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ABSTRACT 
Sjöfarten består av rederier med fartyg. Fartygen är ofta specialanpassade utefter vad de skall transportera 
t.ex. oljetankers och biltransportfartyg. Stora delar av branschen är väldigt styrd av konjunkturen och 
speciellt trampsjöfarten som ofta består av enkelresor med främst olja. Linjesjöfarten som går med t.ex. 
containrar är mindre känslig.  
 
I propellermodeleringen beskrivs det hur det kan gå till att beräkna egenskaperna på en propeller. 
  
I Fartygsprojekteringen tas ett fartyg fram som klarar att transportera 12000 containrar (TEU) mellan 
Rotterdam och Singapore, tur och retur på 40 dagar. Medelvikten på containrarna uppskattas till 14 ton 
och totalvikten blir 168000 ton. Om medelvikten för containrarna är lägre kan fartyget ta fler containrar 
(upp till 17000) men ej tyngre än den tidigare totalvikten om fartygets egenskaper ska vara bevarade. För 
att bära denna vikt konstrueras ett containerfartyg som har ett deplacement på 230000 ton och en lättvikt 
på 55500 ton. Fartyget är 401 meter långt, 57 meter brett och har ett djupgående, fullastat, på 15,5 meter. 
Med antagandet att lastning och lossning tar 4 dagar behöver fartyget ha en hastighet på 23 knop för att 
klara tidsbegränsningen. Motorstyrkan som krävs för att framföra fartyget i denna hastighet är 56696 kW, 
den motor som har valts är en lågvarvig MAN B&W K98ME7 med ett varvtal på 90-97 varv/min. 
Fartygsstabiliteten beräknas till mycket god och långt över IMO:s krav. Propellern har en diameter på 9.4 
meter, ett stigningsförhållande på 1.2 och bladareaförhållande på 0.42, detta ger en verkningsgrad på 0.60. 
Propellerns verkningsgrad går att höjas något men då krävs ett högre varvtal så propellern har anpassats 
för att vara så bra som möjligt vid de angivna motorvarvtalen. 
 
En anayls av möjligheterna att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån utförs. Resultatet blir att 
en landfarkost med propeller som drivs av hjulen land kan klara detta. Det är viktigt att tänka på att 
definitionen av segling är att förflyttning sker med hjälp av energin från vinden och inte att det krävs ett 
fartyg med segel. Detta fungerar tack vare att 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 vilket gör att farkosten kan 
segla snabbare än vinden. 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. Ett experiment utförs där ett försök att tydligt visa hur detta fungerar i verkligenheten 
utförs men misslyckas. Anledningen till misslyckandet var att komponenterna som fanns tillgängliga inte 
var optimerade för detta ändamål och friktionen blev för stor samtidigt som kraftöverföringen hade för 
dålig verkningsgrad. 
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INLEDNING 
 
Fartyg har funnits i många tusen år. Till att börja med bestod de av enkla farkoster så som urholkade 
stockar eller flottar för att flytta personer och last kortare sträckor. Under tiden har fartygen utvecklats till 
många olika ändamål, både för yrkestrafik och nöje. Idag finns allt mellan små seglande jollar på någon 
enstaka meter upp till enorma motordrivna last fartyg med en längd på över 400 meter. Utvecklingen 
inom segling har gått så långt att det idag är möjligt att segla både rakt mot vinden och snabbare än vinden 
med vinden rakt bakifrån. I denna rapport beskrivs yrkessjöfartens olika områden, hur en propeller kan 
modeleras, hur det kan gå till när ett fartyg projekteras och en förklaring till att det går att segla snabbare 
än vinden med vinden rakt bakifrån.  
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SJÖFART 
Världshandeln ökar hela tiden och för att göra den möjlig behövs transporter av olika slag. Den största 
transportsektorn för gränsöverskridande gods är sjöfarten som står för ca 90 procent av frakten.  Detta 
motsvarade år 2010 nästan 8,4 miljarder ton gods. Det som fraktas på havet är en mängd av olika 
produkter men till största del består godset av jordbruksprodukter, råmaterial och energiprodukter. Andra 
produkter som fraktas är bilar, containrar (med allt möjligt blandat gods), kylvaror, skogsprodukter (virke 
och pappersmassa) och människor (kryssningsfartyg och färjor).  Dessa produkter delas in i två 
huvudkategorier, bulk och styckegods (människor undantaget).  Bulk är sådan last som lastas oförpackat i 
lastutrymmen och tankar, till denna kategori räknas olja, spannmål, järnmalm, mm. och även sådant som 
bilar och vissa kyl/frysvaror. Styckegods är förpackade varor som lastas i containrar eller på pall. För att 
frakta en så stor mängd av varierande last krävs det många olika typer av fartyg.  

