2 4.8548 10

rek gel romb
TOM

TOM

I I
BM m

+ +
⇒ = = ≈

⋅∇ ⋅ ⋅
 (3.26) 

 
 
  (3.27) 0, 0, 2.412 9.098 8.955 2.54 TOM TOM TOM TOMGM KB BM KG m= + − ≈ + − ≈
 

 
Figur 3.8. Plot över GZ och trim som funktion av krängningsvinkel i olastat tillstånd 

 

Från kurvan fås att: 
a) Arean under GZ-kurvan mellan 0º och 30º är 0.186>0.055 m-radianer 
b) Arean under GZ-kurvan mellan 0º och 40º är 0.44>0.09 m-radianer 
c) Arean under GZ-kurvan mellan 30º och 40º är 0.25>0.03 m-radianer 
d) GZ-kurvan är 0.9>0.2 m vid 30º 
e) Maximum inträffar vid 40º>30º 
f) Begynnelsemetacenterhöjden GM0: Från Hydrostatics fås 1.63>0.15 m.  

 
Det tomma fartyget uppfyller alltså också kraven och har till och med bättre stabilitetsegenskaper. Detta 
beror på att tyngdpunkten sänks då det inte är lastat. Det skiljer även mer på det uppskattade och det 
exakta GM0 för det olastade fartyget än för det lastade. Det beror troligtvis på den dåliga uppskattningen 
av tröghetsmomentet för det olastade fartyget. 
 

3.2.6 MOTSTÅND 
För att uppskatta motståndet för ett fartyg görs oftast modellförsök. Med ett uppmätt motstånd för 
modellfartyget kan motståndet för det fullstora fartyget beräknas med hjälp av Frodes modellag.  
Frodes modellag förutsätter att Frodes tal för modellen och det fullstora fartyget är samma.  
I detta fall finns ingen möjlighet att göra ett eget modellförsök. Det finns dock data från systematiska 
modellförsök som kan användas.  
 
Släpmotstånd för ett fartyg beror i huvudsak på vågbildning och viskositet. För höga Frodes tal dominerar 
vågbildningsmotståndet ( Garme, 2008). Detta fartyg håller en hög hastighet och är samtidigt inte så långt 
och kommer alltså få ett högt motstånd sett till storleken.  
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Enligt Garme (2008) kan motståndet för ett fartyg beräknas på följande sätt. 
För modellen består totalmotståndet bara av två delar: 
 
 ( )1T FC k C RC= + +  (3.28) 
 
där CF är den viskösa motståndskoefficienten (”plattfriktionskoefficienten”) och CR är 
vågbildningskoefficienten. k är formfaktorn för fartyget. Den uppskattas med Prohaskas metod: 
 

 2 2

25.6 25.6 0.570.95 0.
116 20

95 0

20 5.58

.13B

OA max

max

Ck
L B
B T

⋅
= − + = − + ≈

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (3.29) 

 
CR är enligt Frodes modellag samma i modellskala som i fullskala. Däremot måste CF  räknas om för båda 
fallen eftersom Reynolds tal inte är samma för båda storlekar. Denna koefficient räknas ut som: 

 
( ) 2

0.075
(log 2)FC

Re
=

−
 (3.30) 

 
där Reynoldstal   

 Re UL
ν

=  (3.31) 

 
Enligt Frodes modellag skalas alla geometriska storheter likformigt (längden  t.ex.). 
Dynamisk likformighet råder dock inte. Sådana storheter skalas enligt: 

 S
M

UU
α

=  (3.32) 

 

 S
M

tt
α

=  (3.33) 

 
Från Frodes modellag gäller att vågbildningstalet i modellskala är lika med vågbildningstalet i fullskala. 
Modellfartyget vilket diagrammet är baserat på är 4 m. Skalfaktorn för detta fartyg fås alltså som 
 
 / 4 116 / 4 29AOLα = = ≈  (3.34)  
 
Reynolds tal för modellen blir ( 1.2 · 10  m2/s): 
 

 
6

6

185220 4
3600 6.37 10

29 1.2 10
S MM M

M
U LU LRe

ν αν −

⋅ ⋅
= = = ≈ ⋅

⋅ ⋅
 (3.35) 

 
 
Viskösa motståndskoefficienten för modellen blir då: 
 

 
( )( )6

3
2

0.075 3.2 10
log 6.37 10 2

FMC −=
⋅ −

≈ ⋅  (3.36) 

 
Med diagram över uppmätta vågbildningstal CR så kan beräkningar göras utan egna modellförsök. 
Problemet är dock att vågbildningstalen i diagrammet är beräknade på fel sätt. Därför måste korrektioner 
göras. Med ett slankhetstal på 5.6 ( / ) väljs diagrammet för slankhetstal 5.5 (Figur 3.9).   
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Figur 3.9. Diagram över CR.φ motsvarar CP. Krysset visar värdet för detta fartyg. 

 
CRM=0.0025 fås ur grafen för en prismatisk koefficient CP=0.57 (

·
  där samax är 

mittspantarean, Huss (2007). Här används CP=CB) och Frodes tal Fn=0.32. 
 
Detta CRM måste dock korrigeras då det är beräknat ur ett felaktigt 
 
 RM TM FMC C C= −  (3.37) 
 
 
Egentligen gäller 

(1 )RM TM FMC C k C= − +  (3.38) 
 
 Det rätta CR g  all : es tså av

, 2.5 · 10 0.1298 · 3.2 · 10 2.1 · 10   (3.39)

 
 
För det fullstora fartyget krävs även hänsyn till luftmotstånd och ytråhet: 
 



 

20 

1 ∆ (3.40) 

Enligt Frodes modellag är 
 

 

Reynolds tal för fullskalan ( 1.2 · 10  m2/s): 
 

 8
6

3600 9.09 10
1.2 10

S S
MRe

ν −= = ≈ ⋅
⋅

185220 106U L ⋅ ⋅
 (3.41) 

 
 
Viskösa motståndskoefficient  fö det fullstora fartygen r et blir då: 

0.075
log 9.09 · 10 2

 1.5 · 10  (3.42)

 
Ytråhet uppskattas genom: 

 ∆ 105 0.64 10 105
150 · 10

105
0.64 10

5.4 · 10

(3.43)

 
där kS rekommenderas till 150 µm enligt Garme (2008) 
 
Luftmotståndskoefficient : 

 
0.001 0.001 · 304

2270
1.3 · 10  (3.44)

 
där AT är den projicerade frontarean och S är den våta ytan. S kan enligt Garme (2008) uppskattas som 
 
 ( ) ( ) 31.025 1.7 1.025 106 0.57 20 1.7 5.58 2270 PP B maxS L C B T= + = ⋅ ⋅ + ⋅ ≈ m  (3.45) 
 
AT uppskattas till 
 20.78 5.58 20 ≈ 304 (3.46)
 
Alla koefficienter är nu bestämda. Totalmotståndskoefficient  fö ullsk artyg t k å beräkn
 

1 ∆ 1.5 · 10 2.1· 10 +1.3 · 10 +5.4 · 10  

en r f alef e an d as: 

1 0.13

4.5 · 10 (3.47)
 
 
CT ger sedan släpmotståndet enligt: 

 2 21 1 18521025 (20 ) 2270 4.5 10 0.55 
2 2 3600T

3R U S C MNρ −= ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈  (3.48) 

 
 
För att sedan få släpeffekten görs: 

 6 18520.55 10 20 5.7 
3600EP R U MW= ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ≈  (3.49) 

    
En annan metod för beräkning av motståndet är Holtrop & Mennen (Garme, 2008). För denna beräkning 
används programmet Resistance (Garme). Denna metod använder fler variabler och kan därför anses mer 
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tillförlitlig. Den tar hänsyn till motstånd som uppkommer på grund av akterspegel, roder och eventuella 
fenor. I Bilaga 3 finns ett urklipp ur programmet som visar vilka input-värden som använts vid denna 
beräkning. 
Programmet skapar en kurva över olika motstånd som funktion av Frodes tal. Tabellvärden för kurvan 
finns i Bilaga 3. 
 
