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Meddelanden
från
Kungl Örlogsmannasällskapet
Nr 7/1981. Ordinarie sammanträde i Göteborg den 14 oktober 1981
(Utdrag ur protokoll)
l. Sammanträdet hölls i Marintekniska institutet, SSPA , i Göteborg i närvaro av 24
ledamöter och 17 särskilt inbjudna gäster.
2. Vid sammanträdets öppnande riktade ordföranden ett särskilt tack till hedersledamoten HansEdstrand och ledamoten Hans Lindgren dels för upplåtande av Marintekniska institutets lokaler för sammanträdet och visning av dess anläggningar samt
överlämnade till HansEdstrand minnesskriften och minnesmedaljen från Sällskapets
200-årsjubileum .
3. Valdes ledamoten Kaj Unden till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigsfartygs
konstruktion. Maskin- och elektroteknik" för år 1981-82.

/SSN 0040-6945
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Axel Abrahamsons Tryckeri Ab. Karlskrona 1981

4. Fastställde Sällskapet styrelsens förslag till stipendium och belöningar enligt följande:
Örlogskapten Lars Wedin hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning
3.000 kronor för hans enskilda utredning vid Militärhögskolan med titeln "Den strategiska utvecklingen i Indiska Oceanen".
Sergeant Björn Edarp hedersledamoten Karl Ragnar Gierows stipendium på 3.000
kronor för ett mycket gott studieresultat i årskurs 2 av marinens tekniska gymnasieskola.
Hedersledamoten Stig H.·son-Ericson Sällskapets guldmedalj för framstående sjömilitärt författarskap.
Postumt ledamoten Henning Hammargren Sällskapets silvermedalj för sin bok "Vapenköp under krig".
Ledamoten Cay Holmberg hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning 3.000 kronor för omfattande skriftställarskap i sjömilitära ämnen.
Ledamoten Göran W allen hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning
2.000 kronor för sitt arbete med taktiska föreskrifter.
5. Korresponderande ledamoten Hans Lindgren höll sitt inträdesanförande med titeln "Skeppsteknisk forskning i marinens tjänst" .
Stockholm den 26 november 1981
Bo Granath
sekreterare

Tillverkare av fartygsutrustning för såväl marina som civila fartyg .
l vårt tillverkningsprogram bl. a.:
alla dörrtyper såsom A-dörrar. inredningsdörrar, vt och st dörrar. skjutdörrar A
och B typ, kyldörrar, styrhyttsdörrar. dävertar för livbåtar. venti!at ions luckor. hu var för luftrör. manluckor, stöttor, olika slag av spygatt, låsbeslag , gångjärn mm .
Vår långa erfarenhet inom branschen gör att Ni med förtroende kan vända Er till
oss. Vi står gärna till tjänst med ritningar och offerter.

AB Mo Mekaniska Verkstad
Box 7 - S-560 25 Bottnaryd, Sweden Tel. 036/203 00- Telex 701 36
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Ordförandes anförande vid
nedläggandet av ämbetet
den 16 november 1981
Under de första novemberveckorna i år var inte bara Sveriges utan en stor del av världens intresse riktat mot Karlskrona , mot Sydkustens örlogsbas , mot marinens personal där och mot den svenska marinen över huvudtaget. Den sovjetiska W -ubåten 137 ,
dess hänsynslösa kränkning av svenskt territorium och svenskt militärt skyddsområde
samt svenska marinens fasta och beslutsamma åtgärder har varit världsnyheter .
Kungl Örlogsmannasällskapet vill uttrycka sin respekt för den fasthet , beslutsamhet och kunnighet varmed marinens personal i Karlskrona löst sina krävande och
långt ifrån problemfria uppgifter under en ständig och intensiv uppföljning från miljontals ögon och öron via massmedia. Samma respekt gäller den personal som med
gott sjömanskap löst de praktiska uppgifterna, bevakning, bärgning, spaning , transporter m m under dessa veckor. Kungl Örlogsmannasällskapets motto - " med förstånd och styrka" - har påtagligt präglat örlogsbaschefens och kustartilleriförsvarschefens ledning av verksamheten . (Kmd av l graden Forsman , Öv l graden Danckwardt) .
Händelserna har också väckt omvärldens respekt och värdering av Sveriges säkerhetspolitik med dess klara ställningstangande för alliansfrihet och neutralitet.
Strålkastare och TV-kameror samt fotografernas blixtljus mot kartbilden över Skandinavien har visat världen vårt utsatta militärgeografiska läge och militärpolitiska situation.
En buffertstat mellan två militära pakter, NATO och WP, beläget mellan två strategiska brännpunkter , Nordkalotten och Östersjöutloppen . De stora marinövningar
som Sovjet genomfört i Östersjön och NATO i Västerhavet ger också en tydlig bild
av den marina upprustning som sker och har skett i vårt närområde. För Sällskapets
ledamöter är dessa förhållanden levande kunskaper. Hos många andra, både i Sverige och på andra håll i världen , har vår säkerhetspolitiska situation genom ubåtsincidenten vunnit ökad förståelse. Medvetenheten har ökat om att Sverige har en marin
del som sträcker sig tolv distansminuter ut från kusten . Ett sjöterritorium som är en
del av vårt rike , en del där vi har rättigheter och skyldigheter , en del där svensk lag
och ordning skall råda, en del där sjöfart, fiske och all annan marin verksamhet skall
kunna äga rum under trygga förhållanden. Och en del som vi kan och skall utnyttja i
vårt försvar , för del av det marina djupförsvaret. (Jag säger "Del av det marina djupförsvaret- detta börjar ju avsevärt längre ut). Man har i växande omfattning blivit
mer och mer medveten om att Sverige "inte tar slut vid strandkanten".
Kungl Örlogsmannasällskapet har genom sina ledamöter - tillsammans med många
andra inom marinen- påtalat behovet av marina resurser till en kvantitet som svarar
mot de uppgifter marinen skalllösa-i krig och i fred. Ibland har det varit ett otacksamt arbete .
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Inom marinen är vi väl medvetna om de brister som finns i de sjöoperativa systemen. Men bristerna är framförallt kvantitativa . Vi har och vi får vapensystem och
vapenbärare av hög kvalitet men antalet är för litet. Vid sällskapets högtidssammanträde för två år sedan påtalade jag det angelägna i att ha en "marinplan 90", där ett
rimligt behov av marina resurser avvägt mot marinens uppgifter kunde redovisas. En
sådan ideplan skulle ge chefen för marinen möjlighet påtala vad marinen verkligen
behöver av personal, materiel och organisation för att på ett tillfredsställande sätt
kunna lösa de uppgifterna i fred, under neutralitet och i krigsfallet.