Olja 
Olja är den största enskilda varan som transporteras på sjön och den transporteras i tankfartyg. De är 
väldigt bulliga och nästan rektangulär i formen för att kunna ta så mycket last som möjligt. Storleken 
varierar från 80m enda upp till 380m. De stora fartygen (250-380m) fraktar råolja från oljefält till 
raffinaderier. De mindre fartygen (80-250m) transporterar raffinerade produkter och kemikalier och kan 
oftast ta flera olika laster samtidigt. De trafikerar oftast närfartsområden men de större fartygen mellan 
170m och 250m går lite längre sträckor. Gastankfartygen är mellan 80 och 280m långa, de känns igen på 
sina (oftast) klotformade tankar som sticker upp ur däcket. Gasen transporteras i vätskeform, antingen 
nedkyld eller kondenserad under tryck. År 2010 uppgick transporten av olja och oljeprodukter över haven 
till ca 2987 miljoner ton. Den största delen av denna olja transporteras från mellanöstern till Asien, 
Europa och USA. I Sverige finns det två stora aktörer på marknaden, Stena Bulk och Concordia Maritime, 
som tillsammans har ca 80 fartyg. I Sverige finns det också flera raffinaderier (t ex Nynas) som 
specialiserat sig på att tillverka specialoljor och som använder sig av mindre tankfartyg för transporter.  

Torrt bulkgods 
Torrt bulkgods är den absolut största marknaden och stod för ca 5194 miljoner ton år 2009. Till bulkgods 
hör allt som lastas utan att paketeras och de fem största bulklasterna är järnmalm, kol, spannmål, 
bauxit/aluminium samt fosfat.  Bulkfartygen är oftast stora (200-340m) och precis som tankfartygen 
väldigt bulliga. Fartygen som lastar järnmalm tar mycket mindre last än sin volym pga. av att järnmalmen 
är så tung att den behöver mycket volym omkring sig för att fartyget inte ska sjunka. Det finns även 
mindre bulkfartyg så kallade ”Coasters” (70-120m) som trafikerar kuststräckorna. Bulkfartygen har precis 
som tankfartygen relativt små motorer och låg fart då det inte lönar sig med hög fart eftersom de fraktar 
lågvärdesgods.  Den största mängden av järnmalm kommer från Brasilien och Australien som tillsammans 
står för ca 70 procent av exporten. Järnmalmen fraktas främst till de stora stålverken i Europa och Japan. 
Kol, som också används i stålverken, exporteras främst från Nordamerika och Australien till Europa och 
Japan. Spannmålsexporten kommer främst från USA och går främst till Europa och Asien, där Japan är 
världens största importör av spannmål. I Norden har vi specialiserat oss på bulklaster i form av 
skogsprodukter.  

Skogsprodukter 
Transporten av skogsprodukter uppgår till ca 400 miljoner ton varje år. Skogsprodukterna består av många 
olika produkter så som rundvirke, sågat virke, plywood, pappersmassa, papper och träflis. För att 
transportera dessa produkter används både bulkfartyg och roro-faryg. Rundvirke och flis är de produkter 
som främst transporteras i bulkfartyg. Fartygen som transporterar rundvirke har längre lastrum än 
motsvarande vanliga bulkfartyg och de har också kranar för att kunna lasta ombord stockarna. Sågat virke, 
massa och papper transporteras ofta i form av enhetslaster på en mängd olika fartyg, både i containrar, 
som roro-last, och lolo-last. Massa och papper måste hållas torrt för att inte skadas. De största 
exportörerna av sågat virke är i ordning Kanada, Ryssland, Sverige och Finland. Den största mängden 
pappersmassa kommer från Kanada och USA. Inom Europa kommer massan främst från Sverige och 
Finalnd. I Sverige används en speciell teknik där pappersrullar eller liknande last stuvas på kassetter och 
sedan lastas ombord på roro-fartyyg specialdimensionerade för dessa kassetter.  Detta gör att lasten kan 
stuvas så tätt att den inte behöver surras. Lasten står klar i hamn när fartygen kommer och det tar bara 
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några timmar att lasta ombord. De största exportörerna av papper är Kanada, Finland, Tyskland och 
Sverige. 

Kylsjöfart 
Kylsjöfart är en liten och speciell del av sjöfarten, den består främst av specialbyggda kylfartyg men även i 
liten del av containerfartyg som kan ta kylcontainrar. De flesta är relativt snabba, ca 20 knop, för att kunna 
minimera frakttiderna då många av varorna som fraktas är känsliga och måste vara av bra kvalité vid 
ankomst. Den största delen av frakten består av olika sorters frukter. Men även Fisk och skaldjur samt 
kött fraktas i stora mängder. Handeln inom kylvaror är väldigt säsongsbunden beroende på att olika 
frukter har olika skördesäsonger. Bananer är den största enskilda gruppen av kylvaror och har säsong året 
runt. Kylfartygen har ofta avancerade kylsystem och klimatanläggningar för att kunna kontrollera 
temperaturen ner på en nivå av tiondelsgrader och dessutom kunna styra nivåerna av koldioxid och syre i 
lastrummen. De flesta transporter går från södra halvklotet till det norra, de största exportörerna av 
bananer är länderna i Karibien, Centralamerika och norra Sydamerika. För att inte köra med tomma fartyg 
tillbaka till exportörerna kan kylfartygen ofta ta annan last t ex. bilar, gods på pall och ibland containrar.  