Vid 20 knop är totalmotståndet enligt Resistance 
 

 6 18520.506  0.506 10 20 5.2
3600ER MN P R U MW= ⇒ = ⋅ = ⋅ ⋅ ≈  (3.50) 

 
Detta överensstämmer som synes ganska väl med den tidigare beräkningen. I Figur 3.10 visas motståndet 
som funktion av hastigheten. 
 
I diagrammet visas flera kurvor. Rtot är det totala släpmotståndet. Andra kurvor av intresse är Rw 
(vågbildningsmotståndet) och Rf(1+k) (friktionsmotståndet multiplicerat med formfaktorn). 
Friktionsmotståndet är som synes hela tiden större än vågbildningsmotståndet. Men för Frodes tal vid 
marschfart (Fn=0.32) börjar vågbildningsmotståndet vara nästan lika stort. 

 
Figur 3.10. Diagram över motståndet för fartyget. Rtot är fartygets totala släpmotstånd. 

 

3.2.7 FRAMDRIVNING 
Propellern väljs genom en kombination av de båda teorierna blad-elementteori och rörelsemängdsteori 
(Kuttenkeuler, 2010). Med dessa teorier kan framdrivning och moment för en viss propeller beräknas. För 
att lätt kunna göra jämförelser och diagram så används ett flertal dimensionslösa koefficienter. Den 
koefficient som är mest intressant i det här sammanhanget är framdrivningskoefficienten 
 

 2 4T
TK

n

där n är varv per sekund, D propellerns diameter och  är vattnets densitet. T är framdrivningskraften för 
propellern. Motsvarande koefficient för momentet är 

Dρ
=  (3.51) 
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 2 5Q
MK
n Dρ

=  (3.52) 

 
 KT plottas som funktion av framdrivningstalet 
 

 AVJ
nD

=  (3.53) 

 
 där D och VA är konstanta. VA är hastigheten på vattnet bakom fartyget. Den beräknas som 
 

 ( ) ( ) 18521 1 0.11 20 9.12 /
3600AV w U m= − ⋅ = − ⋅ ≈ s  (3.54) 

 
På grund av viskösa effekter kommer denna hastighet vara lägre än fartygets hastighet. 
 
För två propellrar beräknas w (kölvattenfaktor eller wake factor) som: 
 
 0.55 0.20 0.11Bw C= − ≈  (3.55) 
 
KT plottas samtidigt för fartyget, där T istället är den framdrivningskraft som krävs för fartyget. Denna 
räknas ut som 
 
 ( )/ 1  T R t= −  (3.56) 
 
Detta eftersom motståndet för fartyget kommer öka när man använder propeller. Det beror på att 
propellern drivs framåt genom att skapa ett lågt tryck framför sig. Det gör att den suger sig själv och 
fartyget framåt. Men det låga trycket påverkar även skrovet, men då i motsatt riktning.  
 
För detta fartyg används dock två propellrar. Då delas kraften upp på båda propellrarna: 
 

 
( )

0.506  0.29
2 1 2(1 0.14)

R MNT
t

= = ≈
− −

 MN  (3.57) 

 
där t är den så kallade sugfaktorn. För två propellrar är denna sugfaktor t: 
 1.25 0.14t w= ≈  (3.58) 
 
Även propellerns verkningsgrad plottas. Den definieras som 

 0
Tv

M
η

ω
=  (3.59) 

 
där v är den fria strömmens hastighet. I den här modellen räknar man dock med att VA är den fria 
strömmens hastighet. 
 
n (rps) för propellern hittas där de båda KT-kurvorna möts. För detta n avläses dessutom en 
verkningsgrad. Verkningsgraden för propellern styrs bland annat av hur låg VA är. Ju lägre hastighet desto 
högre verkningsgrad. I detta fall krävs två propellrar då effektbehovet för detta fartyg är relativt högt, 
särskilt jämfört med tanke på att propellrarna inte har möjlighet att vara så stora då djupgåendet är litet. 
Även blad-area-förhållande och antal blad är viktiga faktorer. Ju färre blad desto högre verkningsgrad, men 
få blad leder samtidigt till buller och vibrationer. Av detta skäl har 5 blad valts. Smala långa blad ger också 
hög verkningsgrad. Men där går gränsen vid problem med kavitation. Kavitation är en effekt som uppstår 
på grund av det låga trycket på propellerbladets framsida. Längst ut på bladet, där den relativa hastigheten 
mot vattnet är störst, kan trycket bli så lågt att vattnet börjar koka. När ångbubblorna sedan imploderar 
sker det med ett lokalt väldigt högt tryck. Detta kan förorsaka skador på propellerbladet och skapar 
dessutom buller.  
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Propellrarnas diameter väljs till 65 % av djupgåendet. 
 
 0.65 5.58 3.63D m= ⋅ ≈  (3.60) 
  
Propellrar beskrivs ofta med sin geometriska pitch dividerat med diametern, det så kallade 
stigningsförhållandet P/D. Detta är ett mått på hur vinklad propellern är. Det är ett dimensionslöst tal 
som gör det lätt att använda färdiga diagram för bestämning av propellern. Med ett sådant diagram 
bestäms propellerns verkningsgrad och för vilket varvtal den uppfyller fartygets motståndskrav vid en viss 
hastighet. Den propeller som erhålls kommer alltså vara bäst lämpad vid marschfart. För att få en 
propeller som är effektiv vid flera olika hastigheter kan vinklingsbara propellrar användas. För att enkelt 
kunna testa olika propellerkarakteristika kan det vara bäst att plotta kurvorna själv. Propellerns blad-
areaförhållande BAR bestäms dock till 0.6 för att kunna jämföra med kurvor över SSPA-propellrar 
(Garme, 2008). 
 
Blad-elementteorin approximerar bladen med rektanglar, där bredden på rektangeln är den genomsnittliga 
bredden c hos bladet så som illustreras i Figur 3.11. Varje element Δr:s bidrag till propellern betraktas var 
för sig. Resultaten från varje element adderas sedan ihop till en hel propeller (dock med rektangulära blad). 

