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Sammanfattning 
En  konceptuell  patrullbåt  har  stegvis  utvecklats  av  teknologer  på  KTH.  Båten  är  i  sitt  stealth‐
utförande  51  fot  lång,  väger  11,5  ton  och  har  en  projekterad  topphastighet  på  80  knop. Den  är 
utrustad med  två  ytskärande  propellrar  kopplade  till  två motorer på  stela  axlar.  Konceptbåten  är 
riktad till den Estländska kustbevakningen som idag saknar en snabbgående patrullbåt.  

Rapporten  beskriver  framtagningen  av  patrullbåtens  styrsystem  som  ska  bestå  av  två  roder med 
kylvattenintag, monterade bakom vardera propeller. Systemet dimensioneras efter extremfallet då 
båten  gör  ett  fullt  roderutslag på 35°  i 80  knop. Utformningen bygger på de  krav och behov den 
Estländska kustbevakningen kan tänkas ställa på en sådan båt. 

Rodrens  totala  area  har  beräknats  med  avseende  på  båtens  topphastighet,  deplacement  och 
vattenlinje. Den totala arean har sedan fördelats på två roder. Djupet på den del av rodret som är  i 
vattnet  vid  topphastighet, dess  , har beräknats utifrån ett  förhållande  till  rodrets area  som 
kallas  .  Rodren  balanseras  genom  att  dess  area  fördelas  så  att  17 %  ligger  framför 
rodrets vridningslinje. Detta  för att underlätta  styrningen. Vidare har  rodrens vattentryckscentrum 
lokaliserats för att därefter kunna beräkna det vrid‐ och böjmoment trycket ger upphov till. Slutligen 
väljs styrstam, lager och hydraulik som klarar dessa påfrestningar. 

Projektet har  resulterat  i  två stycken spadroder med ett paraboliskt kilformat  tvärsnitt  för minskat 
motstånd i vattnet. Den totala roderarean är 0,176 m2 och rodrets   är 449,7 mm. Det vridande 
momentet vid topphastighet och fullt roderutslag är 1 697 Nm orsakat av vattentryckskraften,  , på 
38 089 N. Kraften orsakar också ett böjmoment på 20 807 Nm som tillsammans med vridmomentet 
dimensionerar  den  ihåliga  styrstammens  ytterdiameter  till  90  mm.  Varje  roder  monteras  i  två 
lagerhus som fästs i två tvärgående balkar lokaliserade i båtens akterparti. 

De  konceptuella  rodren  är  konstruerade  utifrån matematiska  formler  och  förhållanden.  Rodrens 
design  minimerar  vattenmotståndet  och  skapar  god  styrförmåga  i  hastigheter  över  30  knop. 
Övergången till ett strömlinjeformat tvärsnitt mot rodrens topp ökar deras effektivitet då båten inte 
planar. Resultatet är ett unikt högpresterande styrsystem som är anpassat till patrullbåten Wanton. 
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Abstract 
A conceptual patrol boat has been gradually developed by engineering students at KTH. The boat is in 
its  stealth design 51  feet  long, weighs 11.5  tons  and has  a projected  top  speed of 80  knots.  It  is 
equipped with two surface‐piercing propellers connected to two engines on rigid axles. The concept 
boat is directed to the Estonian Coast Guard that currently lacks a fast patrol boat. 

The report describes the development of the patrol boat's steering system, consisting of two rudders 
with cooling water  intake, mounted behind each propeller. The system  is designed for the extreme 
case when the boat makes a full rudder deflection on 35 degrees at 80 knots. The design is based on 
the requirements and needs of the Estonian Coast Guard may impose on such a boat. 

The  total  rudder area has been  calculated with  regard  to  the boat's  top  speed, displacement and 
waterline. The  total  area has  then been divided  into  two. The depth of  the  rudder  at  top  speed, 

, is calculated by a ratio called  at 2.3. The rudders are balanced by allocating its 
area so that 17% is in front of the rudder pivot line to facilitate governance. Furthermore, the water 
pressure center is located to be able to calculate the torsion and bending of the rudderstock. Finally, 
the rudderstock, bearings and hydraulics that can handle these forces are selected. 

The project has resulted  in two spade rudders with a parabolic wedge‐shaped cross‐section of  less 
resistance in water. The total rudder area is 0.176 m2 and the rudder span is 449.7 mm. The rudder 
exposed at top speed and full rudder deflection generates a torque of 1 697 Nm caused by the water 
pressure force,  , of 38 089 N. The force also causes a bending torque of 20 807 Nm along with the 
dimensions of  the hollow outer diameter of  the  stem  to 90 mm.  Each  rudder  is mounted  in  two 
bearing houses that attaches in two transverse beams located in the boat's transom. 

The  conceptual  rudders  are  designed  based  on  mathematical  formulas  and  relationships.  The 
rudders  design minimizes water  resistance  and  creates  good maneuverability  at  speeds  over  30 
knots. The transition to a streamlined cross‐section of the rudders peak increases their effectiveness 
when the speed  is  low. The result  is a unique high‐performance steering system that  is adapted to 
the patrol boat Wanton. 





Förord 

Det  är  intressant  att  fördjupa  sig  inom  det  smala  området  som  styrsystem  på 
höghastighetsbåtar utgör. Det är ovanligt med båtar som går i 80 knop ‐ ännu ovanligare är 
det att de är utrustade med ytskärande propellrar på stela axlar. Denna rapport visar hur en 
konceptuell konstruktionslösning för ett rodersystem anpassat till dessa specifikationer kan 
se  ut.  Arbetet  utgör  ett  kandidatarbete  under  vårterminen  2010  på  institutionen  för 
Industriell Teknik och Management, Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska Högskolan. 
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projektets gång. 
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1. Inledning 
Uppkomsten av projektet och dess förutsättningar 

1.1. Bakgrund 
En konceptuell patrullbåt har under  flera olika projekt  stegvis utvecklats av  teknologer på 
KTH,  Kungliga  Tekniska  Högskolan.  Tidigare  projekt  har  behandlat  båtens  generella 
utformning, Johansson et al. [1], exteriör och interiör, Olsson et al. [2], bränslesystem, Norell 
et al. [3], tvärgående steg, Sahlin et al. [4], samt förar‐ och navigationsplats, Andersson et al. 
[5]. 