Offshore 
Offshore marknaden bygger på de oljeplattformar som finns runt om i världen. Dessa behöver en mängd 
olika fartygstyper för försörjning av mat och andra livsmedel, bogsering och ankarhantering, seismiska 
undersökningar, bevakning, bostäder och oljetransportering. Idag finns det cirka 680 flytande borriggar. 
Sverige har inga egna oljeriggar men däremot en del rederier, t ex. Transatlantic, som kör supplyfartyg till 
plattformarna.  

Kryssningssjöfart 
Kryssningssjöfarten genomför endast nöjesseglingar och inga transporter. Idén med kryssningar kom till i 
Storbritannien i mitten av 1800-talet, de började utföra resor för rika till olika intressanta resmål runtom i 
världen. Kryssningarna ökade när emigrationen till USA minskade, rederierna behövde då använda sina 
fartyg till något och startade därför kryssningsresor parallellt med sin linjetrafik.  På 1970-talet började 
norska rederier med fartyg byggda enbart för kryssningar, de hade stora soldäck och pooler vilket passade 
perfekt i Karibien. Just nu domineras marknaden av fyra stora aktörer, Carnival Corporation med 47.7 
procent, Royal Caribbean Cruises med 23,3 procent, Genting Hong Kong med 8,2 procent och MSC med 
5,8 procent av marknaden.  

Färjetrafik 
Färjetrafiken är en trafik med fasta tidtabeller och många avgångar. Det är en kombination av 
passagerarfartyg och transportfartyg för fordon. De finns allt från små vägfärjor till stora kryssningsfartyg 
med bildäck så som Tallink Silja och Viking lines fartyg. De färjor som trafikerar sträckor med mycket 
godstransporter kallas ofta ropax-fartyg, de är en kombination av roro- och passagerarfartyg, vissa är 
anpassade för många passagerare med stora utrymmen och många hytter medan andra är helt och hållet 
anpassade för att bara ta lastbilschaufförer. De flesta stora ropax-fartyg har portar i både för och akter för 
snabb lossning och lastning av fordon. De större färjorna är ofta snabba fartyg med en fart på 20-28 knop, 
men det finns också höghastighetsfärjor som är lite mindre och har en marschfart på mellan 35 och 40 
knop. I norden är färjor vanligt förekommande, de transporterar människor och fordon mellan länderna i 
och runtomkring östersjön, de är också vanligt förekommande från Storbritannien till kontinenten. 

Bilsjöfart 
Idag kan vi köpa bilar av märken som kommer från jordens alla hörn. Detta möjliggörs tack vare 
bilsjöfarten. År 2010 fraktades 11.7 miljoner bilar över haven. Bilarna transporteras  på stora specialbyggda 
roro-fartyg som tar cirka 8000 bilar men i närfarts områden är de oftast mindre och tar cirka 1000 bilar. 
När det inte finns tillräckligt med bilar för att fylla fartygen kan de ta annan roro-last t ex. trailers. Fartygen 
är stora, höga och kantiga för att utnyttja utrymmet så myckert som möjligt. De är snabba med en fart 
omkring 20 knop.  De största rederienrna är svensk-norska Wallenius Wilhelmsen, skandinaviska Höegh 
Autoliners, Japanska NYK line, Mitsui OSK lines och K line. 
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Linjesjöfart 
Linjesjöfart är trafik som går på fasta tidtabeller mellan fasta hamnar, det består av styckegods som 
transporteras i enhetslaster så som containrar, lastbilstrailers och pallar. Containrarna är standardiserad, 20 
eller 40 fot långa och 8 fot breda, de lastas på containerfartyg som är renodlade för att bara ta containrar. 
Flera containerfartyg är stora och kan ta över 11 000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), störst är 
Maersk lines e-typ fartyg som kan ta 14 000 TEU, dessa är då 400m långa. Containerfartygen har slanka 
skrov och stora motorer för att kunna gå fort. De har en fart på 17-26 knop. Den last som inte kommer i 
containrar transporteras på roro-fartyg. Roro-fartygen är oftast liter mindre (dödvikt under 15 000 ton) 
och trafikerar kortare sträckor. Roro-är mycket vanligt i norden och sverige hade 1januari 2011 den tredje 
största roro-flottan i världen med 29 fartyg om 370 000 dödviktston och 574 000 brutto.  

