
1 

 

 
 

 

NAVAL ARCHITECTURE 
 

2012 
 
 

 

ATT SEGLA SNABBARE ÄN VINDEN 
 

J A K O B  E K E L Ö W  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Marina system 
Centre for Naval Architecture 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 3 - 

ABSTRACT 
Sjöfarten idag är väldigt specialiserad. Det finns många aktörer som agerar inom olika delar inom 
sjöfarten. Många företag ägnar sig ofta bara åt en liten del av branschen t.ex. nybyggnation, drift 
eller försäkring av fartyg.  Båtarnas konstruktion skiljer väldigt mycket beroende på vilken typ av last 
de är tänkta att frakta. Det finns allt från små taxibåtar som är några fåtal meter långa till stora 
tankfartyg på flera hundra. Sjöfarten är väldigt komplex då en stor del av fartygen rör sig mellan 
länder med väldigt olika regelverk vad gäller miljö och säkerhetskrav. I dagens läge med stigande 
oljepriser och ökande miljökrav ökar intresset för att frakta gods på haven. Det är positivt för 
branschen. Den ökade miljömedvetenhet leder även till att samhället börjar ställa allt högra krav på 
fartygens utsläpp. 
 
 
Propellrar är väldigt komplexa och ofta avgörande för båts prestanda. Ett sätt att försöka förutsäga 
vilka egenskaper en propeller kommer att är att utföra en simulering.  Först bestäms propellerns 
grunddata t.ex. antal blad, stigning, bladprofil, diameter etc. Sedan används bladelementsteori och 
momentteori för att ställa upp en ekvation som löses numeriskt med hjälp av en dator. Ur denna 
ekvation fås då data såsom verkningsgrad, framdrivande kraft och den motoreffekt som krävs för att 
driva propellern. 
 
 
Ett containerfartyg med kapacitet for 12000 containrar har projekterats. Fartyget är tänkt att gå 
mellan Shanghai och Rotterdam. Fartyget är 366 meter långt, 49 meter brett och har ett djupgående 
på 15.7 meter vid full last. Fartyget kommer framdrivas med en Wärtisilä-motor som driver en 
propeller. Fartygets marschfart är 24 knop. 
 
 
 
Syftet i den sista delen är att utreda möjligheten att segla snabbare än vinden. Det skulle visas genom 
att både analysera teorin och genom experiment. Tidigare försök har visat att det går att konstruera 
en farkost som kan segla snabbare än vinden rakt med vinden. Det har gjorts både i liten skala och i 
stor skala. Analysen visar att det är möjligt att konstruera en farkost som kan segla snabbare än 
vinden om den håller sig inom vissa ramar. Dessa ramar är framförallt de olika komponenternas 
verkningsgrader som olika friktioner och motstånd. I experimentet lyckades det aldrig visas att det 
gick att segla snabbare än vinden. Detta beror på för högt rullmotstånd och att farkostens 
kraftöverföring slirade.
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INLEDNING 

 
Fartyg har använts tusentals år. I början användes enkla kanotliknande båtar. Idag finns stora 
bulkfartyg som är flera hundra meter långa. Rapporten fokuserar på områden inom modern sjöfart. I 
rapporten beskrivs för den moderna yrkessjöfartens olika aspekter och aktörer. I rapporten 
projekteras ett containerfartyg.  Slutligen i rapporten utreds möjligheten att bygga en farkost som 
kan segla snabbare än vinden rakt med vinden. 
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SJÖFART 
 

Sjöfarten idag 
Den sjöburna världshandeln delas in i två kategorier bulk och styckegods. Cirka 90 procent av 
världshandeln på haven består av råmaterial medans 75 procent av värdet består av 
förädlade produkter. 
 
I bulktransporter är det oftast råvaror som transporteras som har ett jämförelsevis lågt 
kilopris.I vissa lite mer speciella fall transporteras dyrare last exempelvis bilar. Bulk delas i sin 
tur in flytande bulk, stor torrbulk, mindre torrbulk och specialbulk. Flytande bulk som består 
av bland annat av oljeprodukter och kemikalier. Dessa fartyg kallar ofta tankfartyg. Stor 
torrbulk består av Järnmalm, kol, spannmål, bauxit och aluminium. Den brukar transporteras 
i stora bulkfaryg. Mindre bulktransport som oftast transporteras på de lite mindre 
bulkfartygen. Den består främst av skogs och stålprodukter. Den sista gruppen är specialbulk 
som består av lite speciella laster som kräver speciella lösningar, därav namnet. Denna 
kategori innefattar bland annat kylda och frysta livsmedel, fordon och annan förädlat last 
dessa transporter sker ofta med specialbyggda fartyg. Det som kännetecknar bulkfatygen är 
att de ofta är stora och långsamma. Detta eftersom de transporterar gods med ett lågt 
kilopris vilket medför att man gjärna transporterar stora volymer för att pressa ner priserna 
men även att det är just de godstyperna som det transporteras mest av, räknat i ton. 
Undantaget är kylfartyg och biltransportfartyg vilka inte är fullt så stora och ofta framför 
med högre hastighet. Detta beror på att i bilarnas fall är en dyrare last som är mer beroende 
av att komma fram snabbt. I kylfartygens fall beror det ofta på att de transporterar livsmedel 
som har en begränsad hållbarhet exempelvis bananer och annan frukt. Bulkfartygen går ofta 
envägsresor exempelvis från persiska viken lastade med olja för att sedan lossa i exempelvis 
europa. Därefter går de tomma tillbaka och lastar igen. För torrbulkfartygen gäller liknande 
scenarion. De flesta rederier försöker dock se till att fartygen inte går tomma så ofta, men 
det är svårare med bulk och tankfartyg. 
 
Den andra gruppen av världshandeln är styckegods. Styckegods är oftast förädlad last och 
transporteras oftast i för små volymer för att fylla ett helt fartyg. Lasten transporteras ofta 
på exempelvis lastpallar eller containrar. Dessa fartyg är ofta mindre än tankfartyg och 
torrbulkfartyg dock byggs det containerfartyg som är nästan i lika stora som de största 
tankfartyg. Styckegodsfartygen åker ofta snabbare än bulkfartygen då deras last är dyrare 
blir fraktkostnaden en mindre del av totalkostnaden för produkterna. Då blir lastägarna mer 
benägna att betala för att få sin last levererad snabbare. 
 