 
Figur 3.11. Beskrivning av blad-elementteori. Kuttenkeuler (2010) 

 
Blad-areaförhållandet kan med denna approximation beräknas som 
 

 2

 
2 

2

Dantal blad c
BAR

Dπ

⋅ ⋅
=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.61) 

 

3.630.6
2 2 0.68 

5

DBAR
c

antal blad

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⇒ = = ≈ m  (3.62) 

 
Olika karakteristika hos propellern undersöks för att bestämma den bästa verkningsgraden.  
 
Navets radie hålls konstant 0.4 då P/D undersöks. 
 
P/D 1.0 1.1 1.2 1.3 

 0.67 0.68 0.69 0.69 
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P/D hålls konstant 1.3 då navets radie (ri) undersöks. 
 
ri [m] 0.3 0.35 0.4 0.45 

 0.68 0.68 0.69 0.64 
 
Från undersökningarna fås att den bästa propellern erhålls för:  
P/D=1.3 
ri=0.4 m 
 
Men för att klara kavitationskraven väljs P/D=1.1  
 

 
Figur 3.12. Diagram för val av propeller 

 
 
Från Figur 3.12 kan ses att framdrivningsbehovet uppfylls av ett framdrivningstal J på 0.8 vilket ger en 
verkningsgrad  på 0.69 och ett varvtal n på 3.32 varv/s.  
 
Kavitationen för dessa propellerkarakteristika analyseras enligt följande (Garme, 2008). 
 
Propellerkavitationstalet: 
 

 
( )221/ 2 ( 0.7 )

c
P A

T
A V nD

τ
ρ π

=
+

 (3.63) 

 
 
 / 1.067 0.2 9  2 /P EA A P D= − ⋅  (3.64) 
 

 
2 2

26.23.630.
2

6
2E

D 1 A BAR mπ π⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅= ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.65) 

 
 ( ) 21.067 0.229 1.1 6.21 5.06 PA m⇒ = − ⋅ =  (3.66) 
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( )

6

22

0.29 10 0.14
1/ 2 1025 5.06(9.12 0.7 3.32 3.63 )cτ

π
⋅

⇒ = ≈
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

 (3.67) 

 
 
Det lokala kavitationstalet vid 70 % av radien: 

 
( )221/ 2 ( 0.7 )

a v

A

p gh p
V nD

ρσ
ρ π

+ −
=

+
 (3.68) 

 
där pa är atmosfärstryck, pv är ångbildningstrycket (det kan antas till 2 kPa enligt Garme, 2008) och h kan 
antas vara samma som propellerdiametern D. 
 

 
( )

3 3

22

101.3 10 1025 9.82 3.63 2 10 0.34
1/ 2 1025(9.12 0.7 3.32 3.63 )

σ
π

⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅
⇒ = ≈

⋅ + ⋅ ⋅
 (3.69) 

 
 

 
Figur 3.13. Kavitationsdiagram. Detta fartyg markeras med ett kryss. 

 
Enligt diagrammet i Figur 3.13 uppfyller propellern precis kavitationskraven för handelsfartyg. 
 
En kontroll av rimligheten hos denna propeller görs genom att avläsa ett diagram för en SSAP-propeller. 
KT-kurvan för detta fartyg plottas grovt för hand och kurvan avläses sedan på samma sätt som beskrivet 
innan. 
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Figur 3.14. Propellerkarakteristika för en fembladig propeller med BAR=0.6. Den handritade kurvan är KT för detta 

fartyg. 

 
Från Figur 3.14 kan avläsas J=0.83 vilket motsvarar ett  på 0.7 och ett varvtal n på 3.4. Dessa värden 
överensstämmer väl med de som fås från Figur 3.12. De tidigare värdena används dock för fortsatta 
beräkningar då det finns en stor risk för noggrannhetsfel i avläsningen av Figur 3.14.  

3.2.8  EFFEKTBEHOV 
Den totala verkningsgraden för propellern beskrivs enligt: 
 
 0 D R Hη η η η=  (3.70) 
 
där  kan antas vara 1 (Garme, 2008) och 
 ( ) ( )(1 ) / 1  (1 0.14) / 1 0.11  0.97H t wη = − − = − − ≈  (3.71) 
 
 0 0.69 1 0.97 0.67D R Hη η η η⇒ ≈ ⋅ ⋅ ≈=  (3.72) 
 
Effekten hos motorn fås sedan med denna verkningsgrad tillsammans med släpeffekten. 
 

 
65.2 10 7.8 

0.67
E

D

PAxeleffekt MW
η

⋅
= = ≈  (3.73) 

 
Det är dessutom nödvändigt att ta hänsyn till väderförhållanden och osäkerhet i designen. Det brukar 
skattas med 15 % extra för sjö- och väderförhållanden och 3 % i designmarginal. Motoreffekten blir alltså 
  (3.74) 1.15 1.03 9.2 13 000 NCRP Axeleffekt MW hk= ⋅ ⋅ ≈ ≈
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3.4 SLUTSATS 
Fartyget uppfyller kraven men det har vissa brister. Bland annat är stabiliteten i lägsta laget. Men 
snittvikten för en lastbil är troligtvis överskattad. Dessutom är säkerligen en stor del av skrovets massa 
koncentrerad till botten eftersom det finns mer däckstruktur i form av till exempel vattentäta sektioner 
där. Masscentrum kommer alltså vara lägre placerat i de flesta fall och därmed ge en högre stabilitet. Ett 
annat sätt att förbättra stabiliteten är att sänka fribordet till det minsta tillåtna. Masscentrum är för övrigt 
svårt att uppskatta. En titt på liknande fartyg kan dock ge en uppfattning om att dimensionerna ändå är 
rimliga. 
Värdet på GM0 beräknat med programmet Hydrostatics är troligtvis mest tillförlitligt då programmet 
skapar en skrovgeometri. Även motståndsvärdet från programmet Resistance kan anses vara en bättre 
uppskattning då det tar hänsyn till fler variabler. Motståndet kan hur som helst betraktas som rimligt då 
man jämför med liknande fartyg.  
Fartyget klarar heller inte kursstabilitetskraven, men det gör inte heller andra liknande fartyg. 
Som helhet är fartyget ändå både rimligt och klarar att uppfylla transportscenariot. 
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4 Numerisk behandling av hydrostatikproblemet 
 

4.1 PROBLEMFORMULERING 
Vid fartygsprojektering är det viktigt att på ett tidigt stadium kunna kontrollera att stabiliteten är tillräckligt 
god. Detta görs genom att kränga fartyget i tvärskeppsled och undersöka om det moment som uppstår 
återför fartyget till sitt upprätta läge och inte får fartyget att kantra. Skrovets form är det som tillsammans 
med fartygets tyngdpunkt avgör momentets storlek och riktning vid olika krängningsvinklar. Eftersom ett 
skrovs geometri är komplicerad bör stabilitetsproblemet behandlas numeriskt för att analysen ska vara 
fullständig. 
 
Syftet med denna fördjupning är att analysera stabilitetsproblemet genom att utveckla en programvara 
som ska undersöka fartygs intaktstabilitet. Programmet ska för en godtycklig skrovform simulera en 
krängning och kontrollera huruvida relevanta stabilitetsvillkor är uppfyllda. Med intaktstabilitet menas 
statisk stabilitet där vågor, vindar och andra dynamiska störningar behandlas därmed ej. I och med detta 
görs till exempel antagandet att vätskeytan är helt plan. 
 