Trampsjöfart 
Trampmarknanden är den marknad med gods som inte går i linjesjöfart, det betyder att den består av 
enkelresor och kortare tidskontrakt. Det som vanligtvis fraktas på detta vis är olja och oljeprodukter, kol, 
malm, spannmål och annat som är tillräckligt stort för att engagera ett helt fartyg. Trampmarkanden är den 
största sjöfartsmarknaden volymmässigt och det är den konkurrensmässigt bästa marknaden. 
Upphandlingar om frakterna görs mellan lastägare och redare och beroende på konjunkturläge, efterfrågan 
och råvarupriser skiftar priserna upp och ner väldigt mycket. Detta är en svår bransch där det krävs att 
man har stenkoll på nuvarande priser och en bild av hur det kommer förändra sig i framtiden, därför finns 
det mäklare som jobbar enbart med att ordna kontrakt mellan redare och lastägare. Om konjunkturen är 
stabil kan kontrakten sträcka sig under lite längre tidsperioder, medan de vid svajig konjunktur oftast inte 
gäller längre en en specifik resa. 

Olika aktörer inom sjöfarten 
Varven är de som bygger alla fartyg. Det finns mängder av olika varv, en del utför endast underhåll och 
reperationer medan andra bygger enorma fraktfartyg, andra har specialiserat sig på en specifik typ av fartyg 
t ex. varv i Finland som endast bygger kryssningsfartyg. De som äger och driver fartygen är redarna, de 
kan äga allt från ett upp till hundratals fartyg. Vissa rederier är verksamma inom flera olika marknader 
medan andra specialiserat sig på en marknad. Redarna är de som är ansvariga för godset så länge det är 
ombord på fartygen. Godset som fraktas ägs av lastägare. Lastägaren anlitar ett rederi för att frakta sitt 
gods och rederiet utser ett fartyg som klarar av uppdraget. Godset lastas ombord på fartygen i hamnar och 
det är lastägarens ansvar att se till att godset finns tillgängligt i hamnen då fartyget anländer. Hamnarna 
kan vara väldigt olika, det finns allt från gigantiska containerhamnar, med specialbyggda kranar för snabb 
lossning och lastning, som kan hantera 400m långa fartyg, ner till små hamnar där fartygen måste ha egen 
utrustning för att lossa och lasta gods.  
Det internationella organ som arbetar med frågor inom sjösäkerhet, miljöskydd och andra 
sjöfartsrelaterade frågor är FN-organet IMO (International Maritime Organization). IMO har bland annat 
tagit fram de internationella sjöväjningsregler och vad för typ av säkerhetsutrusning som krävs för olika 
fartområden. De kontrollerar också miljöaspekter som t ex. mängd olja i länsvattnet. EU och de nationella 
myndigheterna bygger utifrån IMOs bestämmelser vidare på kraven för att anpassa dem för sina 
respektive länders miljö och säkerhetskrav. De som gör kvalitetssäkringar och ser till så att alla krav som 
ställs om säkerhet, underhåll och miljöskydd uppfylls är klassificeringssällskapen. De är i de flesta länder 
auktoriserade att utföra kontroller åt myndigheterna.  

Miljö 
Fartyg är det mest energieffektiva transportsättet idag. Det bidrar till en mindre miljöpåverkan än andra 
transportsätt. Men det finns trots detta stora miljöproblem inom sjöfarten. Oljeutsläpp förstör stränder 
och dödar sjöfåglar, bottenfärg släpper giftiga ämnen som dödar djur och växter, ekosystem kan kollapsa 
när nya arter av organismer följer med i ballastvattentankar och fartygen släpper ut stora mängder svavel- 
och kväveoxider. Det sker hela tiden en utveckling för att minska miljöpåverkan och både EU och 
nationella myndigheter inför hårdare och hårdare krav för att minimera miljöhoten. T ex. införde EU 2003 
ett förbud mot enkelskov på tankfartyg med tunga oljor och forskning på giftfria bottenfärger sker hela 
tiden.  
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PROPELLERMODELLERING  
Vid design av propellrar beräknas viktiga egenskaper, som drivkraft, moment och verkningsgrad Dessa 
påverkas av geometriska egenskaper på propellern så som diameter, D , geometrisk pitch, GP och 
kordans längd, c . Till att börja med krävs en teori om vad som får propellern att skapa en drivkraft och 
ett moment, för detta finns det två olika teorier. Den första är momentteorin, den beskriver propellern 
som en skiva släpper igenom vatten och skapar en tryckskillnad på de olika sidorna av bladskivan, 
bladskivan delas upp i element och drivkraften och momentet för varje element beräknas.  Drivkraften för 
varje element räknas ut med 
 

24 (1 )                                                                                                            (1)AT r v a a rπ ρ∆ = + ∆
    
där r  är radien till mitten av elementet, r∆ är elementlängden, ρ  är densiteten på fluiden, Av är 
hastigheten på fluiden precis innan propellern, a är axiella inflödes faktorn. För att räkna ut momentet 
används 
 