*
I sitt underlag för programplanen 1982- 1987 har chefen för marinen redovisat en
översiktligt sådan "önskelista" . Det är uppenbart att behovet inte kan tillgodoses
inom de ekonomiska ramar programplanen och dess fortsättning ger. Avsevärda brister kommer alltjämt att finnas . Men ännu finns tid att styra utvecklingen åt rätt håll.
Vi står inför ett nytt försvarsbeslut. Det vore förvånansvärt om inte den ökade förståelsen för marinens uppgifter och behov kommer att resultera i krav på förstärkning
av sjöförsvaret inte bara från försvarets män utan också från breda kretsar i vårt samhälle .
Försvarsbesluten från 1958 och fram till1972 har inneburit en oförnuftets nedrustning av marinen. Särskilt kännbart vad gäller ersättningsbyggnad av fartyg bl a av den
typ som skall svara för övervakning, sjöfartsskydd , ubåtsjakt m fl uppgifter , d v s fartyg av fregattyp men också övriga fartygstyper har reducerats hårt till antalet . Alltför
länge har marinen fått hålla tillgodo med den absolut minsta delen av försvarsanslaget
- 13 till15 %-medan övriga försvarsgrenar legat mellan 30 och 40 %. I försvarsdebatten har intresset varit inriktat mot den allmänna värnplikten mot flygplanfrågan
och fredsorganisationsfrågan. Våra ansträngningar att åstadkomma förståelse för
marinens uppgifter och behov i ett havomflutet land har rönt viss men ej tillräcklig
framgång . Det borde stå klart för varje logiskt tänkande människa att ett försvar som
är avsett att " i det längsta hindra en angripare få fast fot på svensk mark", (citat ur
målsättning för totalförsvaret) d v s försvaret utanför och på kusten (samt vid landgränsen) bör utgöra huvuddelen av vårt militära försvar. I ett sådant djupförsvar har
förband ur alla försvarsgrenar en given plats: Flottan och flyget till sjöss , kustartilleriet på kusten och anfallsberedda fältförband bakom kusten . Men det måste vara en
efter uppgifterna avpassad avvägning i systemet med tyngdpunkten rätt placerad. Så
är icke fallet f n med den kvantitativa nedrustning av marinen som ägt rum. Jag anser
att man har rätt att kräva en omprövning i avvägningsfrågan, en omprövning grundad
på operativa bedömningar och med målsättningens inriktning - "att i det längsta
hindra en angripare få fast fot på svenska mark" - som bakgrund. Det borde tillhöra
varie försvarsutrednings väsentliga och mest framträdande uppgifter att göra en sådan prövning av avvägningen inom vårt försvar.
Den borde innebära en ökad tilldelning för marinen.
Då kan marinen bättre bidraga till det respektförsvar som skall kunna hålla landet
utanför ett krig och bättre kunna hävda våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter
inom svenskt sjöterritorium.
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Den senaste tidens händelser utanför Karlskrona har visat på behov resurser också
redan i fredstid. Händelserna har visat att marinen kan kraftsamla sina resurser på
kort tid till det område där de behövs - men på bekostnad av insatsberedskap inom
andra områden.
Den ökade fredsrustningsgrad av fartyg och ka-förband som chefen för marinen beordrat kommer till en viss del att avhjälpa dessa brister.
Det finns också positiva tendenser i utvecklingen . Övervakningen av vårt sjöterritorium och omgivande havsområden effektiviseras med utbyggnaden av våra sjöbevakningscentraler kopplade till radarstationer på kusten. Systemet är färdigt på
ostkusten, på Gotland och på väg att färdigställas på sydkusten , i Öresundsområdet
och på Västkusten .
Det ger goda möjligheter att få kontroll över sjötrafiken, det ger indikationer på
onormal verksamhet och det ger förvarning om oväntad aktivitet. I samarbete med
tullverkets kustbevakning och sjöfartsverkets arbetsplatser ger det ökade möjligheter
i samhällets tjänst , t ex vid sjöräddning, vid marin miljökontroll, trafikövervakning.
Det ger dock inte möjligheter att övervaka och att upptäcka vad som händer under
ytan. Att nå därhän kräver mycket omfattande och dyrbara tekniska resurser.
Spaning efter ubåtar i fredstid måste alltjämt begränsas till två typer av verksamhet. Dels efter indikation , rapport om misstänkt ubåt etc. Dels efter en särskild
plan, där spaning sätts in i möjliga "ubåtsområden" överraskande och med oregelbundna tidsintervaller.
För båda typerna används huvudsakligen helikoptrar med sitt effektiva ubåtsjaktsystem. Men- främst beroende på det ringa antalet helikoptrar- med begränsad uthållighet. En komplettering med fartygsburet ubåtsjaktsystem-fregatter/korvettererfordras för att ge tyngd och uthållighet åt denna sjöoperativa uppgift. Som i sig också skall inrymma möjligheter att ge skydd åt sjöfart. Från marinen har påtalats det
lämpliga i att använda varvsstödpengar för framtagande av sådana fartyg . Det bör
dock påpekas att varvsstödpengar enbart icke ger oss örlogsfartyg- ett örlogsfartyg är
icke blott skrov och maskin utan också en vapenutrustning som svarar för en stor del
av de totala kostnaderna. Men sådant stöd är ett bra steg på vägen .