 

4.2 TEORI OCH BAKGRUND 
 
För ett existerande fartyg utförs ofta ett så kallat krängningsprov vars syfte framförallt är att fastställa läget 
för fartygets masscentrum. Ett krängningsprov kan även utföras numeriskt under designprocessen för att 
analysera fartygets stabilitetsegenskaper redan innan det byggts. Programmet som utvecklas i detta projekt 
utför precis detta och fortsättningsvis kommer begreppet krängningsprov enbart användas i denna 
mening. Hela detta avsnitt bygger på teori från Huss (2007). 
 
Grunden för att fartyg flyter ligger i den princip som framlades av Arkimedes redan på 200 talet f.Kr.: 
 

Ett föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft 
 som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan. 

 
Tack vare detta får ett fartyg självstabiliserande egenskaper så att det vid en ökad massa eller under 
påverkan av en yttre kraft ändrar sitt flytläge så att kraftjämvikten återuppstår. Arkimedes princip kan 
skrivas:  
 
 

∑       
∑

 (4.1) 

 
 
där  är vattnets densitet, ∑ fartygets massa och  är volymdeplacementet, det vill säga den undanträngda 
vätskans volym.  
 

4.2.1 HYDROSTATISKA DATA 
För att kunna definiera deplacement- och masscentrums positioner införs ett fartygsfixt koordinatsystem. 
x-axeln går längs fartygets köllinje K med riktning mot fören, y-axeln i babord riktning och z-axeln 
vertikalt uppåt, se Figur 4.1. Positiv krängning definieras som rotation kring x-axeln med 
krängningsvinkeln  och positivt trim som positiv rotation kring y-axeln med trimvinkeln . Detta 
betyder att en krängning åt babord är positiv och ett större djupgående i aktern än i fören betraktas som 
positivt trim. I de numeriska beräkningarna definieras koordinatsystemet med origo längst ut i aktern till 
skillnad från Figur 4.1 där origo är placerad i mitten av fartyget.  
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Figur 4.1 Definition av positiv krängning- respektive trimvinkel (Huss, 2007) 

 
 
Deplacementcentrum är det undanträngda vattnets masscentrum och betecknas B (Eng. center of buoyancy). 
KB är deplacementcentrums position över köl och TCB är dess transversella förflyttning räknat från 
centerlinjen. Fartygets skrovgeometri antas vara symmetrisk, det vill säga utan krängning är TCB=0. LCB 
är deplacementcentrums position i långskeppsled räknat med origo placerat längst ut i aktern. Fartygets 
masscentrum betecknas G (Eng. center of gravity). På samma sätt som för B definieras fartygets 
masscentrums position över köl som KG. TCB är dess position i tvärskeppsled räknat från centerlinjen 
och LCG dess läge i långskeppsled. Dessa beteckningar definieras i Figur 4.2 och 4.3. 

 
Figur 4.2 Definitioner av masscentrums respektive deplacementcentrums positioner i tvärskeppsled (Huss, 2007) 
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Figur 4.3 Definiton av masscentrums samt deplacementcentrums positioner i långskeppsled  

 
 
Då fartyget kränger eller trimmar ändras undervattensgeometrin för deplacementet vilket leder till att 
deplacementcentrum förflyttas, det vill säga både TCB och KB är beroende av .  
 

4.2.2  STABILITETSPROBLEMET 
Fartygs stabilitet kan delas in i två delproblem, den dynamiska stabiliteten och den statiska stabiliteten. 
Den dynamiska stabiliteten är tidsberoende och beskriver själva uppkomsten av en störning. Den statiska 
stabiliteten beskriver endast det nya jämviktsläget som uppstår efter att en störning fullbordats. Med ett 
fartygs stabilitet avses oftast fartygets tvärskeppsstabilitet. Detta beror på att de flesta fartyg har en 
skrovgeometri som är mycket mindre tålig för krängningar i tvärskeppsled och det är därför som denna 
har störst betydelse för säkerheten. I denna rapport behandlas enbart den statiska tvärskeppsstabiliteten. 
Stabiliteten behandlas även efter premissen att fartygets masscentrum är fixt, det vill säga ingen hänsyn tas 
till fria vätskeytor eller rörlig last. Detta ger direkt att TCG=0 för alla krängningsvinklar.  
 
Då stabilitetsproblemet behandlas betraktas tvådimensionella tvärsnitt av fartyget. För den verkliga 
skrovgeometrin fås sedan krafterna genom att summera över hela skrovet i långskeppsled.  
 

 
Figur 4.4 Statisk jämvikt vid symmetrisk lastat fartyg (Huss, 2007) 

 
I Figur 4.4 ses ett symmetriskt lastat fartyg i jämvikt där de båda krafterna är lika stora och verkar längs 
samma linje som både går genom G och B. I Figur 4.5 utsätts fartyget för en påtvingad krängning vilket 
leder till en förflyttning av B och krafterna kommer inte längre verka längs samma verkningslinje. 
Tyngdkraften och flytkraften, som fortfarande är lika stora, bildar nu ett kraftpar med hävarmen GZ 
emellan sig. Denna nya jämvikt är stabil om fartyget efter den tillfälliga yttre krängningen strävar efter att 
återgå till sitt ursprungsläge. Det gör det om den rätande hävarmen GZ är större än 0. Det återförande 
momentet blir · Δ där Δ är tyngddeplacementet Δ ∑ .  
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Figur 4.5 Rätande moment under en påtvingad krängning (Huss, 2007) 

 

4.2.3  GZ-KURVAN OCH GM0 
Eftersom krafterna hela tiden är lika stora är det istället den rätande hävarmen GZ som är avgörande för 
ett fartygs stabilitet. Genom en geometrisk betraktelse av Figur 4.6 ställs jämviktsekvationen för krafterna 
upp i ekvation (4.2). 

 
Figur 4.6 Koordinater och beteckningar för härledning av den rätande hävarmen  (Huss, 2007) 

 
 
 

  (4.2) 
 
Jämviktsekvationen (4.2) består av två delar. Den första är helt formberoende och beskriver 
deplacementcentrums förflyttning vid krängning medan den andra endast beror av masscentrums läge. 
Med antagandet att TCG=0 blir uttrycket för  istället 

 
 
 (4.3) 
 
Vid krängningnsprovet beräknas GZ för flera vinklar och plottas som funktion av . Detta resulterar i en 
karakteristisk kurva, GZ-kurvan, ur vilken i stort sett alla fartygets intaktstabilitetsegenskaper kan utläsas, 
se Figur 4.9.  
 
Den viktigaste storheten som används för att bedöma ett fartygs initialstabilitet är metacenterhöjden GM0. 
Med initialstabilitet menas stabiliteten för mycket små krängningsvinklar. M är en så kallad hjälppunkt som 
definieras som skärningen mellan flytkraftens vekningslinje och centerlinjen, se Figur 4.7. GM är då 
avståndet mellan masscentrum G och metacentrum M. Vid små krängningsvinklar kan M antas befinna sig 
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vid en fix punkt kallad M0. För att ett fartyg ska vara stabilt krävs det att det uppstår ett positivt 
återförande moment vid en liten krängning, det vill säga att GM0 är större än noll.  
 