En annan typ av styckegods fartyg som man ofta ser på Östersjön är Roro-fartyg och Ropax-
färjor. Roro betyder roll on roll off. Det vill säga rulla på rulla av. Man rullar alltså på och av 
lasten. Antingen i form av trailers eller som lastbilar och bilar. Ropax är ett roro-fartyg som 
även kan ta passagerare. De så kallade finlandsfärjorna som trafikerar Östersjön är exempel 
på denna typ av fartyg även om många av dem mer faller under kategorin kryssningsfärjor. 
Dessa fartyg är ofta relativt snabba då de transporterar förädlat gods samt passagerare. 
 
Styckegodsfartygen och Roro-fartygen går oftare i linjetrafik än bulkfartygen. De har lättare 
att flytta gods åt båda hållen exempelvis transportera containrar mellan Europa och Asien. 
Detta beror på att de har större flexibilitet att kunna lasta olika typer av gods. 
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Inom sjöfarten finns ett flertal olika aktörer. Den kanske mest självklara är lastägaren. Det vill 
säga den som vill transportera sin last. Denna lastägaren kan använda en mäklare som 
förmedlar kontakt med ett rederi. Ett rederi är ett företag som äger och driver fartyg. Det är 
även vanligt att rederier hyr in fartyg eller hyr ut sina egna. 
 
Rederier köper antingen sina fartyg på andrahandsmarknaden eller låter nybygga fartyg. 
Ibland har rederierna egna tekniska avdelningar som själva konstruerar fartyget. Annars får 
man anlita en utomstående firma eller så har varvet kompetensen som krävs. 
 
För att kunna försäkra sina fartyg hos försäkringsbolag och få tillstånd att lägga till i olika 
hamnar runtom i världen måste fartyget uppfylla vissa krav. Dessa krav ställs av ett så kallat 
klassningssällskap. Klassningssällskapet har regler för hur alla detaljer påfartyget skall vara 
för att bli godkända. Olika sällskap har olika krav. En redare kan välja att klassa om sitt fartyg 
till ett sällskap som har lägre krav vilket kan leda till billigare drift av fartyget. En stor nackdel 
kan då vara att man inte längre kan försäkra fartyget, får tillstånd att lägga till i vissa hamnar 
eller får åka på vissa vatten. Kraven för att lägga till i hamnar samt framföra fartyget på olika 
vatten sätts i första hand av olika myndigheter. I Sverige är det transportstyrelsen. Många 
regler och krav för fartyg sätts av en organisation som heter IMO International Maritime 
Organisation. IMO är en internationell organisation som ingår i FN där bestäms många regler 
som gäller för fartyg över hela världen. 
 
Sjöfartens miljöpåverkan är en väldigt omdiskuterad fråga. Sjötransport är ofta det absolut 
miljövänligaste alternativet för godstransporter över stora avstånd samtidigt som sjöfarten, 
på grund av sin storlek gör sig skyldig till stora utsläpp. Sjöfartens miljöfördelar är framförallt 
att det är ett väldigt energisnålt sätt att transportera gods. Låg energiförbrukning leder till 
lägre koldioxidutsläpp. För många långväga transporter saknas alternativ till sjöfart 
exempelvis när det gäller att frakta järnmalm över Atlanten. Tåg som är ett annat 
miljövanligt transportmedel kräver att räls byggs. Detta behöver inte sjöfarten utan det går 
att åka från i stort sett vilken hamn som helst till vilken som helst. Vissa begränsningar finns 
förstås när det gäller fartygens storlek. Ytterligare en fördel med att slippa bygga räls är att 
man kan lämna mer mark orörd och slipper bygga konstruktioner som ”skär” genom 
landskapet. Det kommer dröja länge innan containerfrakt mellan Kina och Europa är möjlig 
och fram tills dess är det endast sjöfart och flyg som gäller. Ur miljösynpunkt är då sjöfart 
helt klart att föredra. 
 
Även om sjöfarten har låg energiförbrukning räknat per transporterat gods så är det stora 
mängder energi som förbrukas vilket leder till att en liten effektivisering kan ge stora 
minskningar av utsläppen av koldioxid. Kraven på utsläpp från fartyg har varit ganska låga 
när man jämför med exempelvis bilindustrin. Fartyg släpper ut stora mängder kväveoxider 
och svaveloxider. Kväveoxiderna kan man minska med exempelvis katalysatorer med väldigt 
goda resultat. Svaveloxiderna kommer av den höga svavelhalten i bränslet. Den enklaste 
metoden att minska utsläppen av svaveloxider är att minska svavelhalten i bränslet. De stora 
fartygen med långslagiga tvåtaktsmotorer kör ofta på tjockolja. Då raffinaderierna blir 
duktigare på att ta tillvara på de lättare kolvätena för att tillverka exempelvis bensin och 
diesel så blir tjockoljan allt grövre och smutsigare. 
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En annan miljöaspekt är fartygens last och bränsle vid olyckor. Om ett fartyg grundstöter 
eller sjunker så är man rädd att olika oljor och andra kemikalier skall läcka ut ur fartyget. För 
fartyg som transporterar olja och andra kemikalier är såklart riskerna och framförallt 
konsekvenserna avsevärt större. Därför ställs extra höga krav på dessa fartyg. Till exempel 
har enkelskrov förbjudits inom EU för tankfartyg. I USA krävs att fartyget är försäkrat för alla 
miljöskador som kan uppstå innan man får passera in på amerikanskt vatten. Då stora 
oljeutsläpp är väldigt dyra att sanera ställer försäkringsbolag stora krav på de tankfartyg som 
de försäkrar. Både vad gäller teknisk standard men även på ordentliga försäkringar. Det 
händer även att fartyg släpper ut mindre mängder olja genom exempelvis oljebemängt 
länsvatten eller andra mindre läckage. 
 
Många fartyg tömmer barlasttankar på en helt annan plats än den plats där de fyllde tanken. 
Detta medför en risk att man råkar få med sig mikroorganismer men även fiskar och andra 
djur. Om man sedan släpper ut det i en annan miljö så kan det hända att man kontaminerar 
miljön. Detta jobbar man med att förbättra genom att exempelvis sterilisera barlastvattnet 
innan man släpper ut det. 
 