Patrullbåten  riktas  till  den  Estländska  kustbevakningen  som  för  närvarande  saknar  en 
snabbgående  kustbevakningsbåt  i  jakten  på  smugglare  på  Östersjön.  Båten  har  därför 
utformats efter de krav och behov den Estländska kustbevakningen kan tänkas ställa på en 
sådan båt. Bland annat ska patrullbåten ha en verkningsradie på 240 sjömil och från hamn 
kunna ta sig 12 nautiska mil på 15 minuter. 

1.2. Båtens utformning vid projektets start 
Vid projektets start är båten försedd med ett planande skov med stealth‐teknik och utrustad 
med  två  stycken  ytskärande  propellrar  fästa  på  stela  axlar  kopplade  till  två motorer. Det 
finns  två motoralternativ; V12 stridsvagnsmotorer eller CRM V12/V18. Patrullbåten har en 
längd på 51 fot och är 2,8 meter bred och visas i sitt utförande från tidigare projekt i Figur 1 
och  Bilaga  1.  I  Figur  1  framgår  det  tvärgående  steget  och  de  längsgående  stegen  som 
minskar skovets våtlagda yta vilket  i sin tur minskar vattenfriktionen då båten planar. Inget 
styrsystem  är  ännu  framtaget,  men  manövreringen  ska  ske  med  två  roder.  Vidare 
information om båten ses i Tabell 1.  

 

Figur 1.   Konceptbåten i tidigare utförande från ett kandidatarbete 2009. Sahlin et al. [4]. 
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Tabell 1.  Konceptbåtens specifikationer vid projektets start. 

Längd 51 fot ≈  15,5 m 

Bredd 2,8 m 

Deplacement 11,5 ton 

Bottenvinkel 25° 

≈  148 km/h Projekterad topphastighet 80 knop 

Aktionsradie 240 sjömil ≈  44,4 mil 

Manövrering Dubbla bakmonterade roder 

Drivsystem Dubbla ytskärande propellrar 

Motoralternativ 1 Dubbla 38,8 liters V12 stridsvagnsmotorer 

Motoralternativ 2 Dubbla CRM V12/V18 motorer 

Drivmedel Diesel 

 

1.3. Problemformulering 
Ett styrsystem till en patrullbåt med projekterad topphastighet på 80 knop ska tas fram. Det 
ska bestå av två roder med kylvattenintag, monterade bakom vardera propellern.  

1.4. Syfte 
Syftet  med  projektet  är  att  ta  fram  en  konstruktionslösning  för  ett  styrsystem  till  en 
konceptbåt med ovanstående specifikationer. 

1.5. Avgränsningar 
 Styrsystemet utvecklas utifrån båtens projekterade topphastighet på 80 knop. Ingen 

större tyngd läggs på manövrering vid lägre hastigheter. 
 

 Båten styrs av roder och inte genom vinkling av propellrarna. 
 

 Sammankoppling av styrsystemets hydraulik till navigatörsplatsen behandlas ej. 
 

 Styrsystemet utvecklas som en konceptuell konstruktion, varför vissa mindre detaljer 
utelämnas. 
 

 Framtaget koncept utvärderas eller kontrolleras inte med hjälp av fysiska tester. 
 

 Konstruktionen  förutsätter att motorernas avgassystem kan omformas  i en mindre 
utsträckning för att få plats bredvid hydrauliken i båtens akterdel. 
 

 De ekonomiska aspekterna av projektet behandlas  inte då dessa utgör ett projekt  i 
sig för en konceptbåt av dessa proportioner. 
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2. Förstudie 
Här presenteras material som ligger till grund för djupare insikt i projektet 

2.1. Roder 

Terminologi 

Inom  det  behandlade  området  finns  en mängd  olika  begrepp,  varför  några  av  de mest 
frekvent använda presenteras i Tabell 2.  

 

Tabell 2.  Vanlig terminologi inom området som också används i rapporten. 

Begrepp Benämning Förklaring 

Centerlinje Centerlinje Båtens mittlinje sedd uppifrån 

Vattenlinje  Den längd av båtens skrov som är våtlagd 
stillastående 

Planform Pl m anfor Rodrets utseende sett från sidan 

Area, ett roder Rodrets tvärsnittsarea (planform) 

Spann Rodrets verksamma höjd 

AspectRatio  Förhållande mellan Spann och Area 
( / ) 

Vattentryckskraft  Tryckkraft på rodret då det rör sig i vattnet  

Tryckcentrum Tryckcentrum Punkt där vattentryckkraften angriper 

Styrstam Styrstam Benämning på rodrets cylindriska överdel 

Tillerarm Tillerarm Länkarm mellan roder och hydraulcylinder 

 

Utformning 

Rodret är en essentiell del av båtens styrsystem och det är viktigt att det utformas på rätt 
sätt  för att båten  skall bli  lättmanövrerad  i alla  lägen. Ett  felaktigt utformat  roder medför 
inte bara dåliga styregenskaper utan också direkta risker för haveri. 

Ett  roder  hänger  normalt  ner  från  båtens  centerlinje.  Det  fästs  antingen  i  gångjärn  på 
akterspegeln  eller på en  styrstam. Det  senare  kallas  för  spadroder,  vilket  avslöjar  rodrets 
utseende.  Har  båten  två  eller  fler  propellrar  fästs  roder  bakom  dessa  istället  för  båtens 
centerlinje, [10]. 

Roder  finns  i många  olika  former  och  storlekar.  Historien  visar  exempel  på  alla möjliga 
tänkbara varianter. För att utvecklare ska kunna beskriva utformningen av roder har man till 
stor  del  använt  sig  av  flygplansterminologi.  Detta  då  en  flygplansvinges  utformning  har 
mycket gemensamt med ett roder.  
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Ett roder är betydligt mer effektivt om det är långt och smalt snarare än kort och tjockt. Ett 
begrepp som används för att beskriv  som definieras  a roderformen är 

    (1)  

där   är  rodrets höjd, och   är  roderarean. Ett högt värde betyder att  rodret är 
längre och smalare. För att göra ett enkelt överslag av rodrets area mäts medelbredden som 
multipliceras med rodrets medelhöjd. 