*
Nya fartyg är på väg. Delvis med hjälp av just varvstödmedel har fartyg kunnat beställas vid Karlskronavarvet. De nya fartygen är två minjaktfartyg, s k M 80, som är
en början till välbehövlig föryngring av minröjningsresurser. Vidare två nya robotbåtar, ytattack 81. En början till ersättningsbyggnad av övervattenskomponenten i
vårt invasionsförsvar, också dessa på Karlskronavarvet. Nya ubåtar är under konstruktion och programplanen inrymmer tre enheter. Inom kustartilleriet pågår utvecklingen mot slagkraftiga och rörliga förband som snabbt kan förflyttas till områden där
förstärkning krävs. Det nya vapensystemet med 12 cm pjäser M/80 (Det s k Karin)
med stor rörlighet och flexibilitet är under framtagning, förband av amfibietyp växer
fram .
Inom sex av erforderliga tio betydelsefulla områden har modernt fast kustartilleri
byggts ut. Men också kustartilleriets organisation har allvarliga kvantitativa brister.
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På vapensidan fortskrider utvecklingen av sjöroboten , Rb 15 , avsedd för våra ytattackfartyg , planenligt och positivt. Den långa serien patrullbåtar, 16 stycken , slutlever~ras från Norge i januari och blir operativa i och med robotbestyckningen , som pågar.
Ett viktigt bidrag till övervakningsresurserna får marinen med ett sjövärdigt och
specialutrustat bevakningsfartyg.
Men än en gång - och det måste ständigt framhållas - antalet fartyg , helikoptrar
och kustartilleriförband om än med hög kvalitet svarar ej mot behovet.
Jag vill avsluta mitt anförande med det som är både det mest positiva och det helt
avgörande för marinen och dess framtid. Människorna, anställd personal och värnpliktiga tror på marinens betydelse och självklara plats i vårt försvar , har förtroende
för vår materiel och för varandra. Yrkesskicklighet , yrkesstolt och arbetsglädje trots
många gånger kärva förhållanden och knappa resurser samt en vilja att lösa uppgifter
på bästa sätt finns hos vår personal. Det har inte minst visat sig under de nyligen timade händelserna här utanför. Det är också Kungl Örlogsmannasällskapets strävan att
understödja och uppmuntra all vår personal till fortsatt arbete för marinens bästa
samt att sprida förståelse för sjöförsvaret och dess betydelse för vårt land . Med dessa
ord nedlägger jag mitt ämbete efter Kungl Örlogsmannasällskapet 210:e arbetsår.