Det har varit svårt att få till miljökrav för fartyg då man behöver komma överens flera länder 
emellan om gemensamma mål och krav. Det verkar generellt vara ett problem när det gäller 
både miljö och säkerhet. Om ett land exempelvis Sverige bestämmer sig för att ställa höga 
krav på miljö och säkerhet på fartyg under sin flagg så missgynnar de rederier som har 
svenskflaggade fartyg. Rederierna kan då välja att köra sina fartyg under annan flagg och på 
så sätt slippa undan de höga kraven. Kraven har dock börjat skärpas. I Sverige har man infört 
differentierade farledsavgifter som beror av fartygens miljöpåverkan. Det har även börjat 
ställas mer krav från befraktare att deras last skall transporteras miljövänligt då miljökraven 
från till exempel konsumenter ökar. 
 
Sammanfattningsvis kan säga att sjöfart är ett billigt och flexibelt sätt att transportera gods. 
Det är även miljövänligt jämfört med de alternativ som finns tillgängliga idag. Sjöfartens 
stora om fattning innebär att den bidrar till stora utsläpp men även att mindre 
effektiviseringar till exempel att minska bränsleförbrukningen några procent kan bespara 
stora mängder utsläpp. En annan viktig aspekt av sjöfarten är att den ofta är det enda 
alternativet när det gäller många transporter då inga egentliga konkurrenter finns. 
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PROPELLERMODELLERING  
 
När man påbörjar designenprocessen av en propeller är det viktigt att först ta reda på vilka krav som 
ställs på propellern. De viktigaste kraven är vilken framdrivande kraft propellern skall kunna skapa, 
vilken hastighet fartyget skall färdas med samt vid vilka motorvarvtal man kan köra propellern. 
 
När man utformar propellern finns det ett antal inledande val som utförs. Dessa är antal 
propellerblad, propellerdiameter, stigning, bladprofil, korda, och blade area ratio(BAR). 
 
Propellerbladen ger upphov till turbulens när de roterar ett stort antal blad kommer leda till att de 
arbetar i varandras turbulens vilket leder till lägre effektivitet. Vid spetsen på propellern bildas det 
tryckpulser. Med ett litet antal blad så blir dessa pulser kraftiga och kan ge upphov till ljud och 
vibrationen som fortplantar sig i skrovet. Stigningen är ett mått på propellerbladens lutning. Blade 
area ratio är ett mått på hur stor yta propellern har jämfört med en cirkel av samma diameter. 
Propellerdiametern begränsas av fartygets storlek. En stor propeller är ofta effektivare och kan 
leverera mer kraft, dock är det svårare att få plats med stora propellrar på mindre fartyg. 
 
För att modellera propellern används två metoder. Bladelement teorin där varje propellerblad bryts 
ner i mindre bladelement som man betraktar som små vingar som rör sig genom en fluid. Sedan 
summerar man krafterna från alla bladelementen och får då framdrivande kraft samt erfordrat 
drivande moment. Den andra metoden som används är rörelsemängdsteori. Där man ser propellern 
som en tunn skiva som accelererar vatten bakåt och tillför rörelsemängd. 
 
För att använda dessa teorier krävs att man har en del data om fartyget och propellern. En del data är 
redan känd andra data måste beräknas. Flödeshastigheten vid propellern är i regel okänd och måste 
approximeras. När flödeshastigheten har approximerats rätt så kommer framdrivande kraften samt 
momentet av bladelementteorin och rörelsemängdsteorin överensstämma. Detta görs lättast genom 
iteration med hjälp av dator. Detta görs för varje bladelement individuellt. Rörelsemängdsteorin 
betraktar då bladelementen mer som ringar än som skivor. När detta gjorts kan man sedan summera 
krafterna och få resultatet för hela propellern. Dessa beräkningar görs dimensionslöst för att 
underlätta diverse jämförelser med exempelvis tidigare designade propellrar.   
Dessa två teorier tar egentligen inte hänsyn till om propellern har flera blad. De räknar båda ut 
krafterna för ett av bladen och multiplicerar det med antalet blad. Det ger en förhållandevis god 
approximation med tar inte hänsyn till att bladen kan påverka varandra genom att de exempelvis 
skapar turbulens som minskar verkningsgraden. 
 
När man nu har skapat en modell av propellern kan man räkna ut den framdrivande kraft som krävs 
för fartyget. Man plottar ett propellerdiagram med den erforderliga kraften och den producerade 
kraften i samma graf. Det blir då synligt om propellern kan driva fram fartyget och med vilken 
effektivitet propellern får. Verkningsgraden fås genom att jämföra arbetet den framdrivande kraften 
utför med det arbete som momentet utför. Den framdrivande kraften är arbetet som propellern utför 
och momentet är den kraft som krävs av motorn.  
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För att vara säker på att propellern kommer att fungera bra behöver man undersöka risken för 
kavitation. Detta görs genom att beräkna propellerns kavitationstal. Man kan då plotta ett 
Burillsdiagram som ger en indikation på kavitationsrisken. 
 
 

 
Figur 1: Propellerdiagram 
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FARTYGSPROJEKTERING 
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ABSTRACT 
Ett containerfartyg med kapacitet for 12000 containrar har projekterats. Fartyget är tänkt att gå 
mellan Shanghai och Rotterdam. Fartyget är 366 meter långt, 49 meter brett och har ett djupgående 
på 15.7 meter vid full last. Fartyget kommer framdrivas med en Wärtisilä-motor som driver en 
propeller. Fartygets marschfart är 24 knop. 
 
INLEDNING 
Uppgiften är att konstruera ett containerfartyg. Det skall kunna transportera 12 000 TEU(Twenty-foot 
equivalent unit) från Singapore till Rotterdam. Fartyget skall klara att gå tur och retur inklusive 
lastning och lossning på 40 dagar. När fartygets längd, bredd och djupgående väljs så har jag den nya 
panamax-standarden[3] som mål. Nya Panamax har begräsningar i längd bredd och 
djup(366x49x15.2). Dessa mått är tänkta att tillåta containerfartyg på upp till 12.000 containrar.   
 
Målet med denna projektering är att ta fram ett fartygskoncept och utvärdera det. 
 