Rodrets  utformning  påverkar  hur mycket  båten  lutar  inåt  vid  en  gir.  Båtens  tyngdpunkt 
påverkas  av  en  centrifugalkraft  som  får  båten  att  dra  utåt  i  giren.  Då  en  planande  båts 
tyngdpunkt som regel inte ligger under vattenlinjen blir denna påverkan märkbar. Genom att 
rodret har ett högre    lutar båten mer  in mot svängen och gör det möjligt att 
hålla den önskade girlinjen eller att båten blir lite överstyrd, Gerr, D. [6].  

En viktig aspekt vid framtagningen av ett roder till en snabbgående båt med planade skrov är 
att  rodret  ska  samverka med  skrovet  för  att  båten  ska  bete  sig  riktigt  i  en  gir.  Båtens 
tyngdpunkt  och  vattentryckets  centrum  avgör  runt  vilken  punkt  båten  girar.  En  båt  som 
ligger djupare och  tyngre  i vattnet, ett deplacerande  skrov, har ett  längre avstånd mellan 
dessa punkter och rodret, vilket gör att båten följer närmre girlinjen jämfört med en båt med 
planande skrov, se Figur 2. 

 

Figur 2.  Olika skrovtypers beteende vid en gir.   
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Montering av en  liten stel  fena  längre  fram på ett planande skrov kan göra båten aningen 
överstyrd, vilket är önskvärt jämfört med en grov understyrning. En sådan fena bör dock inte 
ha för stor area. Det kan resultera i att båten girar för kraftigt och i värsta fall kapsejsar. Som 
tumregel bör fenans area vara maximalt 80 % av roderarean och monteras 10‐15% av båtens 
vattenlinje framför tyngdpunkten, [11]. 

De två primära typerna av roder är spadroder som bara har  lager på styrstammen eller på 
både ovan‐ och undersidan av roderbladet. Styrningen blir effektivare med roder som fästs 
på  skrovet  eftersom  båtens  botten  tvingar  hela  vattenströmmen  att  passera  rodret. 
Fördelen med  spadroder  är  att  de  är  enklare  att montera  utan  att modifiera  skrovet,  de 
skapar mindre motstånd  i vattnet och möjliggör en mindre vinkel på propelleraxeln, nästan 
parallell med vattenytan. Detta för att få ut mer effekt från motorn. 

Ett  roder  monteras  vanligtvis  centrerat  direkt  bakom  propellern,  medan  dubbla  roder 
monteras  med  en  viss  förskjutning  till  respektive  propeller.  Denna  så  kallade  off‐set 
motverkar  propellrarnas  vridmoment.  Sett  akterifrån  roterar  som  standard 
styrbordspropellern medsols och babords motsols, vilket medför att rodren monteras något 
utanför propellrarnas centrum. Roterar propellrarna tvärtom flyttas rodren istället inåt.  

Balansering 

Ett  balanserat  roder  flyttar  vattentryckskraftens mittpunkt  närmare  rodrets  vridningslinje 
och gör det  lättare att styra. Maximalt vattentryck uppstår vid ett  fullt roderutslag på 35°. 
Högre  utslag  undviks  eftersom  rodret  då  blir  verkningslöst. Det  undviks  genom  att  stopp 
monteras som begränsar rodret till 70° från maximalt utslag styrbord till babord. Alternativt 
sker denna begränsning med hjälp av hydraulcylindrar. 

Ett  balanserat  roder minskar  påfrestningen  väsentligt  på  ett  styrsystem  och  en  eventuell 
autopilot. Ett idealt balanserat roder har cirka 17 % av roderarean framför vridningslinjen, se 
Figur 3. Vattentryckscentrum får dock inte hamna framför vridningslinjen eftersom rodret då 
blir för lättstyrt och kan svänga av sig själv vilket kan leda till att styrsystemet skadas. 
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Figur 3.  Princip för ett balanserat roder. 

 

Roderprofil ovanifrån 

Ett  droppformat  tvärsnitt  är  idealt  för  segelbåtar  och  cruisingbåtar.  Det  är  då  rundat  i 
framkant, har sin bredaste punkt 30 %  in och avsmalnar sedan  långsamt konvext. Profilen 
blir allt mindre effektiv när hastigheterna ökar. Vid höga hastigheter över 25‐30 knop börjar 
den rundade framkanten skjuta vattnet framför sig och turbulens bildas. Det gör att alltför 
små krafter påverkar rodret då det vrids, precis som när ett plan stiger för snabbt och tappar 
lyftkraften.  Ju  snabbare  båten  går  desto  skarpare  bör  framkanten  vara  och  den  bredaste 
punkten  bör  flyttas  akterut.  För  riktigt  snabba  båtar  är  roderprofilen  kilformad.  Denna 
roderprofil är  svår att  få  tag på  idag och måste  troligtvis anpassas vid  tillverkning. Figur 4 
visar olika roderprofiler anpassade för höga hastigheter enligt Glen, L. [17]. 
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Figur 4.  Roderprofiler anpassade för höga hastigheter.  

 

Huckins Yacht Corporation fann att kilformen gav mest pålitlig styrning vid hastigheter över 
25‐30 knop  [12]. Framkantens skarphet ökar med hastigheten till gränsfallet då den måste 
ha en liten bredd för att klara påfrestningarna. Det kilformade tvärsnittet har en vinkel på 4° 
och  slutar  tvärt med en nästintill helt  skarp  kant. Ett  sådant  roder  skapar  visserligen mer 
motstånd då båten körs rakt fram i lägre hastigheter, men risken för att rodret ska ”stalla”, 
det vill säga helt tappa styrförmågan, i högre hastigheter är betydligt mindre. 

För  att  ytterligare minska  vattenmotståndet  finns  en  variant  av  den  kilformade  profilen. 
Istället  för  att  sidorna  är  helt  plana  är  de  lite  paraboliska.  Skillnaden  är marginell, men 
betydande om hastighet och bränsleförbrukning är prioriterat. 