UBÅTEN NÄCKEN:

Säker
energiförsörjning
ombord
scania generatoraggregat
GAS 11-05, med en
J e u mont-Schneider generator
(Effekt 1 50 kW)

SI:ANIA
Saab-Scania Scaniadivisionen, 151 87 Södertälje
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Ledamoten
HARRY ENGSTRÖM

Viceamiral Mikhail Frantsevitj Reineke
Några glimtar från en märklig rysk sjöofficers levnad
Den 2 januari 1818 började avgångsexamina med den kurs om sjuttiofem kadetter som detta år utexaminerades från
Sjökadettkåren i S:t Petersburg. Bland
de nya sjöofficerarna fanns det tre, vilkas
namn skulle bli särskilt intressanta för eftervärlden . De hette Pavel Nakhimov ,
Mikhail Bestusjev och Mikhail Reineke.
Olika öden väntade dem . Nakhimov var
predestinerad att gå till historien som
amiral, känd för militära bragder till
sjöss och på Sevastopols bastioner i
Krimkriget. Framför Bestusjev låg ett
brett verksamhetsfält inom dekabristernas Norra sällskap. Dekabristerna kallades den krets av unga officerare, författare och vetenskapsmän, vilken - med
sympatisörer som poeten Pusjkin och
diplomaten och författaren Gribojedovi december 1825 gjorde ett misslyckat
upprorsförsök mot Nikolaus I:s självhärskardöme . Bestusjev deporterades
tillsammans med den äldre brodern Nikolai, som också tillhörde vänkretsen,
till Selenginsk i Sibirien. Reineke, slutligen, skulle komma att ägna sitt liv åt
forskning i Vita havet , Murmanområdet
och Östersjön; arbetsinsatser, vilkas omfattning, karaktär och betydelse blivit
känd och erkänd först på senare år.
Den teoretiska delen av den dåtida
ryska sjöofficersexamen omfattade ämnena matematik, navigation, algebra,
mekanik, geografi , historia, artilleri, sjömanskap, geodesi , skeppsbyggnadsteori,

främmande språk samt rysk grammatik .
Ett för den tiden icke föraktligt pensum ,
åtminstone på papperet! Pavel Nakhimov utgick som sjätte man. Kurstrean
hette Mikhail Reineke.
Som så många andra ryska polarforskare under 1800-talets förs ta hälft har
Reineke allt intill våra dagar undgått
nämnvärd uppmärksamhet, trots att han
definitivt kom att tillhöra de ledande ryska geografernas krets. Han var den mest
framstående utforskaren av de ryska haven under perioden 1825-1850.
Mikhail Reineke var född på faderns
egendom Grothusenshof i distriktet Venden av guvernementet Lifland. Gårdsnamnet tyder på anknytning till någon
gren av den baltiska ätt, vilken bland sina medlemmar kunde räkna Carl XII:s
glade "finansminister" under uppehållet
i Bender, generalmajoren Christian Albrecht von Grothusen . Familjenamnet
skrevs Reineken i tidigare släktled. Släkten uppges stamma från Sverige eller
Finland.
Reinekes fader var jurist. Han hade
tjänstgjort som domare i Viborg, senare i
Riga, var en tid i krigstjänst, varunder
han sårades tvenne gånger. Han tjänstgjorde sedan i Fjärran Östern och i Sibirien men flyttade år 1798 till familjegodset , där sonen Mikhail föddes den 10
november 1801.
Han var sjunde barnet i en familj
"med begränsade tillgångar" enligt det
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språkbruk som är comme il faut för våra
dagars sovjetiska biografer.
Då Mikhail fyllt 11 år kunde han emellertid sättas i privat pension i S:t Petersburg. År 1814 intogs han i sjökadettkåren . 1818 utnämndes han till fänrik.
Sina första tre officersår tillbringade han
i Kronstadt. Här mötte Reineke många
intressanta människor, som säkert kom
att påverka både hans tjänstemässiga inriktning och hans livsåskådning (V .P.
Romanov, F.F. Matjusjkin, P.F. Anjou,
F.P. Wrangel m fl). Sannolikt stammar
också Reinekes bekantskap med bröderna Bestusjevs hem och familj från denna
tid.
På våren 1821 beordrades Reineke till
tjänstgöring i Arkangelsk . Snart skulle
Reineke här möta en annan förgrundsgestalt i Rysslands dåtida vetenskapliga
liv, kaptenlöjtnanten, sedermera amiralen greve F P Litke .
Reineke gjorde sig tidigt känd som åtskilligt "läshungrig". I Kronstadt fanns
det då förtiden inte något allmänt bibliotek. Det uppges att han varit stor lånekund hos de bibliofiler, som fanns bland
garnisonens officerare. Rysslands ishavskust var vid denna tid föga utforskad ,
men man hade på ledande håll börjat få
upp ögonen för de naturtillgångar i olika
former som den ryska Norden erbjöd.
För sjöfartens del hade de hydrografiska
undersökningarna i norra Ryssland tagit
en trevande början en bit in på
1700-talet. År 1728 hade läget av staden
Arkangelsk bestämts på astronomisk
väg. Några år senare gjordes en beskrivning av Norra Dvinas mynning. År
17 41 kartlades delar av ryska Lappland,
samtidigt som de första kartorna över Vita Havets östra kust tog form. Under restan av seklet gjordes osammanhängande, osystematiska försök att kartlägga
och sjömäta främst Vita havet. Det ryska
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Amiralitetskollegiet beslöt slutligen att
med början år 1797 starta rationella undersökningar av detta havsområde.
Ä ven denna insats blev, ehuru allvarligt syftande, icke helt framgångsrik.
Kartläggningen skulle baseras på 16 genom astronomisk ortsbestämning, fastlagda punkter. Dessa visade sig emellertid vara mindre tillförlitliga, även om
konturen av områdets kustregioner kunnat dragas korrekt. Nya försök att i början av 1800-talet förbättra läget lyckades
inte. Systematiska lodningar ingick inte i
sjömätningsarbeteL Frågan om beskrivning och uppmätning av Vita havet väntade ännu år 1824 på sin lösning.
Detta påtalades enträget av Fedor Petrovitj Litke , som under åren 1821-1823
ledde tre expeditioner till Nova ja Semlja
och under vägen hade gjort rekognoscerande mätningar för kartläggning av
lapplandskusten. Enligt hans uppfattning
krävdes här fortsatt arbete med sikte på
precisering i detaljerna.
I april 1824 beslöt Amiralitetskollegiet
att sjömätningarna i Vita havet skulle
fortsättas. En expedition under D. A.
Demidov utrustades och underställdes
Litke, som stod i begrepp att under sommaren samma år anträda sin fjärde forskningsresa till Novaja Semlja. Reineke
var en av de officerare , som Demidov utvalde för att ingå i expeditionsfartygets,
briggen Ketti, besättning. Denna expedition skulle för Reinekes del komma
att följas av åtskilliga andra.
För den expedition, i vilken Reineke
nu deltog, uppställdes omfattande uppgifter, som i princip gick ut på att trygga
farleden mellan Arkangelsk och Ishavet
ur navigatorisk synpunkt: man skulle
bestämma läget av grundbankar i Vita
havet och mäta djupen i de många dittills
outforskade områdena. Särskilt skulle