 
 

 
 
ANALYS 
 
Fartygskrav: 
• Fartyget skall kunna transportera 12000 containrar. 
• Fartyget skall kunna angöra de tänkta hamnarna 
• Fartyget skall kunna åka genom Suezkanalen 
• Fartyget skall uppfylla de krav på säkerhet som ställs 
• Fartyget skall vara tillräckligt snabbt för att klara av rutten på utsatt tid 
• Fartyget bör kunna åka genom nya-panamakanalen 
• Fartyget bör vara bränslesnålt 
 
Lastberäkningar 
Vikten för en TEU kan vara så hög som 24 ton för en fullastad container[1]. Snittvikten approximeras 
till 14 ton. Detta görs även av rederiet Maersk Line[2]. Detta gör att vikten för fartygets last blir ton 
räknat. Detta ger en totalvikt för lasten på 168 000 ton. Med hjälp av statistiska data[4] Approximeras 
deplacementet till 200 000 ton. 

 
 
En TEU har måtten 
Längd : 6,058 m 
Bredd : 2,438 m 
Höjd :  2,591m 
 
Containrarna placeras i 16 rader i bredd med 16 containrar staplade på varandra. Raderna blir då 49 
containrar långa. 
 
 
Rutt 
Med hjälp av hemsidan sea-distance[5] beräknar jag resvägens längd samt restiden. Med en hastighet 
av 24 knop tar resan 36.6 dagar. Det lämnar tid över för lastning och lossning samt tid att ta sig 
igenom Suez-kanalen. 
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Mått 
Båtens dimensioner väljs så att båten precis uppfyller kraven för nya panamax. Med dessa mått fås en 
blockkoefficient på 0.74. Enligt DNV[7] finns inga klara regler för hur många vattentäta skott fartyget 
skal indelas i. På grund av fartygets storlek skall det ske en individuell bedömning. 
 
Stabilitet 
Med hjälp av programmet MSY Hydrostatics[6] skapas en modell av fartygets skrov. Fartygets GZ-
kurva beräknas[Figur 2.1]. Skrovformen som skapats med programmet kan ses i Figur 2.3. Stabiliteten 
beräknas med tyngdpunkten fem meter ovanför vattenlinjen(20 meter ovanför kölen). Detta är nära 
den övre gränsen för tyngdpunkten. Högre tyngdpunkt ger inte tillräcklig stabilitet. Detta kommer 
begränsa hur fartygets containrar kan lastas. Denna höjd tillåter dock att Tyngdpunkten för 
containrarna ligger i dess volymcentrum. Med containrar av varierande vikt kan man fördela dem så 
att tyngdpunkten hamnar under dess volymcentra. Detta medför att båten kan lastas med lägre 
tyngdpunkt än i beräkningen. I detta program fås även båtens prismatiska koefficient. 
 

 
 

Figur 2.1. GZ-kurva, lastad 

 
 I figur 2.2 kan det utläsas att båtens GZ-max är ungefär 50 grader. Detta är betydligt högre än det 
minsta tillåtna värdet 30 grader[8]. När arean under GZ-kurvan studeras med hjälp av linjär 
approximation syns att fartyget uppfyller de ställda kraven med god marginal. En mer exakt analys av 
arean behövs således inte. Med ett olastat fartyg fås en Gm0 på 37.9m. GZ-max ligger under 30 

Figur 1.2. olastad 
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grader vilket inte är acceptabelt enligt IMO. 

 
Figur 2.2 

 
Area under GZ-kurva Resultat IMO-krav 
0-30° 0.415 0.055 
0-40° 0.89 0.090 
30-40° 0.36 0.030 
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När skrovformen tas fram i programmet fås ett djupgående på 15.72m. Detta är större än vad fartyget 
var tänkt att ha. Fartyget klarar fortfarande att angöra ruttens båda hamnar. Det som begränsas är 
möjligheten att åka genom panamakanalen. Minskas lasten med 10 000 ton (ca 1 ton per container) 
så klarar båten djupgående kraven för panamakanalen. 
 
 
 
Motståndsberäkning 
 
För att beräkna fartygets framdrivningsmotstånd användes programmet Resistance[9]. Programmet 
använder Holtropp & Mennen. Båtens våta area beräknas med formeln. 

𝑆 = 1.025 ∙ 𝐿𝑝𝑝(𝐶𝐵 ∙ 𝐵 + 1.7𝑇) 
Våta arean fås då till 23400 kvadratmeter.. Motståndet beräknas även med Guldhammer och Harvald-
metoden[10]. Båda metoderna beräknas för en fart av 24 knop. 
 
 
Metod Guldhammer & Harvald Holtrop & Mennen 
Motstånd 3300 kN 5093.5 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Från Holtrop & Mennen metoden fås även data för flera hastigheter[figur 2.4] 
 
 

Figur 2.3. 
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Motor- och propellerval 
 
För val av propellern läggs en Sea-margin på framdrivningsmotstånden för att fartyget skall kunna gå i 
marschfart även när det t.ex. blåser motvind. De två metoderna för beräkning av motstånd ger 
ganska skilda svar. Holtrop & Mennen ger ett värde som är så stort att det saknas passande motorer 
hos de stora tillverkarna. Beräkningarna för propeller och val av motor baseras därför på motståndet 
från Gyldhammer och Harvald. Propellerns diameter får ur förhållandet D = 0.6*T. Vilket ger en 
diameter av 0.6*15.2=9.12.  Ett vartalsintervall mellan 90-100 rpm studeras. Detta pga att många 
lämpliga motor arbetar vid de varvtalen. I figur 2.5 kan propellerkaräkteristikan ses med Kt inritat för 
vartalsintervallet 90-100 rpm. 
 
 

Figur 2.4. Motstånd. 24 knop vid Fn=0.21 
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I figuren syns att en propeller med stigningen 1.4 kommer att kunna ge en tillräckligt stor 
framdrivande kraft. Den kommer att ha en verkningsgrad på ca 65%. 
 
Med ekvationen 
  
 
 

thrust hastighetMotoreffekt=
verkningsgrad

⋅ (1) 

 
kan motoreffekten beräknas.  Den fås då till ca 70 000 kW. En motor som levererar denna kraft med 
hög effektivitet är Wärtsilä RT-flex96C med 14 cylindrar. Finns beskriven i bilaga 1. Motorn kommer 
då att jobba i den lägre änden av sitt effektspann vilket leder till en lägre specifik bränsleförbrukning. 
Med motorns effekt(70000kw) och förbrukning(166g/kWh) kan båtens bränsleförbrukning över en 24 
timmarsperiod beräknas till 278 ton. 
 