Roderprofil från sidan – planform 

Planformer kan se ut på många sätt och vad som utgör en optimal  form avgörs ofta av en 
subjektiv bedömning och fysiska tester. Trots olika utföranden så fungerar de flesta mycket 
bra och  i huvudsak är endast  rodrets    relevant. Det  finns ändå vissa kriterier 
som anses fundamentala. 

Planande  motorbåtar  har  nästan  alltid  spadformade  roder  med  trapetsform  och  skarpa 
kanter där framkanten är något vinklad akterut för att inte skräp ska fastna. Rodrets topp är 
vanligtvis  avkapad  både  framför  och  bakom  styrstammen  för  att  få  större  frispel mellan 
roder och skrov.   
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2.2. Ytskärande propellrar 
En  propeller  accelererar  vattnet  för  att  skapa  en  reaktionskraft  som  driver  båten  framåt. 
Idag  används  främst  traditionella  propellrar  på  planande  båtar  över  tio meter  trots  att 
ytskärande propellrar ger betydligt mer effekt. När det kommer  till  riktigt snabba båtar är 
ytskärande propellrar ett givet val om båten ska drivas med en propeller. 

En  ytskärande propeller är bara nedsänkt  till hälften  i  vattnet. Genom att propelleraxelns 
vinkel mot vattenytan då kan minskas utan att axeln släpar  i vattnet ökar reaktionskraftens 
komponent  i  körriktningen  och  därmed  minskar  effektförlusterna.  Till  skillnad  från 
traditionella propellrar, som är helt nedsänkta i vattnet, kan ytskärande propellrar vanligtvis 
inte  användas  för  att manövrera  båten  genom  att  propelleraxeln  vrids.  Istället monteras 
roder bakom propellrarna. Undantag finns dock bland annat  i form av Arnesons system [8] 
där  de  ytskärande  propellrarnas  axlar  hydraulstyrs, men  i  enlighet med  avgränsningarna 
läggs fokus på ett system med stela axlar. 

Innan båten planar blir mer  än halva propellern nedsänkt  i  vattnet  vilket  skapar ett  stort 
motstånd.  Genom  att  motorernas  avgaser  leds  ned  till  vattnet  kring  propellern  går 
motorerna att starta. Bladen på propellern är designade för att bara skära vattenytan, vilket 
blir fallet då båten planar, Kamen, P. [9]. 

2.3. Hydraulisk styrning 
En  hydraulisk  styrning  av  ett  roder  sker  i  huvudsak  genom  att  en  länkarm,  en  så  kallad 
tillerarm,  fästs  fixt  i  rodrets  styrstam  och  dess  yttre  ände  sammankopplas  med  en 
hydraulcylinder. Hydralcylinderns  translationsrörelse gör då så att  rodret  roterar. Eftersom 
en viss rotation sker vid hydraulcylinderns infästning måste tillerarmens längd vara anpassad 
till hydraulcylinderns vridningsförmåga. Då rodret är rakt blir hydraulcylindern något vinklad, 
vilket framgår i Figur 5. Hydraulcylinderns kapacitet utgörs av det vridmoment som verkar på 
styrstammen. 

 

Figur 5.  Hydrualcylinderns vinkling mot tillerarmen. Teleflex [15]. 

För  att  underlätta  styrningen monteras  en  hydraulpump  i  systemet,  vilken  fungerar  som 
styrservo. Den kopplas till båtens motor via en PTO, Power TakeOff som fungerar även om 
den  inte  får  någon  kraft  från motorn.  Istället  blir  föraren  tvungen  att  vrida  fler  varv  på 
ratten.  En  normal  människa  klarar  bara  av  att  hålla  emot  med  kraften  135  N  vid  fullt 
roderutslag enligt Dave Gerr [6] vilket används vid dimensioneringen av hydraulsystemet. 
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Utöver  cylinder  och  pump monteras  i  ett  hydrauliskt  styrsystem  en  oljetank  i  systemets 
högsta punkt. Detta för att minska påverkan om luft kommer in i systemet. 

En hydraulisk styrning medför en enkel installation relativt ett mekaniskt vajersystem och en 
ytterligare  fördel  är  att  direkt  koppling  mellan  roder  och  ratt  undviks.  Detta  gör  att 
vibrationerna dämpas i hydraulcylindrarna och styrningen blir mer komfortabel, [13]. 
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3. Metod 
Projektets tillvägagångssätt för att nå den slutliga lösningen 

 

3.1. Styrsystemskoncept 
För att resonera kring olika generella styrsystemslösningar tas ett antal styrsystemskoncept 
fram, vilka principiellt modelleras för att även konstruktionssvårigheter skall upptäckas. 

Koncept 1 – Utvändigt system 

Styrprincipen för konceptet bygger på ett system tillämpat av P1 Powerboat Racing, [14]. En 
triangulär  platta  styrd  med  hjälp  av  dubbla  hydraulcylindrar  vinklar  rodret  som  är  fixt 
monterat mot plattan, se Figur 6.  

 

 

Figur 6.  Roder infäst mot en triangulär komponent som roterar kring roderaxeln med hjälp av 
hydraulcylindrar.  

På  racingbåtarna  fästs  detta  styrsystem  direkt  på  båtens  akterspegel,  Figur  7,  men  då 
konceptbåten inte är utformad på samma sätt fästs detta i de bärande skotten under båtens 
akterdel, se Figur 8.  

 

Figur 7.  Roderinfästning på en P1 Powerboat Racing‐båt, [14]. 
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Figur 8.  Koncept 1. Ett utvändigt system med stabiliserande stag i rodrens nederkanter. 

För  att minska  de  stora  belastningarna  rodren  utsätts  för  har  två  stag monterats mellan 
båtskrovet  och  rodrens  nederkanter.  Denna  länk  är  också  tänkt  att  kunna  fungera  som 
kylvattenintag till motorerna. 

Då  platsen  i  utrymmet  längst  akterut  är  begränsad  finns  en  poäng med  att  ha  systemet 
utvändigt,  men  detta  innebär  att  komponenterna  kommer  att  utgöra  ett  stort 
vattenmotstånd vid framfart. 