34 (1 ) '                                                                                                       (2)AM r v a a rπρ ω∆ = + ∆
   
där 'a är tangentiella inflödesfaktorn och ω är rotationshastigheten i radianer per sekund. 
Den andra teorin är bladelementteorin,  där propellerbladet approximeras som en flygplansvinge. Varje 
blad delas upp i lika stora element och drivkraft och moment för varje element beräknas, för att sedan 
adderas till den totala drivkraften och momentet. Drivkraftet per element räknas ut med 

 
[ cos( ) sin( )]                                                                                           (3)L DT qcN C C rφ φ∆ = − ∆

   
där q är det dynamiska trycket, c är kordans längd, N är antal propellerblad, LC är den dimensionslösa 

lyftkraftskoefficienten, DC är den dimensionslösa motståndskoefficienten ( LC  och DC är båda beroende 
av GP ) och φ är vinkeln från propellerns rotationsriktning till hastighetsvektorn som kommer in mot 
propellerbladen. Momentet beräknas med  

 
[ sin( ) cos( )]                                                                                        (4)L DM qcN C C r rφ φ∆ = + ∆

.    
Dessa två teorier ger olika resultat för drivkraft och moment och därför behöver kombineras för att ge 
rätt resultat. Både q , LC och DC beror av a och 'a , tack vare detta kan ekvationerna ställas upp i ett 
ekvationssystem som sedan löses med tex funktionen fsolve i MATLAB. När detta är gjort räknas T∆  
och M∆  ut igen med de nya a och 'a  värdena och adderas för att få den totala drivkraften T  och det 
totala momentet M . Verkningsgraden fås från 

 

                                                                                                                                    (5)ATv
M

η
ω

=

      
För att få en uppfattning av propellerns egenskaper vid en specifik hastighet (tex marschfart) så görs 
drivkraften, momentet och verkningsgraden om till dimensionslösa konstanter, TK och QK , som är 

beroende av det dimensionslösa framdriftstalet J och redovisas i ett propellerdiagram där de plottas som 
funktion av J . TK beräknas med 

 

2 4                                                                                                                             (6)T
TK

n Dρ
=
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där n är propellerns varvtal i varv/s och D är propellerns diameter. QK beräknas med  

 

2 5                                                                                                                             (7)Q
MK
n Dρ

=  

 
Varvtalet n fås från 

 

                                                                                                                                     (8)Avn
JD

=
 

 
Verkningsgraden fås nu från 

 

                                                                                                                              (9)
2

T

M

K J
K

η
π

=

 

 
Figur 1. Propellerdiagram 
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FARTYGSPROJEKTERING 
 
I Singapore, som är världens näst största containerhamn, lastas och lossas årligen 28 miljoner containers 
(TEU). I Europas största containerhamn Rotterdam är den årliga lastnigen och lossningen 11 miljoner. 
Uppgiften är att ta fram ett fartyg som kan transportera 12000 containrar (TEUs) mellan dessa hamnar. 
Fartyget ska gå tur och retur inklusive lastning och lossning på 40 dagar.  
 
För att lösa detta transportscenario krävs till att börja med en beräkning av den sträcka fartyget kommer 
att åka och vilken hastighet som krävs för att klara den angivna tidsbegränsningen. Detta avgör hur många 
eller hur stort fartyg som krävs för att lösa problemet. När detta bestämts kan storleken bestämmas, 
antingen med en uppskattning av den volym som krävs för lasten, eller en uppskattning av det 
deplacement som krävs för att bära lastens och fartygets vikt. Efter att dimensionerna har bestämts kan 
stabilitet, motstånd, propeller och motorstyrka räknas ut. 
 

ANALYS 

Transportsträcka och hastighet 
Transportsträckan uppskattas till 16 576 Nm med hjälp av hemsidan sea-distances.com[1] och marschfart 
beräknas till 23 kn. Fartyget är designat för att gå genom suezkanalen vilket minskar transportsträckan 
betydligt. Tid för lossning och lastning uppskattas till 4 dygn och för oväntade situationer antas 1 dygns 
marginal på varje sträcka. Hastigheten behöver då vara 23 kn för att klara tidsbegränsningen. Froudes tal 
beräknas enligt [2] 

𝐹𝑛 =
𝑈

�𝑔𝐿𝑝𝑝
=

11.83 
√9.81 ∙ 390

= 0.19                                                                                                                (10) 

 
där 𝑈 är marschfarten [m/s], 𝑔 är gravitationen [m/s2] och 𝐿𝑝𝑝 är längd mellan perpendiklarna [m]. 
Froudes talet visar att fartyget är deplacerande (Froude under 0.4). 