Kavitation 
Kavitationsrisken måste utredas. Detta görs enklast genom att beräkna propellerkavitationstal τ och 
lokalt kavitationstal σ. Detta kan ses I figur 2.6. 

Figur 2.5. Propellerkaräkteristika[10] 
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Vid beräkning fås τ = 0.1473 och  σ = 0.6836. Dessa två tal ger enligt figuren acceptabel 
kavitationsrisk. 
 
 
Kursstabilitet 

 
Figur 2.7. Kursstabilitet 

Figur 2.6. källa[10]    
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För fartyget fås förhållandena L/B = 7.4 och B/T = 3.12 ur figur 2.7. Detta ger att fartyget kan 
förväntas vara någonstans I gränsen mellan stabil och instabil när det gäller kursstabilitet. Då fartyget 
inte är uppenbart instabilt är detta värde acceptabelt. 
 
 
SLUTSATS 
Fartyget har uppfyllt samtliga krav som ställs på den. De tveksamma punkterna är djupgåendet för 
passage genom panamakanalen. Detta gör dock inget då det inte var något krav från beställaren och 
kan lösas genom att lasta fartyget lättare. 
 
Det som behöver beräknas vidare är framdrivningsmotståndet. Holtrop & Mennen metoden och 
Guldhammer & Harvald metoden ger olika svar. Den första ger ett väldigt stort värde där det idag inte 
finns några motorer som klarar tillgodose effektbehovet. Om det vid en närmare studie visar sig att 
effektbehovet är så stort som Holtrop & Mennen metoden anger kan kan effektbehovet lösas genom 
att köra fartyget med lägre hastighet. Vid det gällande froude-talet är motståndskurvan väldigt brant. 
Detta medför att små fel I antaganden och beräknar får stora utslag i resultatet. Detta kan vara en 
anledning till det stora motståndet. Guldhammer harvard ger ett effektbehov som är rimligt och i 
samma storleksordning som fartyg motsvarande storlek med samma marschfart. 
 
Fartyget förväntas alltid vara lastat i någon grad. Lastfallet som har beräknat är ett worst-case 
scenario. Tyngdpunkten ligger i lastensvolymcentrum. Oavsett containrarnas vikt kan de placeras så 
att tyngdpunkten hamnar i dess volymcentrum eller lägre. Fartygets tyngdpunkt kommer då bli något 
lägre då tunga komponenter till exempel motorn sitter långt ner i fartyget. Fartyget att har en god 
stabilitet vid detta lastfall men inte så stort att det kommer bli stora accelerationer vid hård sjögång. 
Utan last blir fartyget otroligt stabil med stor GM0 vilket gör att fartyget kommer uppleva kraftiga 
accelerationer vid sjögång. Då GZ-max ligger under 30 grader så uppfyller inte. Därför bör fartyget 
inte framföras olastat. 
 
 
 
ATT SEGLA SNABBARE ÄN VINDEN 
INLEDNING 
Att använda vinden som drivkraft är en gammal tradition, de äldsta segelfartygen härstammar från 
Egypten och kan dateras till 3200 f.kr.  Dessa segelfartyg hade endast kapacitet att segla i medvind 
och utnyttjade de nordliga vindarna på Nilen för att sedan ro tillbaka. Hur utvecklingen sedan 
fortskridit ses i dagens högpresterande segelbåtar, energiutvinning i form av vinkraftverk och även 
vindens drivkraft på fartkoster som traditionellt sätt inte använder segel eller rör sig i vatten. 
Om tanken tillåts gå tillbaka till de första segelfartygen som utnyttjade medvind och låta detta 
appliceras på en fartkost utrustad med hjul och en vindpropeller så att denna kan rulla fram på 
marken. Tidigare försök visar att farkosten kan komma upp i hastigheter snabbare än vinden den 
färdas med då den kommer in rakt bakifrån.  Teorin bakom detta kan verka simpel men vid en 
djupdykning uppstår frågetecken och händelseförloppet blir inte lika självklart. För att reda ut vanliga 
frågor och missförstånd presenterar rapporten en kombination av teori och metodik genom 
experiment som förklarar fenomenet segla med vinden, snabbare än vinden på nytt sätt. 
 
SYFTE 
Fenomenet att segla med vinden rakt bakifrån snabbare än vinden ska förklaras och anpassas för en 
läsare som inte är insatt i ämnet. Rapporten behandlar fenomenets grundläggande teori och tar med 
verkliga exempel och ett utfört experiment.  
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BEGRÄNSNINGAR 
Läsaren bör ha viss kunskap motsvarande grundkurs i mekanik, detta för att förstå 
jämviktsekvationer och andra samband. Rapporten avgränsas till att endast behandla farkoster som 
rör sig på land med hjälp av luftpropeller och hjul. Detta därför att teorin för farkoster på land och 
vatten skiljer sig åt på en del ställen.  
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ANALYS 

 
Figur 3.1 kraftjämvikt 
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I analysen används farkosten som fast referenspunkt i koordinatsystemet.  Detta ger de enklaste och 
tydligaste ekvationerna. Det är viktigt att inte blanda ihop olika koordinatsystem. Om flera 
koordinatsystem används oförsiktigt uppstår fel i beräkningarna och slutsatsen av dessa kan bli 
vadsomhelst.  
Figur… visar en farkost som rör sig på ett underlag med en hastighet V. Vinden blåser med 
hastigheten W, observera att vinden har samma riktning som farkostens rörelse. Vindhastigheten 
som farkosten upplever blir därför V-W. När farkosten åker långsammare än vinden, upplevs 
farkosten ha medvind. När farkosten åker lika fort som vinden upplevs tillståndet som vindstilla. När 
farkosten åker fortare än vinden så upplevs det som att åka i motvind. Farkosten är konstruerad för 
att köra på land och låta ett hjul driva propellern. Detta beror på att rullmotståndet är lägre än 
vattenmotståndet. Ett hjul som inte glider mot marken kan överföra nästan 100% av kraften till axeln 
den driver, en propeller klarar sällan mer än 80%. Att lyckas tillverka ett bra hjul är lättare än att 
tillverka en bra propeller. Det räcker att hjulet rullar lätt och har tillräcklig friktion för att fungera bra. 
En propeller måste utformas med hänsyn till vilket varvtal, vilken kraft och vid vilken hastighet den 
skall arbeta optimalt.  
För att farkosten ska ta sig framåt krävs en effekt från propellern, det kända sambandet att effekt är 
lika med kraft multiplicerat med hastighet, enligt ekvation 2 