uppmärksamheten riktas mot de grund,
som låg nära farleden.
Demidovs expedition nådde vissa resultat. Men vad man framför allt fick
visshet om var att uppgifterna i själva
verket var betydligt mera omfattande
och svårlösta än man från början räknat
med. Fortsatta insatser krävdes, enligtDemidov i form av en stor expedition,
förlagd till ett antal specialbyggda fartyg ,
snabbseglande och med ringa djupgående.
Då Amiralitetskollegiet föreslog Litke
att "för femte gången ta sig en tur" till
Norra Ishavet och anmodade honom att
rekommendera en kandidat till befattningen som chef för den av Demidov föreslagna Vitahavsexpeditionen , nämnde
Litke den 24-årige löjtnanten Reineke.
"Detta var början till ett mångårigt utomordentligt arbete", skrev Litke i sin
självbiografi, "vars resultat blev en
mängd sjökort och lotsar över de ryska
haven, som äger sin giltighet ännu i
dag".
Under åren 182~1832 var Reineke ledare för sju expeditioner (till Kolaområdet för beskrivning av ryska Lapplands
nordkust samt till Vita havet för utforskning av dess kuster och djupförhållanden). Utrymmet medger inte att här
lämna en detaljerad redogörelse för dessa företag. Under Kolaexpeditionen
kartlades kusten från Jekaterina-hamnen
(norr om nuvarande Murmansk) till Varanger fjord . De övriga hade undersökningar i Vita havet som huvuduppgift.
Arbetena utfördes som regel under
utomordentligt
svåra
förhållanden.
Storm , ruskväder och dimma förekom
ofta, ström och tidvatten försvårade navigeringen med de seglande mätfartygen,
vilkas instrumentering (kronometer för
longitudsbestämning och sextant för
middagshöjden) inte utmärkte sig för nå-