Last 
Lastens vikt uppskattas till 168000 ton. Vikten på en container varierar mellan 4 och 30 ton. Rederiet 
Maersk Lines[3], som är världens största containerfartygsrederi, uppskattar medelvikten till 14 ton då de 
konstruerar sina fartyg. Denna medelvikt används vid konstruktionen av detta fartyg.  

Fartygets dimensioner 
Fartyget har dimensionerna enligt tabell 1. Dimensionerna bestämdes efter studier av liknande fartyg som 
utför nästan samma transportscenario och inspirerades i första hand av Emma Maersk[4]. 
 
 

Tabell 1. Fartygets dimensioner 

Längd, över allt LOA 401m Deplacement ∆ 230000ton 
Längd,mellan 
perpendiklar 

Lpp 390m Dödvikt DW 174500ton 

Bredd, max b 57m Lättvikt LW 55500 
Djupgående T 15.5m(fullastat)    
Fribord F 15m    
Höjd till väderdäck D 15m    
Höjd över allt H 57.5    
Blockkoefficient CB 0.63    
Marschfart V 23kt    
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Figur 2. CAD-modell av fartyget 

En CAD-modell tas fram i DELFTship[5], se figur 2. Modellen ger deplacement, flytpunkt i 
långskeppsled, CB, CP, våt yta, total höjd, fribord, längd mellan perpendiklarna och [5] kan beräkna 
släpmotståndet. Dödvikten utöver lasten uppskattas till 6500 ton där bunkerolja är 4000 ton, motor 2000 
ton och förnödenheter, så som mat och vatten, 500 ton. Alla dessa uppskattningar görs med god marginal.  
Med [6] görs en kontroll av förhållandet mellan dödvikt, deplacement och CB för att kontrollera om 
lättvikten på fartyget är rimlig i förhållande till liknande fartyg.  

Stabilitet 
Fartygets stabilitet och IMO:s stabilitetskriterier visas i tabell 2 och fartygets GZ kurvor i figur 3. 

 

Tabell 2. Stabilitet 

Stabilitet  Resultat IMO Krav 
Begynnelsemetacentrum GM0 2.35m(lastat) 

33.7m(olastat) 
minst 0.15m 

GZ vid 30˚ lutning  1.7m(lastat) 
10.7m(olastat) 

minst 0.20m 
 

Area upp till 30˚  0.45mrad(lastat) 
2.8mrad(olastat) 

minst 
0.055mrad 

Area upp till 40˚  0.75mrad(lastat) 
3.9mrad(olastat) 

minst 
0.090mrad 

Area mellan 30 och 40˚  0.29mrad(lastat) 
1.0mrad(olastat) 

minst 
0.030mrad 

GZmax  35˚ Över 25˚ 
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Figur 3. Den första GZ-kurvan beskriver fartygets rätande moment när det är olastat och den andra GZ-kurvan beskriver 
fartygets rätande moment då det är fullastat. 

 
Stabiliteten beräknas med MATLAB scriptet Hydrostatics[7]. I scriptet Hullbender[8] bestäms en 
skrovgeometri som läggs in i Hydrostatics och med fartygets tyngdpunkt som indata beräknas fartygets 
stabilitet. Fartygets tyngdpunkt uppskattas med  
 

𝐾𝐺 =
∑𝑀𝑖 ∙ ℎ𝑖

∆
=

168000 ∙ 30 + 55500 ∙ 13 + 500 ∙ 60 + 2000 ∙ 12 + 4500 ∙ 5
230000

= 25.4𝑚          (11) 
 
där 𝐾𝐺 [m] är tyngdpunktens avstånd till kölen, 𝑀𝑖 [ton] är den uppskattade massan för ett specifikt 
element av fartyget, t.ex. skrovet, ℎ𝑖 [m] är den uppskattade höjden från kölen för det elementet och ∆ 
[ton] är det totala deplacementet för fartyget (lastat respektive olastat). I tabell 3 ses uppskattningarna av 
𝑀𝑖 och ℎ𝑖 för de olika elementen.. 
 

 

Tabell 3. Tyngdpunktsuppskattningar för olika element 
Element  𝑀𝑖 ℎ𝑖 
Last 
 

 168000ton 30m 

Skrov  55500ton 13m 

Överbyggnad  500ton 60m 

Maskin  2000ton 12m 

Bunker  4500ton 5m 
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Motstånd, effektbehov och propeller 
Motorn som valts är en MAN B&W K98ME-C7 [9] med en effekt på 60200 kW. 

Motstånd 
Fartygets effektbehov redovisas i tabell 4.  
 

Tabell 4. Effektbehov 

Maskineffekt NCR 60200 kW 
Släpeffekt PE 33715 kW 
Skrovets 
verkningsgrad 

ηH 1.14 

Axeleffekt PS 49300 kW 
 
Två olika metoder används för att beräkna släpmotståndet som funktion av hastighet, Holtrop och 
Mennen(som beräknas med hjälp av MATLAB-scriptet Resistance[10]) och John Winter (KAPER) 
(DELFTship), där båda metoderna ger samma resultat. Resultatet multipliceras med hastigheten för att få 
släpeffekt. Resistance ger figur 4, som beskriver de olika motståndskomponenterna som funktion av 
hastigheten (Froudes tal se ekv 1). 