P F V= ⋅ (2) 
Där P är effekt, F är kraft och V är hastighet.  
För att farkosten ska kunna röra sig snabbare än vinden krävs att luftmotstånd och rullmotstånd ska 
övervinnas. Kraften som ska klara detta ges namnet nettokraft, Fnet som fås enligt ekvation… Här kan 
slutsatsen dras att om nettokraften ska vara positiv måste kraften från propellern vara större än 
kraften från hjulet. 

net p hF F F= − (3) 
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Förhållandet mellan krafterna tas fram med hjälp av sambandet mellan deras effekter. För att se om 
farkosten klarar av att åka snabbare än vinden (W) den drivs av, räknas effekten som utvecklas i 
luftpropellern (PP) och hjulet (Ph) först ut. Med de hastigheter, verkningsgrader och krafter som gäller 
för detta fall 

h h hP F Vη=
(4)

 

( ) /p p pP F V W η= −
(5) 

 
Relationen mellan effekten som utvecklas vid propellern och hjulet 

p h gP P η= (6) 

Där gη  är kraftöverföringens verkningsgrad. Ekvationerna 4 och 5 i ekvation 6 ger 

( ) /p p h h gF V W F Vη η η− = (7) 

Som sedan förenklas till 

pp h h g
VF F

V W
η η η=

− (8)
 

Den nettokraft som finns tillgänglig för att överkomma motstånd blir därför 

1net p h h h g p
VF F F F

V W
η η η = − = − −  (9)

 

Så länge ekvationen 10 

1h g p
V

V W
η η η >

− (10)
 

Är större än ett är nettokraften positiv. Med större verkningsgrad kan en högre hastighet uppnås.  Då 
denna nettokraft är den kraft som skall övervinna rullmotstånd, luftmotstånd, etc. så får dessa inte 
bli för stora utan dessa måste minimeras. 
 
När farkosten åker långsammare än vinden ger ekvationen en negativ nettokraft. Detta är dock inget 
problem då propellern är optimerad för att åka snabbare än vinden, och har då otroligt låg 
verkningsgrad när den åker långsammare än vinden. Detta på grund av propellerns bladgeometri. 
Stigningen gör att propellern fungerar mer som ett vindfång än propeller. Om propellerns stigning 
kan regleras kan dem ställas så att den arbetar ”baklänges” och hjälper till att sätta fart på hjulen i 
starten.  
Figur 3.2 visar två propellerblad på varsin axel. Den övre har en låg stigning dvs. som en farkost som 

Figur 3.2 
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ska segla snabbare än viden bör ha. Den undre visar en hög stigning. Man kan se att i den övre så 
bidrar bladet mest med en framdrivande kraft och bromsar inte axeln nämnvärt. Den undre ger en 
liten framdrivande  
 
 
Kraft och en stor kraft som motverkar axelns rotation och därmed även hjulens. Den undre kommer 
alltså vilja åka mot vinden istället för med vinden. 
När farkosten rör sig lika snabbt som vinden går ekvationen mot oändligheten då 0V W− = . Kraften 
som utvecklas blir dock inte oändligt hög på grund av att verkningsgraden för propellern pη  går mot 
noll när den står relativt luften. Detta gäller för alla typer av propellrar. I teorin fås samma problem 
för en motorbåt som står stilla och börjar accelerera. I startögonblicket är hastigheten noll. Om man 
då sätter in motorns effekt i de ekvationerna vi använt ovan går kraften mot oändligheten, detta 
stämmer såklart inte. När båten har kommit upp i fart stämmer däremot ekvationerna bättre. För att 
ta reda på vilken kraft som faktiskt utvecklas måste en mer avancerad modellering av propellern 
användas. Det räcker inte att som i detta fall approximera propellern med endast en verkningsgrad. 

SLUTSATS 
Hjulets kraft och hastighet mot vägbanan utveklar en effekt. Hjulets hastighet jämfört med marken är 
större än propellerns hastighet jämfört med luften. Detta medför att propellern kan ge en större 
kraft än hjulet utan att behöva en större effekt. I praktiken kommer en större effekt utvecklas vid 
hjulen än vid propellern då en del av effekten går förlorad i friktion etc.  För att detta skall fungera 
krävs en hastighetsskillnad mellan mark och luft.  
 
 

OLIKA EXPERIMENT 
 Segling associeras vanligtvis med en båt utrustad med ett segel, och när en farkost som på bild[] 
med hjul och propeller visas är den första reaktionen ”det där är inte är segling”. Definitionen av 
segling är inte självklar för de flesta betraktare, därför är det viktigt att förstå och även acceptera 
definitionen på segling, som egentligen är att förflyttning sker med hjälp av energin från vinden. Det 
är den definitionen som utnyttjas för att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån.  
För att bevisa detta har flera olika experiment utförts. Det första kända lyckade experimentet 

Figur 3.3 
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utfördes av vindtunnelingenjören Dr. Andrew Bauer 1969. Han konstruerade en storskalig farkost, se 
figur 3.3, som kunde  
 
 
bära en person och segla snabbare än vinden. Hans konstruktion byggde på beräkningar som utförts 
av en elev ca 20 år tidigare och konstruerades efter en vadslagning med chefs aerodynamikern och 
kollegan Apollo M.O Smith på Douglas aircrafts. Farkosten fungerar på så vis att när vinden blåser 
bakifrån så börjar den rulla på grund av luftmotståndet, när farkosten börjar rulla så börjar hjulen 
driva propellern som då ger en drivkraft. Propellerns stigning utformades till att vara justerbar 
troligtvis för att få ut så stor drivningskraft som möjligt. Det som är viktigt att veta är att farkosten 
inte är någon evighetsmaskin då den endast fungerar om vindhastigheten relativt marken är större 
än noll och endast då kan den utvinna energi ur vinden, precis som en vanlig segelbåt. Försöket 
observerades inte av några utomstående men enligt närvarande som intervjuats så lyckades Bauers 
försök och Smith betalade honom för vinsten[18].   