Koncept 2 – Invändigt system 

För att undvika onödigt motstånd monteras detta koncept  inuti skrovet  i ett av skotten, se 
Figur 9. Platsbegränsningen gör dock att mycket små hydraulcylindrar måste användas om 
man med denna princip ska kunna vinkla rodret 35°. 

 

 

Figur 9.  Koncept 2. Styrsystemet inuti ett av skotten i båtens akterdel. 
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Koncept 3 – Sammankopplade roder 

I detta koncept är rodren sammankopplade med hjälp av en  länk som möjliggör att rodren 
vinklas olika mycket eftersom det inre rodret i en gir bör vinklas mer än det yttre. Med hjälp 
av denna enkla mekaniska sammankoppling som kallas akermannize löses detta, [12]. I Figur 
10 ses en överblick på rodrens sammankoppling. 

 

 

Figur 10.  Koncept 3. De två sammankopplade rodren. 

De  gula  delarna  är  fixt monterade mot  rodren  och  den  ena  är  vinklad  10°  från  rodrets 
centrumlinje, se Figur 11. Även de blå delarna är fixa mot rodret och fäster mot hydrauliken 
som i detta fall kan verka i princip rakt, vilket är mindre utrymmeskrävande. 

 

 

Figur 11.  Sammankopplingen möjliggör olika vinkling av rodren.  

Genom  att montera  balkar mellan  skotten  kan  lagerhusen  fästas  stabilt  på  ett  så  stort 
avstånd som skrovet medger, se Figur 12. Hydrauliken  fästs även den  i tillagda tvärgående 
balkar. 

12 

 



 

Figur 12.   Översikt över hur lagerhus och roder monteras i skrovet ‐ Koncept 3. 

Val av styrsystem 

Koncept  3  väljs  att  gå  vidare med  då  denna  typ  av  inmonterade  spadroder möjliggör  en 
högre topphastighet. En hydraulcylinder per roder monteras, vilket kräver mindre utrymme 
jämfört med Koncept 1.  

Tekniken med akermannize gör att båten kan hålla en högre hastighet vid girar,  samtidigt 
som rodrens påfrestningar delas sinsemellan. Skulle ena hydraulcylindern haverera styrs det 
berörda rodret ändå med hjälp av akermannizesystemet. Koncept 2 med stabiliserande stag 
skapar för stort motstånd i vattnet och skapar turbulens i propellrarnas vattenflöde. 
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3.2. Rodrens utformning 

Storlek 

Ju större ett roder är desto mer motstånd skapar det i vattnet. Samtidigt får det inte vara för 
litet om det ska ha någon styrförmåga alls. Det gäller att hitta rätt kombination beroende på 
båttyp och vilken hastighet man vill kunna uppnå. Skene´s formel visar den totala roderarean 
som krävs för motorbåtar enligt 

 
·

, · · , ·
  (2) 

där  

 
,

,
  (3) 

och   är vattenlinjen [m],   är deplacementet [ton] och   är båtens hastighet [knop]. 

Med  utgångspunkt  från  Ekvation  2  och  3  tas  rodrens  totala  Area  fram  för  att  därefter 
dimensionera  rodren utifrån det  areaförhållande  som  gäller  för balanserade  roder. Arean 
beror  av  båtens  deplacement,    ton  och  vattenlinjen,    vilken mäts  upp  i  tidigare 
Rhino‐modell, [15], se Figur 13. 

 

Figur 13.  Vattenlinjen uppmätt i Rhino‐modellen. 

Med insatta värden fås de två ro ren totala oderarea enligt d s   r

 
,

,
·

, · · . ·
.  (4) 

Således blir arean för ett roder 

    (5) 

För att bestämma huvudmåtten  för ett roder antas en grundläggande planform av rodret, se Figur 
14.  Utifrån  denna  används  areaförhållandet  för  ett  balanserat  roder  för  att  ta  reda  på  lämpliga 
dimensioner. 
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Figur 14.  Rodrets planform som används vid dimensioneringen.  

Form 

För motorbåtar passar ett smalt och långt roder med   2,3 bra enligt Gerr, D. [6]. 
Visserligen  ger  ett  värde  på  över  2,4  ett  mer  effektivt  roder,  men  påfrestningar  på 
styrstammen blir väldigt höga och bör därför undvikas. Därför lämpar det sig att utgå från en 
AspectRatio på 2,3 vid ut v rodret till konceptbåten.  formningen a

Genom att sätta rodrets   till 2,3 kan enligt Ekvation 1 sträckan   beräknas 
som 

  2,3 · .  (6) 

Eftersom rodret skall balanseras gäller a   tt

  0,83    (7) 

och  

  0,17   (8) 

Om vinkeln   sätts  lika med båtens anfallsvinkel på 8° kan även måtten   och   bestämmas som 
visas i Figur 14. 
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3.3. Beräkning och konstruktion av styrstam, lager och 
hydraulik 

Styrstammens diameter 

För  att  beräkna  diametern  på  styrstammen  måste  man  först  ta  reda  på  den  kraft 
vattenflödet  påverkar  rodret  med  vid  35°  vinkel,  det  vill  säga  fullt  roderutslag. 
Tryckkraften,  , fås enligt 

    (9  )

där    är  rodrets  lyftkoefficient  vid  35°  vinkel,    vattnets  densitet  (1025kg/m3),   
hastigheten [m/s] och   arean för ett roder. Variabeln   kan antas vara 0,5 under dessa 
förutsättningar enligt Dave Gerr. [6] 

Därefter tas vattentryckets mittpunkt fram genom att rodrets geometriska mittpunkt visas. 
Antingen  i CAD,  [16], eller  fysisk modell. En horisontell  linje dras genom den geometriska 
mittpunkten. Vattentryckets mittpunkt mäts ut 40 % av   från rodrets framkant 
och akterut längs den dragna linjen. Figur 15 nedan visar beskrivna mått. 
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Figur 15.   Mått för bestämning av styrstammens kraftpåverkan. 