 
Figur 4.7 Beteckningar  för att beskriva jämviktsekvationen vid statisk krängning med hjälp av metacentrum M0 

(Huss, 2007) 
 
 

GM0 kan härledas ur Figur 4.7 ov oan s m: 

 
 
 (4.4) 
 
För att tydligare kunna definiera de olika sträckorna är krängningsvinkeln i Figur 4.7 överdrivet stor. KB 
och KG i ekvation (4.4) har redan definierats. I Huss (2007) visas att BM0 är direkt proportionell mot 
flytytans tröghetsmoment runt långskeppsaxeln IWax som i sin tur är proportionell mot flytytans bredd i 
kubik: 
 
 1

12
 (4.5) 

 
Exempel på ett fartygs flytyta ses i Figur 4.8. Denna är inte symmetrisk över fartygslängden vilket är 
orsaken till integralen i ekvation (4.5). 
 

 
Figur 4.8 Exempel på ett fartygs flytyta 

 
 

GM0 kan även beskrivas som tangenten till GZ-kurvan vid upprätt läge, det vill säga =0. I Figur 4.9 ses 
ett exempel på GZ-kurvan för ett visst fartyg med GM0 inritad som tangenten. 
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Figur 4.9 GZ-kurvan för ett visst fartyg med GM0  inritad som tangenten vid =0º (Huss, 2007) 

 

4.2.4  INTAKTSTABILITETSKRITERIER 
IMO har tagit fram riktlinjer för intaktstabilitet (SJÖFS 2006:1) som fartyg måste uppfylla. Lite förenklat 
är kriterierna: 
 

a) Arean under GZ-kurvan ska inte vara mindre än 0.055 m-radianer fram till =30º, där φ är 
krängningsvinkeln. 

 

b) Arean under GZ-kurvan ska inte vara mindre än 0.09 m-radianer fram till =40º eller upp till var de 
icke-vädertäta däcksöppningarna kommer under vattenytan (beroende på vilken som är mindre). 

c) Arean under GZ-kurvan ska inte vara mindre än 0.03 m-radianer mellan krängningsvinklarna 30º 
och 40º (eller någon mindre vinkel som nämnt under 2) ). 

d) GZ-kurvan ska vara minst 0.2 m vid en krängningsvinkel lika med, eller högre än 30º. 
e) Maximum för GZ-kurvan ska inträffa vid en högre vinkel än 30º. 
f) Begynnelsemetacenterhöjden GM0 ska inte vara mindre än 0.15 m. 

 
IMO ställer således krav på såväl GM0 som på GZ-kurvans utseende. Arean under kurvan kan tolkas som 
ett mått på hur mycket potentiell energi som lagras vid en viss krängning. Med detta mått kan man i viss 
mån även betrakta dynamiska stabilitetsegenskaper. Maximum för GZ-kurvan är ytterligare en viktig 
aspekt. För att ett fartyg ska räta upp sig efter att denna maxpunkt är nådd måste den pålagda kraften 
minskas, eftersom hävarmen vid ytterligare krängning minskar. Därför är det viktigt att maxpunkten 
inträffar vid så stor vinkel som möjligt.  



 

34 

4.3 MODELL 
I avsnitten som följer används teorin från föregående avsnitt för att utforma ett hydrostatikprogram. 
Programmets huvudsakliga funktion är att för en godtycklig skrovform beräkna GZ-kurvan. Ett fartygs 
skrovform lagras ofta i en textfil av formatet Britfair. I filen finns informationen om skrovformen 
tillgänglig som en mängd punkter (y,z) för ett antal sektioner samt sektionens x-koordinat. I bri-filer 
definieras ett fartygs koordinater på samma sätt som i avsnitt 4.2.1. Hur ett skrov kan utläsas ur en bri-fil 
redovisas i Bilaga 1. Användaren av hydrostatikprogrammet laddar upp den fil som innehåller det skrov 
för vilket stabiliteten ska undersökas. Programmet lagrar efter uppladdning skrovformen i vektorer och 
utläser fartygets längd, bredd och höjd ur filen vilka returneras tillsammans med en figur som visar 
skrovformen.  
 
Hur fartygets flytläge bestäms kan lösas på två sätt. Antingen anger användaren en massa och för denna 
massa beräknas det djupgående som ger motsvarande volymdeplacement enligt Arkimedes princip, eller så 
anger användaren ett önskat djupgående och den massa som ger detta djupgåendet beräknas. På samma 
sätt kan antingen fartygets trim eller fartygets tyngdpunkt i långskeppsled LCG vara den ingående 
parametern, som tillsammans med givna data beräknar den andra storheten. I detta hydrostatikprogram 
efterfrågas fartygets totala massa varpå programmet returnerar det djupgående som motsvarar denna 
massa. Programmet frågar även efter fartygets trim och returnerar LCG. Indata och utdata som 
programmet bygger på redovisas i Tabell 4.1. 
 
 

Tabell 4.1 Hydrostatikprogrammets indata och utdata 
 

Indata Utdata 
Längd LOA Djupgående för varje 

spant 
T(x) 

Bredd b Deplacement-
centrum 

LCB, KB ,TCB 

Höjd D Tyngdpunkt i 
långskeppsled 

LCG 

Massa ∑ GZ-kurva GZ(ϕ) 
Densitet ρ Spantruta  
Tyngdpunkt i 
vertikalled 

KG 3D-plot av skrovet  

Trim θ   
 
 
 
För att få en översikt över programmet ritas ett flödesschema, se Figur 4.10. Detta visar att det är flera 
funktioner som anropas flera gånger och det kan uppfattas som något rörigt. Anledningen till detta är att 
användaren ska vara fri att skriva in värden och trycka på knappar i den ordning de själva önskar, därför 
behöver flera funktioner anropas flera gånger.  
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Figur 4.10 Flödesschema som visar programmets uppbyggnad och funktioner. 

Huvudprogram
Här samlas de funktioner som 
behandlar användargränssnittet. 

Input ∑ 
När användaren 
anger en massa 
skrivs det maximala 
djupgåendet ut. 

Input  
Ett maximalt 
djupgående räknas 
ut för den nya 
densiteten. 

Output T 
Djupgåendet för 
varje spant ritas ut i 
en ny figur. 

Input θ 
När användaren 
sätter trim skrivs 
det maximala 
djupgåendet, KB 
och LCG ut. 

Fsolve hittar det djupgående 
som minimerar residualen. 

Residualen beräknas som 
skillnaden i volym pga massan 
och undervattensvolym för 
skrovet.  

LCB 
beräknas. 

KB 
beräknas. 

Välj skrov 
Detta är det första 
användaren ombeds göra. 
L, D, B skrivs ut. 

Bri-filen läses in och x, 
y och z-koordinater 
sorteras.  

GZ 
Plottar kurvan och 
kontrollerar IMOs kriterier.

TCB och KB 
beräknas. 