 

 

Propeller 
Propellerns dimensioner är enligt tabell 5. 
 

Tabell 5. Propellerdimensioner 

Diameter D 9.3 m 
Antal blad Z 5 
Varvtal vid 
marschfart 

n 104 v/min 

Stigningsförhållande P/D 1.2 
Bladareaförhållande AE/A0 0.42 
Verkningsgrad ηprop 0.60 

 
 
Propeller väljs med hjälp av färdiga propellerdiagram (från tillverkare), där den behövda drivkraften 
(släpmotståndet) som funktion av varvtalet plottas direkt i propellerdiagrammet, eller med ett 
propellermodelleringsprogram[11], i MATLAB, se avsnitt propellermodellering. Med dessa metoder kan 
propellerns dimensioner och verkningsgrad bestämmas.  

Figur 4. Motstånd som funktion av hastighet. 
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Effektbehov 
Axeleffekten 𝑃𝑆 beräknas enl.[12] 
 
 

𝑃𝑆 = 𝑃𝐸
𝜂𝑝𝑟𝑜𝑝∙𝜂𝐻

= 33715
0.60∙1.14

= 49300 𝑘𝑊                                                                                                    (12) 

 
där 𝑃𝐸 är släpeffekten, 𝜂𝑝𝑟𝑜𝑝 är propellerns verkningsgrad och 𝜂𝐻 är skrovets verkningsgrad som 
beräknas med: 
 

𝜂𝐻 =
1 − 𝑡
1 −𝑤

= 1.14                                                                                                                                             (13) 
där 
𝑤 = 0.5 ∙ 𝐶𝐵 − 0.05 = 0.5 ∙ 0.63 − 0.05 = 0.265                                                                                      (14) 
 
𝑡 = 0.6 ∙ 𝑤 = 0.6 ∙ 0.265 = 0.159                                                                                                                   (15) 
 
där är fartygets medströmsfaktor och 𝑡 är fartygets sugfaktor. Medströmsfaktorn beskriver fartygets 
förmåga att dra med sig vattnet närmast skrovet (pga. Viskositeten) och på så sätt minska hastigheten för 
vattnet vid propellern som då får en högre verkningsgrad. Sugfaktorn beskriver hur motståndet för 
fartyget ökar pga. att propeller skapar ett lägre tryck vid fartygets akter. När axeleffekten har beräknats 
adderas ytterligare 15 % på effekten för att kompensera för vågor och vind och då fås maskineffekten som 
är 56696 kW. Motorn som valts har 60200 kW då det var den närmast över den behövda maskineffekten. 
Kavitationskontroll utförs med [13] och propellern löper liten risk för kavitation. 
 

DISKUSSION  
Uppskattningen av en containers medelvikt till 14 ton gör att fartyget utrymmesmässigt kan ta betydligt 
fler containrar, ända upp till 17000 (med samma totalvikt). Så om medelvikten skulle understiga 14 ton kan 
givetvis fler containrar lastas utan att fartygets egenskaper påverkas. Djupgåendet vid olastat är endast 4m 
och ballastvikten som krävs för att propellern skall komma under vattnet är för stor för att rymmas i 
tankar ombord, därför rekommenderas att fartyget bogseras till hamn för att lastas första gången. Sedan 
går fartyget i linjetrafik och kommer alltid köras lastat.  
 
Motorn som valts är en MAN B&W K98ME-C7 med ett varvtal på 104 varv/min. Propellern har 
anpassats efter motorns varvtal och verkningsgraden är då lite lägre än optimalt. Detta är dock bättre än 
om det skulle krävts en växel mellan motor och propeller. 
 
Antalet skott som behövs bestäms med Det Norske Veritas [14]. För ett fartyg i denna storlek behövs 13 
skott inklusive kollisionsskottet. 
 

SLUTSATS 
Detta fartyg har konstruerats för att klara transportscenariot. Det finns många olika sätt att lösa detta 
scenario och här redovisas ett sätt att lösa det på. 
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SEGLA MED VINDEN RAKT BAKIFRÅN SNABBARE ÄN VINDEN 
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.  