Stången påfrestas som mest uppe vid första lagret, varför böj‐ och vridmoment söks i denna 
punkt.  Eftersom  vattentryckkraften    antas  angripa  i  rodrets  tryckcentrum  fås  således 
vridmomentet  

  ·   (10) 

och böjmomentet  
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  ·   (11) 

Det kombinerade momentet vid d  n l am som et edre  agret räknas fr

    (12)  

varpå diametern för en solid styrstam ka am som n räknas fr

 
·

  (13) 

där   är det valda materialets draghållfasthet och   är en säkerhetsfaktor som sätts till 4,0. 
Säkerhetsfaktorn gör att konstruktionen överdimensioneras för att klara högre påfrestningar 
än vad som antas. Det skapar en säkerhet då krafterna är svåra att bestämma exakt. Då en 
styrstam som är solid blir onödigt tung i förhållande till vilket böjmoment den klarar av väljs 
istället  en  ihålig  styrstam.  Utifrån  den  beräknade  diametern  på  den  solida  styrstammen 
bestäms vilket minsta böjmotstånd,  , den lida axeln måste ha enligt  icke so

  .  (14) 

Genom  att  sätta  en  ytterdiameter  anpassad  till  befintliga  rör  och  lagerdimensioner  kan 
maximal innerdiameter räknas ut som 

    (15) 

 

Lager 

Ett roder måste minst ledas på två lager. På ett spadroder finns det vanligtvis ett undre lager 
som sitter direkt i skrovet och ett övre lager som fäster högre upp. Generellt gäller att desto 
längre  avståndet  är mellan  lagrena  ju mer minskar  påfrestningarna  av  böjmomentet  från 
rodret. 

Reaktionskrafterna som verkar på roderlag n ieras som re  defin

 
·
 

 

(16) 

  (17) 

där   är  reaktionskraften på det övre  lagret och   är kraften på det undre. Variabeln P 
definierar  vattentrycket,  L  avståndet  mellan  lagren  och  b  avståndet  från 
vattentryckscentrum  till nedre  lagret. Ekvation 17 visar att    får ett negativt värde, alltså 
motriktad  . Uträkningarna visas som MATLAB‐kod [17] i Bilaga 3. 

Lager väljs utifrån beräknade värden på reaktionskrafterna   och  . Det befintliga avstånd 
på  vilket det  är möjligt  att montera  lagren utan  att modifiera båtens  konstruktion mäts  i 
Rhino‐modellen.  SKF:s,  svenska  kullagerfabrikens onlinekatalog,  [13], används  för  att hitta 
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önskade  lager  som  klarar  av  de  beräknade  reaktionskrafterna  som  inte  tar  upp  något 
moment och som går att fästa i båtens balkar. 

3.4. Kylning 
Rodren förses med kylvattenintag kopplade till båtens motorer. Intagen sitter längre ner på 
rodren och  är utformade  liknande  luftintagen på  sidan  av  en  sportbil. Då nedre delen  av 
rodren  är  det  sista  som  lämnar  vattenytan  om  båten  hoppar  är  det  viktigt  att 
kylvattenintaget sker där för att uppnå en god kylning av motorerna. 

Kylvattnet  leds efter  intaget  i en kanal som går vertikalt  inuti rodret. Kanalen avslutas med 
ett  uttag  på  rodrens  övre  bakre  sida.  På  uttagen  fästs  kylvattenslangar  som  kopplas  till 
motorernas kylvattenintag. 

3.5. Hydraulik 
Hydraulcylindrar väljs utifrån beräknat vridmoment och antal varv  ratten måste vridas  för 
fullt roderutslag. Cylindrarna kompletteras med lämpliga tillerarmar och hydraulpump. 

3.6. Positionering av rodren 
Rodren bör monteras 15 % av propellerns diameter bakom propellerbladen. Från aktern bör 
avståndet vara 10 % av propellerdiametern, främst för att luft inte ska sugas ner i vattnet till 
rodren. Ett mindre avstånd mot båtens akter har ändå visat sig fungera, [11]. Då båten drivs 
av två propellrar flyttas rodren ut 2,2 gånger propelleraxelns diameter mot båtens sidor. Det 
motverkar propellrarnas moment och propelleraxeln blir lättare att demontera. 
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4. Resultat 
Efter beräkningar och val av specifika komponenter presenteras här det slutgiltiga konstruktionsförslaget 

  

4.1 Rodrens utformning 
Med  beräknade  värden  enligt  Tabell  2  fås  de  värden  som  behövs  för  att  slutligen  kunna 
modellera konstruktionen i rätt proportioner. 

  

Tabell 2.  Resultat av beräkningar på rodrens utformning. 

 

 
   

Vattenlinje 11,8 m 

Total roderarea 0,176 m2 

Area, ett roder 0,088 m2 

  2,3 

  449,7 mm 

Vattentryckskraft  38 089 N 

Hävarm vridning  44,5 mm 

Hävarm böjning 54,6 mm 

Vridmoment 1 697 Nm 

Böjmoment  20 807 Nm 

Sammanlagt moment  41 683 Nm 

Sträckgräns (Härdat legerat stål 142534-5)  1 180 MPa  

Säkerhetsfaktor 4,0 

Styrstamsdiameter 90,0 mm 

Innerdiameter  30,3 mm 

Böjstyvhet  70,65 cm3 

Avstånd mellan lager  250 mm 
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För att bestämma styrstammens diameter enligt Ekvation 13 tas en CAD‐modell i Solid Edge 
[16] fram, se Figur 16 och Figur 17. Detta för att kunna avgöra var tyngdpunkten av den del 
av rodret som befinner sig i vattnet vid 80 knop ligger. Utifrån tyngdpunkten kan positionen 
för  rodrets  tryckcentrum  beräknas  och  därur  de  nödvändiga  mått  som  behövs  för  att 
bestämma de moment som verkar på styrstammen. 

 

Figur 16.  CAD‐modell av rodret att basera beräkningar på. Röd del markerar den verksamma 
ytan då båten planar. 
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Figur 17.  Rodrets viktigaste mått samt formen på tvärsnittet. 
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Kylning 

Figur 18 och Figur 19 visar kylvattenintagens utformning och placering. Slangen från utloppet 
är av gummi och därför flexibel så att en stationär infästning till skrovet kan utformas utefter 
motorns kylvattensystem. 

 

 

Figur 18.  Kylsystemets utlopp. 