gon större precision. Besättningarna utgjordes som regel av manskap som kasserats från stridsfartygen för sjuklighet
eller allmän oduglighet.
Här måste också noteras att furst
Aleksandr
Sergejevitj
Mensjikov
(1787-1869), som i slutet av 1820-talet
övertagit ledningen av flottan (han
omorganiserade denna under åren
1829-1831 och var marinmimster
1831-1855) vid sitt tillträde inledde en
veritabel förföljelse av vetenskap och geografi inom örlogsflottan och sedermera
under sin tid i ämbetet ständigt motarbetade allt naturvetenskapligt arbete
inom sjöförsvaret- även i form av hydrografisk forskning och sjömätning.
Vid planläggningen av Kola-expeditionen frågade Reineke Litke till råds. Denne gav i ett brev bland annat följande
anvisningar:
" ... Mycket önskvärt vore också att
om möjligt resa till Vadsö tillsammans
med herrarna i sviten och göra en beskrivning av tullredden. (Tsarens svit, ur
vilken de officerare från Huvudstaben
utgick, vilka skulle fastställa ny gräns
mellan Ryssland och Norge. H.E.) Förresten skulle detta också kunna göras under förebärande av proviantinköp men
med iakttagande av försiktighet för att
icke väcka den svenska regeringens
missnöje."
Reineke sökte och fick tillstånd att
föra fram kartläggningen till den tidigare
gränsen vid Vers-floden och även att
företaga mätningar utanför Vadsö . Att
fortsätta kartläggningen fram till Varanger fjord medgavs emellertid icke
från svensk-norsk sida.
Han besökte dock Varangerfjord under sin sista Vitahavsexpedition, "men
att göra en detaljerad kustbeskrivning
bedömde jag vara otillbörligt utan
tillstånd . . . Vid Vardöhus låg vi fem
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dagar , gjorde också där astronomiska
och magnetiska ortsbestämningar, men
efter framställning från kommendanten
avstod jag från att göra några
djupmätningar."
Genom de sex expeditionerna till Vita
havet hade kartläggningen av denna
havsviks kuster och öar slutförts. Men
därutöver hade ett betydande antal meteorologiska observationer verkställts,
norrsken och stjärnfall hade bokförts ,
tidvattensfenomen , havsvattnets temperatur, specifika vikt och transparens hade registrerats. Och till detta hade lagts
mängder av andra iakttagelser om bl a
jordmagnetismen och gravitationen.
Resultaten sammanfattades i en " Atlas över Vita havet" , färdig 1833 , som
jämte "Hydrografisk beskrivning av
Rysslands norra kust" (del I utgiven
1850, del II publicerad 1843) utgör Reinekes grundläggande arbeten. De ger en
allsidig geografisk karaktäristik av ett betydande avsnitt av Rysslands norra del,
med mängder av statistiska och etnografiska informationer. Reineke hade för
avsikt att utge en tredje del av " Hydrografisk beskrivning" som skulle ge en geografisk framställning av hela Burasiens
nordkust från Vita havet till Berings
sund. Reineke hoppades kunna sammanställa denna genom att utnyttja dagböcker och journaler från tidigare ryska
forskningsresor. Han sammanbragte ett
omfattande utgångsmaterial , som bevarats samlat till våra dagar och omfattar
över 300 aktsamlingar med några tiotusental dokument från forskningsföretag ,
utgångna från Ryssland under 1700- och
börj.an av 1800-talet. Denna tredje del av
"Beskrivningen" hann Reineke aldrig
fullborda.
Den ryska Vetenskapsakademien belönade år 1851 de nu nämnda verken resultatet av 27 års arbete - med sin
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högsta utmärkelse - det odelade Demidov-priset.
Den ryska utforskningen av Östersjön
inleddes i början av 1700-talet, då Ryssland just fått fast fot vid detta hav . Redan 1710 gjorde man mätningar vid
Kronslott. Efter slaget vid Hangö udd år
1714 sjömätte man genomgångslederna i
detta område. I april 1726 hade 12 specialer och ett översiktskort över Finska
viken färdigställts .
I mitten av 1700-talet hade den ryska
vetenskapsakademien försöksvis organiserat systematisk kartläggning av Östersjön, som resulterat i 5 utsjökort och 4
" skärgårdskartor". Dessa publicerades
dock först 1789 och nytrycktes därefter
tvenne gånger. Under följande decennier verkställdes åtskillig översyn och
komplettering av dessa. Först i början av
1800-talet var tiden mogen för mera rationella insatser , baserade på tillkomsten
av nya instrument och ny mätmetodik ,
främst nya trianguleringsmetoder. Det
blev V.V. Wrangel och M.F . Reineke,
som fick uppdraget att realisera den " nya
given". Arbetena utfördes under ledning
av F.F. Schubert, som under ett decennium var chef för Marinstabens hydrografiska depå (ungefär = vårt Sjökarteverk.
H.E .) . Under tiden 1829- 1839 genomfördes Östersjötrianguleringen, som innefattade 1079 trianglar av I - III klassen. Östersjötrianguleringen invid de
trianglar, som berörde Ålandsöarna,
förenades i Stockholm med den svenska
trianguleringen . Dessutom sammanbands den med V. Ja. Struves gradmätningar på Hogland , på vissa delar med
Petersburg-trianguleringen och i Pernau
med gradmätningarna i Lifland.
Härutöver utrustade Schubert en kronometerexpedition , som bestämde longituden för 18 positioner från Kronstadt
till Helsingfors, Reva!, Stockholm, Pil-