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 5. Kraftanalys 

hastighet Propellerverkningsgrad

Vindhastighet Hjulverkningsgrad
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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 5 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   
 

                                                                                                                                   (16)P F V= ⋅
 

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. 
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                                                                                                                            (17)net p hF F F= −
 
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 

 
                                                                                                                              (18)

( ) /                                                  
h h h

p p p

P F V
P F V W

η
η

=
= −                                                                 (19)

 
Relationen mellan effekten som utvecklas vid propellern och hjulet

  
                                                                                                                                (20)p h gP P η=

Där gη  är kraftöverföringens verkningsgrad. Ekvationerna 18 och 19 i ekvation 20 ger 
 

( ) /                                                                                                       (21)p p h h gF V W F Vη η η− =
Som sedan förenklas till 
 

                                                                                                              (22)
pp h h g

VF F
V W

η η η=
−

Den nettokraft som finns tillgänglig för att överkomma motstånd blir därför 
 

1                                                                                     (23)net p h h h g p
VF F F F

V W
η η η = − = − − 

Så länge ekvationen 
 

1                                                                                                                     (24)h g p
V

V W
η η η

−
>

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.  
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Figur 6. krafter på propellrar med olika pitch, vid medvind 

Figur 6 visar två propellerblad på varsin axel. Den övre har en låg stigning dvs. som en farkost som 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.  
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EXPERIMENT 
 Segling associeras vanligtvis med en båt utrustad med ett segel, och när en farkost som på figur 7 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 utfördes av 
vindtunnelingenjören Dr. Andrew Bauer 1969. Han konstruerade en storskalig farkost, se figur 7, 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[15].  

Figur 7. Andrew Bauer med sin farkost. Foto: 
fasterthanthewind.org 
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Figur 8. Blackbird, rekord hållaren för DDFTTW. Foto: fasterthanthewind.org 

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[16]. Farkosten som tog rekordet var ”Blackbird”, se 
figur 8, 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[18] och i kommentarsfält till youtubeklipp 
[19] 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 
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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 9.  
 

                                 
Figur 9. Ritning av modellen sett bakifrån och modellen sedd från sidan  

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 figur 10. 

 
 

Figur 10. Modellen sedd snett uppifrån 
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Cykelhjulet ges en fart och roterar med konstant hastighet. På grund av det rullmotstånd som 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 figur 11 A. 

 
Figur 11. Situationsbild sett ovanifrån. Röd pil visar vindens hastighet och blå pil visar farkostens hastighet relativt cykelhjulet. 
Figur 1A visar när farkosten står still och roterar med cykelhjulet. Figur 1B visar när farkosten börjat åka med hjälp av vinden och 
därför roterar långsammare än hjulet. Figur 1C visar när farkosten åker lika fort som vinden och därför ser ut att stå still. Figur 1D 
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 figur 11 B. 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 figur 11 C. 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, se figur 11 D. 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. 
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Figur 12. De propellrar som användes 

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 12, 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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BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
 
Fartyget är ett containerfartyg som ska transportera 12000 containrar (TEU) Mellan Rotterdam och 
Singapore, det ska färdas genom Suezkanalen och resan ska ta 40 dagar tur och retur. Motorrummet ligger 
mitt under däckshuset och det är lastrum framför och bakom motorn, se figur 1. Huvuddata så som längd 
bredd och djupgående redovisas i tabell 1 

                                                              
 
Figur 8. Generalarrangemang. Motorn är placerad i mitten av fartyget och bunkertankarna ligger under lastutrymmet bakom 
motorn. 

 
Tabell 6. Fartygets huvuddata. 

Längd, över allt LOA 401m Deplacement ∆ 230000ton 
Längd, mellan 
perpendiklar 

Lpp 390m Dödvikt DW 170000ton 

Bredd, max b 57m Lättvikt LW 53000ton 
Djupgående T 15.5m (lastat) Ballastvikt, lastat fartyg BWL 0ton 
Fribord F 15m Ballastvikt, tomt fartyg BWT 0ton 
Höjd till väderdäck D 15m Tyngdpunkt, vertikalt KG 25m 
Höjd över allt H 57,5 Tyngdpunkt, 

långskeppsled 
LCG 191m 

Blockkoefficient CB 0.63 Begynnelsemetacentrum GM0 2,35m 
Marschfart V 23    
Maskineffekt NCR 56696kW    
Propellerdata:      
Diameter D 9.3    
Antal blad Z 5    
Varvtal vid marschfart n 90-97    
Stigningsförhållande P/D 1.2    
Bladareaförhållande AE/A0 0.42    
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BILAGA 2 SUEZKANAL MAX BREDD OCH DJUP 
Det maximala djupet för ett fartyg med bredd 57m är 16.5m enl. tabell 1. Tabell 1 är ett urklipp från 
Suezkanalens bestämmelser om bredd och djupförhållandet. 

Tabell 1. BEAM AND DRAUGHT Loaded Vessels  
( Southbound & Northbound ) ( Cont.) 

BEAM DRAUGHT BEAM DRAUGHT 
ft. in. m. cm. ft. in. ft. in. m. cm. ft. in. 
186 0 56 69 54 8 199 4 60 75 51 0 
  3   76   7   8   85 50 11 
  7   87   6 200 0   96   10 
  10   94   5  4 61 6   9 
187 2 57 4   4   8   16   8 
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