 

 

Figur 19.  Kylsystemets inlopp. 
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4.2 Montering 
Rodren monteras  i  två  tvärgående  balkar  i  båtens  akterutrymme  och  avståndet   mellan 
lagren  sätts  till  250mm  för  att  tillräckligt  utrymme  skall  finnas  för  tillerarmarna  på 
styrstammen mellan  lagren. Därför har båtens akterdel omformats något och  innerhöjden 
ökats från 195mm till 389mm. 

Enligt Ekvation 13 och 14 fås då reak on k rti s rafte na: 

 
· 83229   

 

(18) 

12132   (19) 

I SKF:s onlinekatalog hittas lagerhuset SKF Concentra plummer block roller bearing SYNT 40F 
som uppfyller sökta kriterier och som går att fästa i båtens tvärgående balkar. Figur 20. visar 
lagerhuset som monteras på olika sidor av balkarna för att undvika fläkning på grund av de 
motriktade krafterna. 

 

Figur 20.  Valt lagerhus – SKF SYNT 40F 90mm. 

Serviceluckor 

På övre delen av akterbryggan monteras två stycken serviceluckor. Dessa gör det möjligt att 
komma åt hydraulcylindrar, lager och akermannizesystemet för service. Luckorna fästs med 
gångjärn mot båtens sidor vilket eliminerar risken för att en lucka som inte är låst flyger upp 
då båten framförs i hög fart. 
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4.3 Slutsystem 

Figur 21, 22 och 23 visar överblickande bilder på det slutgiltiga styrsystemet. 

 

Figur 21.  Översiktsbild av det framtagna styrsystemet. 

 

 

Figur 22.  Hela styrsystemet med öppna serviceluckor. 
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Figur 23.  Styrsystemets läge i vattnet då båten planar. 

 

Rodrens utformning 

Figur 24 och 25 visar det slutgiltiga rodrets utformning. Figur 26 och 27 visar tydligt rodrets 
kylvattenintag. 

 

 

Figur 24.  Rodret från sidan. 
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Figur 25.  Rodret framifrån. 

 

 

Figur 26.  Rodrets kylvattenintag från sidan. 

 

 

Figur 27.  Kylvattenintagen snett framifrån. 

 
   

27 

 



Montering 

Figur 28 och 29 visar hur styrsystemet monteras i de tvärgående balkarna i båtens akterparti. 

 

Figur 28.  Lagerhusen monteras i balkarna för att undvika fläkning. 

 

 

Figur 29.  Motriktade  lagerhus. Här  ses också  propellrarna och  en  större  vinkling  på  styrbords 
roder på grund av akermannize. 

   

28 

 



Hydraulik 

Med  hjälp  från  hydraulikexperten  Bengt  Holtsén  [21]  väljs  ett  par  parallellmonterade 
Capilano  BA200‐11‐cylindrar  som  tillsammans  klarar  belastningen  på  1697  Nm.  Dessa 
tillsammans med hydraulpumpen Capilano Helmpump 1350 medför att ett helt roderutslag, 
från maximalt styrbord till maximalt babord kräver 7,4 rattvarv. 

Figur 30 och 31 visar de huvudkomponenter som används i slutsystemet. Koppling sker med 
sömlösa mjukglödgade  kopparrör  som  ansluts  till  hydraulcylindrarna med  slangar  för  att 
möjliggöra cylindrarnas rörelse. Mer information om valda hydraulcylindrar och pump finns i 
ett utdrag ur  installationsanvisningarna  för dessa  från Teleflex, Bilaga 2,  [16]. Figur 32, 33 
och 34  visar hur hydraulcylindrarna är monterade  samt hur  rodren  respektive  cylindrarna 
vinklas i de olika extremlägena. 

 

Figur 30.  Vald hydraulcylinder ‐ Capilano HC5379 BA200‐11TMC. 

 

 

Figur 31.  Vald hydraulpump ‐ Capilano Helmpump 1350 HH0426. 

29 

 



 

Figur 32.  Cylindern är rak då rodret vinklas 35 grader. 

 

 

Figur 33.  Cylindern är i sitt yttersta läge då rodret är vinklat rakt bakåt. 

 

 

Figur 34.   Bilden  visar  akermannize.  Styrbord  roder är  vinklat  35 grader och babords  roder 30 
grader. 
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5. Diskussion 
Här tas några nackdelar upp tillsammans med olika lösningar som inte utretts till fullo i projektet 

 

Styrsystemet  som  rapporten beskriver är  framtaget  för att möjliggöra god  styrning  i höga 
hastigheter upp mot 80 knop. Det resulterar i roder med liten roderarea vilket medför sämre 
styrförmåga  i  lägre hastigheter. Med andra ord kommer dessa roder ha en dålig verkan då 
båten ska manövreras  i  till exempel ett hamnområde.  I hamn styr båten  lättast genom att 
motorerna styrs  individuellt med korta gaspådrag för att gira skarpt. Tack vare backslag på 
motorerna kan en motor driva framåt medan den andra driver bakåt. 

För ökad styrförmåga i lägre farter monteras med fördel en bogpropeller. Eventuellt kan ett 
separat drivsystem monteras då de befintliga motorernas tomgångsvarvtal är så pass höga 
att båten drivs framåt i för hög hastighet. 

Genom  att motorerna  har  separat  styrning  och  dess  vattenströmmar  vinklas  så  att  deras 
kraftvektorer går genom skrovets tryckcentrum i olika riktning skulle båten kunna flyttas helt 
i  sidled.  Det  är  en  lösning  som  bland  annat  används  av  Cinderellabåtarna  i  Stockholms 
skärgård, men hur bra det går att tillämpa på ytskärande propellrar är oklart. Det är känt att 
ytskärande propellrar har dålig verkan då de drivs reversibelt.  

Ett  strömlinjeformat  roder är  inte  längre effektivt vid hastigheter över 30 knop. Därför är 
rodret kilformat med en vinkel på cirka 4°. Då båten planar och bara halva propellrarna skär 
vattenytan  är  inte  hela  rodren  nedsänkta  i  vattnet.  Utformningen  av  rodren  har  därför 
främst  inriktas till den ytan. Då båten framförs  i  lägre hastigheter planar den  inte och hela 
rodren  kommer  i  kontakt med  vattnet.  För  att  optimera  styrförmågan  i  lägre  hastigheter 
övergår  därför  den  kilformade  profilen  till  en  strömlinjeform  gradvis mot  rodrens  topp. 
Designen gör rodren betydligt dyrare att tillverka. Alternativt designas hela rodren med en 
parabolisk kilform.  