!au, Danzig och Köpenhamn, och band
samman sina undersökningar med de
baltiska staternas resultat.
För egen del ägnade sig Reineke under
de första åren åt sjömätning och kartering i den finska skärgården vid Finska
vikens kust. Härvid intresserade han sig
bland annat för medelvattenståndet Varje sommar högg man in märken i de finska granitklipporna, som utvisade medelvattenståndet med angivande av årtalet.
De utgjorde hållpunkter för studiet av de
sekulära variationerna i havets nivå och
är alltjämt av stor betydelse ur vetenskaplig synpunkt. Reinekes avdelning
åstadkom hundraårsmärken på 54 platser på norra kusten av Finska viken och
på 12 positioner på estländska kusten.
Då Reinekes avdelning år 1840 sjömätte i Ålandsområdet besökte han
Sverige under sex veckor för att orientera sig om hur man där organiserat den
geografiska forskningen. Han besökte
Sjökartearkivet, Sjökarteverkets föregångare. De magnetiska observatorierna
i Stockholm och Uppsala samt Uppsala
universitet fick också besök. Sverigebesöket innefattade även en resa tur och
retur Stockholm - Göteborg på den då
nya turistattraktionen Göta kanal. A v
Reinekes dagboksanteckningar framgår
att han tyckte bra om Sverige och svenskarna . Han hade "idel angenäma minnen från Sverigebesöket och särskilt från
samtalen med de svenska sjömätarkollegerna".
År 1852 hade Reineke tillbragt 20 år
med undersökningar i Östersjön. 1838
hade han blivit chef för andra avdelningen av det då nyinrättade Hydrografidepartementet. 1834 befordrades han till
kapitan l rangen. 1845 invaldes han i
Ryska geografiska sällskapet. 1849 utnämnd till generalmajor blev han 1955
chef för det Hydrografiska departemen-

tet och president i marinledningens Vetenskapliga kommitte. I samband härmed utnämndes han till viceamiral. 1856
valdes han till korresponderande ledamot av Vetenskapsakademien i S:t Petersburg.
Under de många åren till sjöss hade
Reinekes hälsa undergrävts. Våren 1858
övertalades han av sina vänner att söka
bot utomlands och genomgå en brunnskur. Han reste till Tyskland, vistades
först i Schwalbach och sedan i Heidelberg. På våren 1859 lämnade han dock
Heidelberg, som började tråka ut honom. Han kände sig inte heller bättre
utan ville hem . Han kom dock inte längre än till Frankfurt am Main, där han avled den 17 april 1859.
Reineke nådde en ålder av 58 år. A v
dessa ägnades 35 åt utforskningen av
Rysslands hav, åt geografi en och geofysiken. Utom hans tidigare nämnda förnämsta verk, "Atlas över Vita havet"
och den i två delar utgivna "Hydrografisk beskrivning över Rysslands norra
kust" efterlämnade han en mängd vetenskapliga arbeten , ägnade speciella
frågor inom ramen för studiet av den ryska Norden, Östersjöområdet, forskningsproblem rörande strömförhållanden, de sekulära variationerna hos havsytans nivå, tidvattensfenomen samt klimatologiska särdrag hos Vitahavsregionen och vid den nordryska kusten. Han
medverkade i det internationella samarbetet inom havsmeteorologien och gjorde en stor insats i utvecklingen av den
meteorologiska forskningen i ryska flottan. Det är hans förtjänst att geofysiska
mätningar påbörjades i norra delen av
Europeiska Ryssland . Det var också han
som startade meteorologisk observationsverksamhet på de fyrar i Vita havet ,
som inrättats på hans bestämda inrådan .
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Ur svensk synpunkt kanske mest intressent är dock Reinekes mångåriga
verksamhet i Östersjön och Finska viken
med undersökningar av natur , klimat
och sekulära fluktuationer hos havsytans
nivå , parallellt med de sjömätningar som
lades till grund för omfattande serier av
översikts- och specialkort över Östersjön .
Av det föregående framgår de väsentligaste dragen i Reinekes liv. Om människan Mikhail Reineke säger de inte så
mycket. Han synes i grunden ha varit en
mycket ensam natur. Han dog ogift.
Lyckligtvis kan den intresserade finna
källor , som kan ge en uppfattning om
Reinekes tänkesätt och hans personliga
glädjeämnen och sorger.
Ett märkligt drag i den ryska kulturella
utvecklingen under adertonhundratalets
första hälft var dess djupgående samband med de framåtsträvande företeelserna i samhället under den här ifrågavarande epoken. Tsarväldet , som alltjämt behållit sin karaktär av medeltida
självhärskardöme, slog hårt mot både
verkliga och inbillade oppositionella. Vi
har tidigare nämnt dekabriströrelsen .
Dess bas var det s k Norra sällskapet för
rysk skönlitteratur, vetenskap och konst ,
som sågs med oblida ögon av statsledningen .
Reineke tillhörde dekabristernas krets
ehuru han uppenbarligen icke framträdde aktivt vid omstörtningsförsöket i de-