Fsolve anropas för olika 
vinklar och hittar de två 
parametrar (T, θ) som 
minimerar residualen. 

Residualen beräknas som 
skillnaden i volym med 
avseende på massan och 
undervattensvolymen för 
skrovet. 

Undervattensvolymen för 
skrovet beräknas. 

Input KG 
Sparar detta värde. 

GM0 beräknas. 

Undervattensvolymen för 
skrovet beräknas. 
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4.3.1 DEFINITION AV VATTENLINJEN 
För att numeriskt kunna bestämma TCB och KB för olika krängda och trimmade lägen finns två alternativ: 
Antingen roteras fartygets koordinater medan vattenytan hålls fix, eller så roteras vattenytan medan 
fartyget hålls fixt. I detta program är det vattenytan som varieras vid krängningsprovet och den beräknas i 
två steg. Först beräknas vattenlinjen i långskeppsled och genom att sedan applicera denna linje på varje 
spant fås vattenlinjen i tvärskeppsled. Vattenlinjens rotation i långskeppsled definieras kring punkten 
LOA/2. I verkligheten roterar fartyget kring en geometriskt beroende punkt som ändras allteftersom 
fartyget trimmar. I och med att vinkeln är oberoende av rotationspunkt kan detta bortses från. 
Huvudsaken är att det finns en frihetsgrad som behandlar trim.  
 

 
Figur 4.11 Beskrivning av vattenlinjen i långskeppsled 

 
 
 
Från Figur 4.11 fås att vattenlinjen i långskeppsled  kan beskrivas som  
 
  

·
2 2

·  
 

(4.6) 

 
 
T+t är skärningen med z-axeln och tanθ är linjens lutning. T avser i detta fall djupgåendet i mitten av 
fartyget sett från sidan. Är fartyget krängt i tvärskeppsled innebär det att T kan vara negativ trots att 
fartyget delvis befinner sig under vattenytan. Detta illustreras i Figur 4.12. 
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Figur 4.12 Den övre bilden visar ett fartyg sett från sidan med vattenlinjen tre meter under kölen (T=-3). Den 

undre bilden visar hur detta ser ut i tvärskeppsled, där det sneda strecket är vT(x,y) 

 

 
Figur 4.13 Beskrivning av vattenlinjen i tvärskeppsled 

 
 
Ekvationen för vattenlinjen i tvärskeppsled , för varje spant (det vill säga varje x) fås från Figur 4.13 
som 
 
 , ·  (4.7) 
 
 
Denna ekvation är viktig för att hitta alla undervattenspunkter vid en specifik krängning och ett visst trim. 
Figur 4.14 illustrerar hur vattenlinjerna ser ut i tre dimensioner. 
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Figur 4.14 Ett roro-fartyg i tre dimensioner med en trim- och krängningsvinkel på vattenytan. De sluttande linjerna 

över fartyget illustrerar vattenlinjerna för respektive spant 

 

4.3.2  SAMBANDET MELLAN KRÄNGNING OCH TRIM 
För att kunna simulera ett relativt verklighetstroget krängningsprov krävs att fartyget är fritt att röra sig 
upp och ner och dessutom kunna rotera i långskeppsled. Antag till att börja med att fartygets form ej 
varierar i x-led. För de flesta geometrier ändras undervattensvolymen då fartyget krängs. För att 
kompensera för detta ändras djupgåendet för att återigen uppnå jämvikt. Betrakta sedan ett fartyg med en 
oregelbunden form i längdriktningen. Även här gäller att djupgåendet ändras för att återfå jämvikt, men 
kompensation sker även i form av ett trim. För att då beräkna en GZ-kurva på ett rimligt sätt måste ett 
nytt djupgående och trim itereras fram för varje krängningsvinkel.  
 

4.3.3  NUMERISK BERÄKNING AV DEPLACEMENTCENTRUM 
En svårighet med hydrostatikproblemet är att beräkna deplacementcentrum för en godtycklig 
undervattenskropp. KB och TCB måste beräknas för varje krängningsvinkel ϕ för att kunna generera GZ-
kurvan. Då densiteten för den undanträngda vätskan är homogen kan följande formler användas för att 
bestämma deplacementcentrum för en tvådimensionell polygon med koordinaterna (α0,β 0), (α1,β 1),…, (αn-

1,β n-1). 
 
 
  

1
6

α α α β α β  

 

(4.8) 

  
1

6
β β α β α β  

 

(4.9) 

          
1
2

α β α β  

 

(4.10) 
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I formlerna ovan är A polygonens area,  centroidens α-koordinat och  centroidens β-koordinat. 
Punkterna antas vara ordnade som de förekommer längs polygonens omkrets och (α0, β 0) måste vara 
samma punkt som (α n, β n). Funktionsfiler som utför dessa beräkningar har hämtats från MathWorks File 
Exchange och är skrivna av David Legland (2004). 
 
För att bestämma LCB skapas en vektor bestående av de lägsta punkterna zi för varje spant i som är 
nedsänkt under vattenytan samt en vektor med tillhörande xi-värden. Ekvation (4.8) ger Cx för denna 
punktmängd vilket motsvarar deplacementcentrum i långskeppsled LCB. Denna beräknas för att finna 
LCG för fartyget eftersom LCB är lika med LCG då fartyget är i jämvikt. Detta illustreras i Figur 4.15. 
 

 
Figur 4.15 Deplacementcentrum B för fartyget i långskeppsled där det övre strecket beskriver vattenlinjen 

 
 
För att bestämma KB och TCB beräknas ΔKB och ΔTCB för den vattennedsänkta delen av varje spant. 
För varje spant bildas punktmängden (yi,zi) som motsvarar den del av spanten som befinner sig under 
vattenytan. Med ekvationerna (4.8) och (4.9) fås ΔKB som centroidens z-komponent och ΔTCB som 
centroidens y-komponent. Därefter bestäms KB och TCB som medelvärdet av alla nollskilda ΔKB och 
ΔTCB. I okrängt tillstånd är TCB=0 på grund av symmetri. Ett exempel på deplacementcentrums position 
för en viss spant med en viss vattenlinje ses i Figur 4.16. 

 
Figur 4.16 Deplacementcentrum B för en spant med dess vattenlinje 

 

4.3.4 BERÄKNING AV DJUPGÅENDET 
En viktig funktion i programmet är att kunna beräkna djupgåendet vid olika spanter. Detta är viktigt bland 
annat eftersom valet av propeller till fartyget beror på djupgåendet i aktern. För att beräkna djupgåendet 
används en iterativ process för att minimera differensen mellan två olika volymer. Den ena av dessa 
volymer är det volymdeplacement som erhålls från att användaren anger en massa. Den andra är 
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undervattensvolymen för skrovet. Den första volymen beräknas lätt med Arkimedes princip, ekvation 
(4.1), medan det för den andra krävs lite mer beräkningar.  
 
När djupgåendet beräknas antas att fartyget inte kränger och att användaren sätter ett valfritt trim som 
sedan inte ändras under beräkningarna. Det gäller alltså att beräkna undervattensvolymen för ett skrov 
utan krängning och med ett fixt trim. Denna beräkning upprepas för olika djupgåenden till dess att 
differensen mellan volymerna blir tillräckligt liten.  
 