Båtens  styrsystem  är dimensionerat efter 35°  roderutslag  vid 80  knop. Det  antas  vara ett 
extremfall, men det kommer sannolikt aldrig att inträffa. Så fort rodren vinklas några grader 
vid 80 knop minskar båtens hastighet  snabbt. Samtidigt krävs  inte  så  stora  roderutslag då 
båtens framförs i högre hastigheter. 

Kylintagens  area  är  inte  konstruerad  efter  den mängd  kylvatten motorerna  behöver  per 
tidsenhet eftersom det är okänt.  

En annan typ av roder med U‐formad design som omsluter propellern fungerar mycket bra 
på  ytskärande  propellrar.  Den  har  valts  att  inte  användas  på  konceptbåten  på  grund  av 
utformningen av båtens akterdel. Det krävs dock mer efterforskning på området  innan det 
går att avgöra huruvida en sådan lösning skulle vara bättre eller inte.  

Vid dimensioneringen av avståndet mellan lagren har dels en minskad lagerbelastning tagits i 
beaktning  eftersom  ett  ökat  avstånd  medför  lägre  krafter.  Men  eftersom  lagren  klarar 
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mycket  större  belastningar  än  de  som  uppkommer  på  valt  avstånd  är  den  verkligt 
dimensionerande faktorn i detta läge en ren utrymmesbegränsning. Då lagerhusen är relativt 
stora  (110mm  breda)  får  de  helt  enkelt  inte  plats  tillsammans  med  två  tillerarmar  i 
konceptbåtens ursprungliga utrymme varför det beslutats att höja akterdelen något.  
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6. Slutsatser 
Några sista reflektioner över projektet i stort 

 

De  konceptuella  rodren  är  konstruerade  utifrån  matematiska  formler  och  förhållanden. 
Enligt dessa beräkningar  anses både  styrning och  topphastighet uppfylla  ställda  krav. Om 
konstruktionen ska realiseras måste den dock utvärderas i verkligheten. 

Rodrens design minimerar vattenmotståndet och skapar god styrförmåga i hastigheter över 
30 knop. Övergången till ett strömlinjeformat tvärsnitt mot rodrens topp ökar effektiviteten 
då båten inte planar. Resultatet är ett unikt högpresterande styrsystem som är anpassat till 
patrullbåten  Wanton.  Ett  styrsystem  som  med  stor  sannolikhet  kommer  vara  dyrt  att 
tillverka, framförallt de specialdesignade rodren, vilket dock har en direkt anknytning till de 
extrema förhållanden styrsystemet är anpassat för. 

Eftersom projektet gått ut på att lösa ett konstruktionsproblem har detta inneburit att stora 
delar av konstruktionsproblematiken  lösts genom att modellera så mycket som möjligt  för 
att  upptäcka  alla  dessa  problem.  En  sådan metodik  i  ett  projekt  som  detta  har  visat  sig 
mycket  effektiv  då  det  är  omöjligt  att  på  förhand  förutse  alla  geometriska  samband. Det 
finns dock arbete kvar att göra på de modeller som finns varför dessa måste slutföras i detalj 
innan konceptet skulle kunna realiseras helt. Därtill behöver alla de tidigare 3D‐modellerna 
också  integreras  i en och  samma modell  för att  skapa en bra överblick över huruvida det 
sammantagna kustbevakningsbåtskonceptet går att färdigställa i framtiden. 
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Bilaga 1 – Konceptbåten från tidigare projekt 
Sahlin et al. [4] 
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Bilaga 2 – Hydraulkomponenter 
Utdrag ur Capilano Hydraulic Steering Systems – Installation Instructions [16] 
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Bilaga 3 – Beräkningar i MATLAB 
Kod från programmet MATLAB [20] som använts för att dimensionera systemet  

clc 

clear all 

 

WL = 11.8; %m 

disp = 11.5; %ton 

hast = 80; %knop 

ra = 1025; %kg/m^3 

CL = 0.5; 

 

Km = WL^1.5/90.56; 

 

area = Km*sqrt(sqrt(WL)*disp/(55.2*hast*(0.0328*WL)^3)); %m^2 

  

%På ett roder: 

area1 = area/2 

 

%Enligt grundläggande planform fås 

A1 = 0.83*area1 

A2 = 0.17*area1  

 

Span = sqrt(2.3*area1) %m 

 

P = CL*1/2*ra*(0.514*hast)^2*area1  

  

%Moment 

MCL = 0.2036; %m mean chord length 

cptip = 0.4*MCL; 

x1 = 0.1667; 

 

%vrid: 

tip = MCL-x1; 

TA = cptip-tip 

TM = P * TA 

 

%böj: 

stam = 0.370; 
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plannedrelager = 0.065;    

cpvert = 0.20128; 

  

SF = 4; % säkerhetsfaktor 

UTS = 1180; % MPa draghållfasthet härdat leg stål 142534-5  

ramat = 7810; %[kg/m^3] 

  

planavst = 0.280; 

 

BA = cpvert + planavst + plannedrelager;     

BM = P * BA;    

CM = BM + sqrt(BM^2+TM^2);  

  

tmp1 = 16*CM*1000; 

tmp2 = pi*(UTS/SF); 

dia = (tmp1/tmp2)^(1/3); %mm 

%Böjmotstånd: 

Z = pi*(dia/10)^3/32 %cm^3 

 

OD = 9.0 %ytterdiameter [cm] 

ID = (OD^4-32*Z*OD/pi)^(1/4) %[cm] 

%Vikt:  

stamvikt=(((pi*((OD/100)/2)^2)-(pi*((ID/100)/2)^2))*stam)*ramat 

 

%Lagerkrafter 

L = 0.250 %avst mellan lager 

R1 = P*BA/L 

R2 = P*(L+BA)/L 

roderlangd = Span+planavst 
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