 
Figur 3.4. http://www.fasterthanthewind.org/(20120530) 

Den andra juli 2010 sattes ett officiellt rekord i att segla snabbare än vinden med vinden rakt 
bakifrån. Rekordet uppmättes vid en hastighet på 2.8 gånger vindens hastighet av en observatör från 
NALSA som är Nord Amerikas officiella landseglings organisation[19]. Farkosten som tog rekordet var 
”Blackbird” ,se figur 3.4, med konstruktion av Steve Morris, John Borton (JB), Rick Cavallaro och Chris 
Fields[17]. Blackbird är en trehjulig farkost som bygger på samma konstruktionsprincip som Bauers 
farkost, dvs att hjulen driver propellern. Kraftöverföringen består av cykelkedja och kugghjul som går 
från hjulaxeln upp till propelleraxeln och utväxlingen och pitchen kan justeras för att uppnå bästa 
möjliga verkningsgrad. Det finns inget batteri eller motor som driver farkosten på något sätt. Innan 
Blackbird konstruerades tillverkades en mindre modell som de körde på ett löpband. Den fungerar på 
samma sätt som den storskaliga farkosten men här simuleras farkostens rörelse relativt marken 
genom att löpbandet åker istället för farkosten. I detta experiment är de faser där farkosten startar 
från stillastående och åker långsammare än vinden borttagna på grund av att det skulle behövas ett 
väldigt långt rullband om farkosten ska hinna accelerera. Experimentet demonstrerar dock väl hur 
det fungerar i samma hastighet som vinden och vid snabbare hastighet än vinden. Borttagandet av 
faserna skapar dock en misstolkning då många tror att experimentet inte skulle fungera från 
stillastående vilket det faktiskt skulle göra med ett längre löpband.  
VANLIGA MISSTOLKNINGAR 
Många problem i bevisningen att det går att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån är 
missuppfattningar på hur farkosten fungerar. I internetforum och i kommentarsfält till 
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youtubeklipp[12,13,14] som visar experiment pågår diskussioner om hur modellerna fungerar. Här 
presenteras de vanligaste missuppfattningarna och förklaring till dem.   

Evighetsmaskin: 

Tolkningen att experimentet fungerar som en evighetsmaskin. Detta stämmer inte, så länge det 
blåser kommer modellen att fungera men så fort vinden tar slut så stannar modellen, att jämföra 
med en segelbåt. Farkosten kan t.ex. färdas 2,5 gånger vindens hastighet, om vindens hastighet är 
noll blir farkostens hastighet noll.  

Lagrad energi 

Uppfattningen att det kan lagras energi i t.ex. en elastisk snodd eller att propellern fungerar som ett 
svänghjul. Iakttagaren tror att det lagras energi på ställen där det inte går att lagra energi. Det är inte 
lagrad energi som får farkosten att röra sig 

Fusk 

Klipp på youtube som visar ambitiösa experiment får kritik utifrån att dessa skulle vara trickfilmade, 
eller att modellen rör sig med hjälp av magneter eller med hjälp av snören. Därför krävs det att 
skaparen bakom videoklippen är tydlig och visar experimenten i sin helhet och förklararar teorin på 
ett förståeligt vis.  

Newtons tredje lag 

Newtons tredje lag (N3) gäller i punkter t.ex. den kraft som hjulet påverkar marken med påverkar 
marken hjulet med. Missuppfattningen här gäller misstolkningen att hela systemet påverkas av N3, 
så att den kraft som bildas nere vid hjulet måste påverka farkosten uppe vid propellern.  
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MODELL/EXPERIMENT 
Modellen konstrueras för att komplettera teorin i beviset att det går att segla snabbare än vinden 
med vinden rakt bakifrån. Den byggs så simpelt som möjligt för att tydligt visa sin funktion och för att 
minimera missförstånd om hur modellen fungerar. Modellens framdrift fungerar genom att hjulet 
driver propellern. Konstruktionen består av ett hjul på en kullagrad hjulaxel. Från hjulaxeln går en 
kraftöverföring via en gummisnodd som agerar rem till propelleraxeln som även den är kullagrad. 
Kullagren används för att minska den friktion som uppstår då propeller och hjul arbetar, detta ökar 
möjligheten att få en hög verkningsgrad, se figur 3.5 och figur 3.6.  
 

                                 
Figur 3.5. Ritning av modellen sett bakifrån.  

Modellen fästs på ett horisontellt placerat cykelhjul med en arm från navet så att hjulet åker på 
fälgen. Fästpunkten för armen i navet är kullagrad så att modellen kan rotera oberoende av hur 
cykelhjulet roterar vilket gör att armens enda uppgift är att hålla modellen kvar i banans läge längs 
med fälgen, se bild. 
Cykelhjulet ges en fart och roterar med konstant hastighet. På grund av det rullmotstånd som 

Figur 3.6 
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uppstår mellan fälg och hjul då cykelhjulet rör sig roterar modellen till en början med samma 
hastighet som cykelhjulet. Då modellen roterar med samma konstanta hastighet som cykelhjulet 
skapas en konstant vind som alltid kommer rakt bakifrån se bild. 

 
Figur 3.7. Situationsbild sett ovanifrån. Röd pil visar vindens hastighet och blå pil visar farkostens hastighet relativt 
cykelhjulet. Bild 3.7A visar när farkosten står still och roterar med cykelhjulet. Bild 3.7B visar när farkosten börjat åka med 
hjälp av vinden och därför roterar långsammare än hjulet. Bild 3.7C visar när farkosten åker lika fort som vinden och därför 
ser ut att stå still. Bild 3.7D visar när farkosten åker snabbare än vinden och därför roterar motsatt håll gentemot hjulet. 
 
Detta motsvarar i realiteten en konstant vind rakt bakifrån på en stillastående farkost. På grund av 
modellens luftmotstånd skapar vinden en framåtdrivande kraft på modellen. När detta sker börjar 
modellen rotera långsammare än cykelhjulet, vilket i verkligheten motsvarar att farkosten har börjat 
åka framåt med hjälp av vindens kraft, men ännu ej snabbare än vinden, se bild. Hjulet på modellen 
börjar rotera och driver propellern. Då propellern börjar rotera ger även denna en framåtdrivande 
kraft vilket gör att hastigheten på modellen ökar ytterligare. 
 