Undervattensvolymen för skrovet beräknas numeriskt genom att titta på ett spant i taget, räkna ut arean 
för denna och multiplicera med avståndet till nästa spant. Alla dessa bidrag summeras och den totala 
volymen erhålls. Problemet ligger i att beräkna arean för ett spant. Dels måste vattenlinjen definieras och 
dels måste ytterligare punkter läggas till i skärningen mellan skrov och vattenlinje för att få en god 
approximation av arean. För att få reda på var vattenlinjen ligger på det aktuella spantet används 
ekvationen för vattenlinjen i långskeppsled, ekvation (4.6), som beror på trimmet. De punkter som läggs 
till på skrovet har alltid samma z-koordinat som den för vattenlinjen medan y-koordinaten fås genom en 
linjär interpolation mellan den punkt som ligger före skärningen och den punkt som ligger efter, se Figur 
4.17. 
 

 
Figur 4.17 Numerisk interpolation för att finna ytterligare en skrovpunkt 

 
Processen att minimera differensen mellan den volym som erhålls med Arkimedes princip och den 
undanträngda volymen för ett visst djupgående görs med Matlabs inbyggda funktion fsolve. Den itererar 
fram den bästa lösningen som minimerar den aktuella funktionen. I detta fall består funktionen av 
skillnaden mellan de båda volymerna. Fsolve har i detta fall bara djupgåendet som variabel men den kan 
även ta in fler parametrar. Detta är mycket effektivt då GZ beräknas. 
 

4.3.5 BERÄKNING AV GZ 
GZ beräknas med ekvation (4.3) där flera olika termer ingår. GZ-kurvan fås genom att för varje liten 
krängning beräkna GZ. Numeriskt görs detta på ett liknande sätt som då djupgåendet beräknas. För varje 
krängningsvinkel hittas ett nytt jämviktsläge för fartygets deplacement och därefter kan de olika termerna 
som ingår i uttrycket för GZ beräknas. Det som skiljer denna beräkning från djupgåendeberäkningen i 
4.3.5 är att fartyget här förutom att ändra djupgående även kan trimma om för varje krängningsvinkel. 
Detta betyder att funktionen fsolve nu måste ha två parametrar som den varierar. Som startvärden för 
iterationerna används trim och djupgående för den tidigare krängningsvinkeln. Detta görs för att få så 
korrekta resultat som möjligt och för att undvika att något annat jämviktsläge än det närmsta hittas.  
 
När ett jämviktsläge har hittats för en viss krängningsvinkel beräknas de termer som ingår i uttrycket för 
GZ enligt 3.4. Termerna är alla beroende av skrovformen samt vilka punkter som ligger under vattenytan 
och dessa kan nu bestämmas då djupgående och trim beräknats. Värdet för GZ och trimmet sparas för att 
kunna plottas. Krängningsvinkeln varieras från 0° till 80°. Denna begränsning beror på att 
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undervattenspunkterna är konstruerade utifrån vattenlinjen vars lutning definieras som tan . På grund av 
symmetri görs inget krängningsprov med negativa krängningsvinklar.  
 

4.4 RESULTAT 
 
Figur 4.18 visar hydrostatikprogrammets gränssnitt vid en körning då ett containerfartyg laddats upp och 
massan 70 000 ton angetts. 
 

 
 

Figur 4.18 Användargränssnittet för stabilitetsprogrammet 
 
 

Då KG angetts kan GZ och trimmet plottas mot krängningsvinkeln och resultatet visas i en ny figur i 
användargränssnittet. Dessutom utvärderas IMO:s intaktstabilitetskriterier (se avsnitt 4.2.4) för den 
aktuella GZ-kurvan. En ny figur öppnas där användaren kan se vilka kriterier som är uppfyllda, se Figur 
4.19. 
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Figur 4.19 Utskrift från programmet som visar vilka av IMO:s kriterier är uppfyllda 
 

För att få en uppfattning om hur väl de numeriska beräkningarna stämmer görs en testkörning med ett 
rätblocksformat skrov vars KB och GM0 även lätt kan beräknas analytiskt. Figur 4.20 visar hur detta skrov 
ser ut samt indata och utdata.  

 
 

 
Figur 4.20 Användargränssnittet vid testkörning med rätblocksformat skrov 

 
Rätblocket har längden 40 m, bredden 8 m och höjden 4 m och dess massa sätts till 640 ton. KG=2 m 
används både i programmet och i de analytiska beräkningarna. Djupgåendet blir då enligt programmet 
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Tnum=2 m vilket är det djupgående som används vid de analytiska beräkningarna. Djupgåendet kan fås 
analytiskt med Arkimedes princip, ekvation (4.1) och definitionen för CB: 
 
 

    1 ö ä
640

40 · 8 · 1
2  

 

(4.11) 

 
Detta överensstämmer med den numeriska beräkningen.  I programmet fås KBnum=1 m vilket även det 
stämmer med det analytiska eftersom ett rätblocks deplacementcentrum ligger på 0.5T. Begynnelse-
metacentrum med programmet blir GM0,num=1.6667 m. Analytiskt beräknas GM0 med ekvation (4.4) och 
(4.5) vilket ger GM0,an=1.6667 m. Även detta värde stämmer. Då GZ-kurvan (Figur 4.21) beräknas kan det 
även noteras att trimvinkeln är konstant noll under hela krängningsprovet. Som beskrivits i avsnitt 3.3 är 
detta rimligt i och med att tvärsnittet av skrovet har samma form över hela längden. 

 
 

Figur 4.21 GZ-kurvan för det rätblocksformade skrovet. Trimvinkeln är noll under hela krängningen och syns 
därför inte.  
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4.5 DISKUSSION 
 
Ett antal problem har upptäckts vid beräkning av GZ-kurvan. Ett problem uppstår då ett oregelbundet 
skrov får en låg massa. I dessa fall blir GZ-kurvan ojämn och hackig. En anledning skulle kunna vara att 
djupgåendet är litet vid en låg massa. Det gör att undervattensvolymen ändras ganska mycket för varje 
krängningsvinkel. Framförallt ändras undervattensvolymen drastiskt då spanter som tidigare befunnit sig 
över ytan plötsligt befinner sig under. Detta leder till att KB och TCB gör något större förflyttningar 
mellan varje vinkel jämfört med ett fall då det ursprungliga djupgåendet är stort. Jämför Figur 4.22 med 
Figur 4.23. En förbättring som eventuellt skulle kunna ha en positiv inverkan på problemet skulle vara att 
införa fler spantpunkter vilket skulle ge en noggrannare lösning.  

 
Figur 4.22 Några spanter för ett roro-fartyg med liten massa är uppritade. Stjärnan markerar punkten (TCB,KB) 

och sneda strecket är vattenlinjen med en krängningsvinkel på 10 º 

 

 
Figur 4.23 Några spanter för ett roro-fartyg med stor massa är uppritade. Stjärnan markerar punkten (TCB,KB) 

och sneda strecket är vattenlinjen med en krängningsvinkel på 10 º 

 
 

Ett annat problem i programmet är att bri-filer kan vara något olika definierade och vissa skrov har även 
punkter ovantill (jämför Figur 4.20 och Figur 4.18 där skrovet i Figur 4.20 har ett ”tak”). Detta skapar 
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problem som måste behandlas som ett specialfall. Problemen uppstår då en stor massa anges för ett 
sådant skrov. Djupgåendet är då redan från början stort och när programmet sedan itererar kan 
djupgåendet för ett visst spant bli större än höjden för hela spanten. Detta fall behandlas för skrov med en 
standard-bri-fil.  
 