När modellen har uppnått vindens hastighet står modellen stilla relativt vinden, se bild. I verkligheten 
motsvarar det att farkosten åker med samma hastighet som vinden. Vinden ger nu inte längre någon 
drivkraft åt modellen utan det är endast hjulet som driver propellern som ger en drivkraft. Modellen 
har nu en nettokraft framåt från propellern och börjar därför rotera åt motsatt håll gentemot 
cykelhjulet. Hastigheten ökar tills jämvikt uppstår mellan propellerns nettokraft och luftmotståndet 
från fartvinden. I verkligheten börjar farkosten i det här läget att åka snabbare än vinden upp till den 
hastigheten att jämvikt uppstår. Vid vilken hastighet som jämvikt uppstår beror på den totala 
verkningsgraden i farkosten, det officiella rekordet är 2,8 gånger vindens hastighet[19].  
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Figur 3.8 

RESULTAT/DISKUSSION 
Modellen kunde inte segla snabbare än vinden med de komponenter som användes, dock så kunde 
den segla rakt mot vinden vilket inte kräver lika hög total verkningsgrad för att övervinna 
framdrivningsmotståndet. Konstruktionen begränsades av de komponenter som fanns tillgängliga. 
Kullagren som användes var dimensionerade för inlines och hade troligtvis för hög friktion då de är 
dimensionerade för mycket högre belastning än vad de utsätts för i detta experiment. För att lyckas 
med experimentet kan kullagren bytas ut mot kullager anpassade för lättare modeller exempelvis 
från en radiostyrd bil eller liknande. Den nödvändiga utväxlingen på de två propellerar, se figur 3.8, 
som användes var svår att bestämma då ingen information om pitch och bladarea gick att få tag i. 

Tre olika utväxlingar testades, 1:1 ca 1:4 och ca 4:1, utväxlingarna gjordes genom att applicera 
smältlim på den ena eller andra axeln för att erhålla en större diameter. Verkningsgraden var dock 
för låg för att komma fram till något relevant t resultat om vilken utväxling som fungerade bäst. 
Kraftöverföringen som bestod av en gummisnodd runt hjulaxel och propelleraxel slirade och försök 
med tillgängliga medel att motverka detta misslyckades, detta bör ha försämrat verkningsgraden 
betydligt. Kraftöverföringen behöver förbättras med t.ex. en kuggrem för att förhindra att remmen 
slirar. Remskivor kunde ha använts för att minska krafterna på remmen då de blev mycket större än 
förväntat. Alternativt kunde kraftöverföringen bytas mot en helt annan typ så som axlar och kugghjul 
om detta ger en bättre verkningsgrad. Det går även att utföra beräkningar på vilken propeller som 
behövs, alternativt dimensionera en unik propeller anpassad för experimentet, och beräkna en 
optimal utväxling mellan propeller och hjul och genom det erhålla en bättre verkningsgrad på 
modellen. 
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BILAGOR 
 
BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
OBS! Detta är en obligatorisk bilaga i momentet fartygsprojektering. 
 
Ett containerfartyg med en kapacitet av 12000 TEU 

 
 
 

Tabell 1. Fartygets huvuddata. 

Längd, över allt 366 m   Deplacement ������
ton 

Längd, mellan 
perpendiklar 

 Dödvikt 168000 
ton 

Bredd, max 49 Lättvikt 32000 
Djupgående 15,2m Ballastvikt, lastat fartyg 0 
Fribord 25m Tyngdpunkt, vertikalt 20m 
Höjd till väderdäck D Tyngdpunkt, långskeppsled 175m 
Höjd över allt H Begynnelsemetacentrum 1,6m 
Blockkoefficient 0,73   
Marschfart 24 knop   
Maskineffekt 70000 kW   
Propellerdata:    
Diameter 9.12m   
Antal blad 5   
Varvtal vid marschfart 102   
Stigningsförhållande 1,4   
Bladareaförhållande 0.60   
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BILAGA 2 – MOTORDATA 
 
 
Wärtsilä RT-flex96C / RTA96C    IMO Tier II 
Cylinder bore 960 mm Fuel specification:  
Piston stroke 2500 mm Fuel oil 700 cSt/50oC 

Speed 92-
102 rpm  ISO-F 8217:2005 

Mean effective pressure at 
R1 18.6 bar  category ISO-RMK700 
Piston speed 8.5 m/s    
 
Rated power, principal dimensions and weights 

Cyl. 
Output in kW at Lenght A 

mm 

Weigh
t 

tonnes 
127 rpm 102 rpm 

R1 R2 R3 R4 
6 34 320 24 000 30 960 24 000 12 240 1 160 
7 40 040 28 000 36 120 28 000 13 920 1 290 
8 45 760 32 000 41 280 32 000 16 510 1 470 
9 51 480 36 000 46 440 36 000 18 190 1 620 

10 57 200 40 000 51 600 40 000 19 870 1 760 
11 62 920 44 000 56 760 44 000 21 550 1 910 
12 68 640 48 000 61 920 48 000 23 230 2 050 
13 74 360 52 000 67 080 52 000 24 910 2 160 
14 80 080 56 000 72 240 56 000 26 590 2 300 

 
Dimensions 

mm 
B C D E F* G 

4 480 1 800 10 925 5 380 12 950 2 594 
 * Standard piston dismantling height, can be reduced with tilted piston withdrawal. 

 

 
Brake specific fuel consumption (BSFC) in g/kWh 
Full load 
Rating point   R1 R2 R3 R4 
BMEP, bar   18.6 13.0 18.6 14.4 

BSFC 
RTA  177 171 177 171 
 RT-flex Standard Tuning** 172 166 172 166 
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Part load, % of R1 85 70 85 70 65 
RT-flex tuning variant Standard Standard Delta Delta Low-Load 
BSFC** 168.4 168.0 167.7 166.5 163.7 
 
** These BSFC values are for engines equipped with the latest high-efficiency turbochargers. Application of the previous 
generation of turbochargers leads to BSFC values that are 2 g/kWh higher. 
Delta Tuning and Low-Load Tuning are only available with the high-efficiency turbochargers. 
13- and 14-cylinder engines are only available in RT-flex versions, and not in RTA versions. 
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