Programmet kan inte heller beräkna GZ-kurvan kring 90º. Det beror på att undervattenspunkterna är 
konstruerade utifrån vattenlinjen vars lutning är tanφ, vilket leder till att lutningen går mot oändligheten 
vid 90º. Figur 4.24 illustrerar detta. GZ-kurvan beräknas dock ändå upp till 80º, vilket är mer än nog för att 
kunna betrakta IMO:s krav. 
 

 
Figur 4.24 Den långa linjen beskriver vattenlinjen vid en krängningsvinkel på 75º som den ser ut då 

undervattenspunkterna bestäms 

 
 
I programmet har ingen hänsyn tagits till fria vätskeytor. Detta är en möjlig utveckling av programmet. En 
mindre utveckling av programmet skulle kunna vara att lägga till fria vätskeytor för små krängningsvinklar 
för att se hur de påverkar GM0. En mer omfattande utveckling av programmet hade varit att vid beräkning 
av GZ-kurvan ta med inverkan av fria vätskeytor. Detta är dock komplicerat eftersom det till exempel 
spelar roll var tankarna är placerade, vilken form de har och hur mycket de innehåller.  
 
En annan förbättring av programmet kan vara att ge användaren möjlighet att ändra formen på skrovet. 
Ofta beror dåliga stabilitetsegenskaper på att fartyget är för slankt och det skulle därför kunna vara smidigt 
för användaren att kunna göra ändringar i skrovgeometrin och parallellt kunna kontrollera stabiliteten. Det 
vore också praktiskt om vattenytan ritades ut som ett plan i 3D-plotten av skrovet. 
 
En mindre förändring som skulle göra programmet mer flexibelt hade varit att ge användaren möjlighet 
att påverka vilka variabler som är indata och vilka som är utdata. Programmet fungerar i dag på så vis att 
användaren ger massa och trim och får ett djupgående och LCG, men det vore önskvärt om användaren 
kunde välja vilka av dessa parametrar som programmet ska returnera. 
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BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
Fartyget ska frakta 36 lastbilar vid varje resa. Dessa är placerade på två däck med tre filer på varje. 
Huvuddimensionerna finns listade i tabell 1 nedan. Lasten tas ombord via luckor i för och akter. Andra 
däcket fylls först med hjälp av ramper i för och akter. Mellan filerna finns utrymme för förvaring, hissar 
och trappor. I aktern under lastdäck finns maskinrummet. Under lastdäck finns också utrymme för ballast, 
diesel, färskvatten och latrin. Ballasttankarna (B) består av en lågt placerad tank i mitten med 
dimensionerna 75x2x2.17 och två sidoballasttankar på 80x1x1.25 vardera. Dessutom finns en större tank i 
fören som ska kompensera för motorrummet och dieselns vikt. Denna har dimensionerna 5x5x3. 
Ballasttankarna är dock indelade i flera mindre sektioner för att kunna styra mängden utan att påverka 
stabiliteten, de utgör dock totalt 600 m3. Till färskvatten och latrin (V) finns åtta tankar med 
dimensionerna 1.25x1.25x2.5. Även dessa är placerade i fören. Bränslet (D) är även det uppdelat på åtta 
tankar med dimensionerna 1.5x1.5x3. Figur 1, 2, 3 och 4 visar fartygets generalarrangemang. En spantruta 
visas i Figur 5. 
 

 
 Figur 1. Fartyget sett från sidan (1:500) 

 
Figur 2.  Nedre respektive övre lastdäck (1:500) 
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 Figur 3. Under lastdäck (1:500) 

 
Figur 4.  Fartyget sett framifrån (1:250) 
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Figur 5. Spantruta. Till höger syns en projektion av fartygets för och till vänster en projektion av aktern.  

 
Tabell 1. Fartygets huvuddata. 
Längd, över allt LOA=116 m Deplacement Δ= 6916.2 ton  
Längd, mellan perpendiklar Lpp=106 m Dödvikt DW= 1498.2 ton 
Bredd, max B=20 m Lättvikt LW= 4918 ton 
Djupgående T=5.58 m Ballastvikt, lastat fartyg BWL=500 ton 
Fribord F=3 m Ballastvikt, tomt fartyg BWT=0  
Höjd till väderdäck D=18.18 m Tyngdpunkt, vertikalt KG=9.11 m 
Höjd över allt H= 20.78 m Tyngdpunkt, långskeppsled LCG=51.83 m 
Blockkoefficient CB=0.57 Begynnelsemetacentrum GM0=0.87 m 
Marschfart V=20 knop   
Maskineffekt NCR=13 000 hk   
Propellerdata:    
Diameter D=3.63 m   
Antal blad Z=5   
Varvtal vid marschfart n=3.32 varv/s   
Stigningsförhållande P/D=1.1   
Bladareaförhållande AE/A0=0.6   
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BILAGA 2 – BRI-FILER 
Ett skrovs koordinater kan lagras i en fil av formatet Britfair. Fartygets koordinater definieras på så sätt att 
x-axeln går från akter till för, y-axeln i babord riktning och z-axeln uppåt från kölen. Här följer en 
förklaring hur skrovet geometri kan utläsas ur filinnehållet.  
 
 
Filinnehåll: 
 
AxelJohnson 
1 

Förklaring: 
 
Skrovets namn 
Start spant 1 

8     -4.4200     -4.4200 
0.0000        0.0000 
0.0400        0.0000 
0.0400        9.2000 
3.5200        9.8800 
6.2800       10.6800 
8.8400       12.0800 
10.3200       13.7600 
11.1200       16.2400 
0 

Antal punkter     x     x 
y   z 
y   z 
y   z 
etc. 
 
 
 
Spant 1 slut 

11     0.0000     0.0000 
0.0000        0.0000 
0.1600        0.0000 
0.2400        5.0000 
0.5600        7.2000 
1.4000        8.1200 
2.6800        8.7200 
6.5200       10.0400 
8.7600       11.1600 
10.5200       12.7600 
11.5600       14.6000 
11.9600       16.2000 
0 

Antal punkter     x     x 
y   z 
y   z 
y   z 
etc. 
 
 
 
 
 
Spant 2 slut 

…  Spant 3 
… … 
… … 
2     164.0000     164.0000 
0.0000       14.3000 
1.7000       16.4000 
0 

Antal punkter     x     x 
y   z 
y   z 
Sista spant slut 

0 0 0 Slut på bri-fil 
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BILAGA 3 – RESISTANCE  

 

 
Figur 1. Urklipp ur programmet Resistance 

 

 
Figur 2. Tabellerade motståndsdata motsvarande motståndsdiagrammet (Figur 6). Ur Resistance 
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