cember 1825 - han torde f ö vid tillfället
ifråga varit sysselsatt med förberedelserna för Kola-expeditionen.
Från barndomen uppskattade han
högt vännerna Nikolai och Mikhail Bestusjev. Till straff för sitt deltagande i decemberupproret deporterades de båda ,
som inledningsvis nämnts, till Sibirien .
Mellan Reineke och främst Nikolai Bestusjev utvecklades så småningom en så
livlig korrespondens som den dåtida
postgången medgav . 16 av dessa långa
brev är bevarade. De vittnar om den
medkänsla som Reineke hyste för de deporterade och det djupa intresse varmed
dessa sökte följa vetenskapens utveckling och då inte minst utforskningen av
det ryska Arktis och de ryska haven.
"På dessa gamla blekta brevsidor
framstår Reineke som en glödande patriot och progressiv sjöofficer , som ständigt bekymrar sig för vetenskapens och
framför allt den geografiska vetenskapens behov" (V.F. Burkhanov).
Bevarade till våra dagar är även några
av Reinekes dagböcker. Anteckningarna
i dessa låter oss möta en personlighet,
som satte friheten, mänskligheten , vetenskapen och fäderneslandet före allt
annat.
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drift och underhåll av teletekniska systern och apparater samt härtill knutna utbildningstjänster.
Vi har god miljökännedom och därmed' förrnåga att lätt kornrna till tals med
såväl uppdragsgivare som slutanvändare.
Vi erbjuder våra tjänster på en marknadsmässig prisnivå.

Vi har en neutral ställning i förhållande
till marknadens producenter. En styrka,
när våra tjänster tas i anspråk för:
D utredningar och behovsanalyser
D prov och försök
D systernspecifikationer
D offertutvärderingar
D projekteringsinsatser
D konstruktions- och installationsarbeten
D kontroller och besiktningar
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Huvudkontor: TELUB AB, Box 1232, 35112 Växjö, T eL 0470-420 00

Stockholmskontor: TELUB AB , Box 21124, 100 31 Stockholm , Te l. 08-34 00 20

Årsberättelsen är begränsad inom facket till områden av främst skeppshydramekanisk karaktär med anknytning till projektering av konventionella marina övervattensfartyg. I konsekvens härmed följer att behandlingen av fartygs utformning och framdrivning koncentreras till fartygsskrovet i kontakt med vattnet , samt framdrivningssystemet exklusive maskineriet.
Trots denna begränsning är ämnet mycket stort och även denna översikt har blivit
rätt omfattande , då min strävan varit att också den skeppstekniskt intresserade , som
ej ägnat sig åt skeppshydramekanik och fartygsprojektering, skall kunna få en uppfattning om tingens ordning inom denna teknikgren.
Mycket av det som här behandlas gäller generellt för fartyg och fartygsprojektering, men problemen blir i allmänhet mera framträdande och svårare att lösa för
snabba än för långsamma fartyg.
I framställningen har tyvärr ej det internationellt fastställda måttenhetssystemet SI
tillämpats konsekvent beroende på att i tillgängligt underlag använda andra enheter i
vissa fall har bibehållits av praktiska skäl. Jag ber om överseende härmed.

Allmän problemöversikt
Den första väsentliga frågan när studierna för ett nytt fartyg skall starta är valet av
skrovets huvuddimensioner för att ekvationen av ställda krav och mot dessa svarande
materiel skall gå ihop. En viktig grund för detta och för den fortsatta projekteringen
är utnyttjande av resultat från hydradynamisk forsknings- och försöksverksamhet.
De skeppshydradynamisk a lagarna som formar ett fartygs prestanda på ett avgörande
sätt måste beaktas från början. Färsummelser på detta område kan få allvarliga konsekvenser längre fram.
För övervattensfartygen , som opererar i gränsområdet mellan vatten och luft, är
problemen särskilt komplicerade. Gränsområdet är också en nyckfull miljö som utsätter fartyg och besättning för stora påfrestningar.
skeppshydramekanike n är visserligen en särskild vetenskap, men problemlösningarna för ett projekt måste alltid ses realistiskt i ett vidare sammanhang. Tillämpningarna skall vara rimliga ur såväl praktisk som ekonomisk synvinkel. Det uppstår ofta
konflikter mellan teknik och ekonomi. Därtill kommer att man även inom hydramekaniken finner konflikter mellan lagar och fenomen av olika slag.
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skeppstekniska problem i anslutning till ett örlogsfartygsprojekt
Krav/önskemål bet r utrustni nq, anviinclni ng, prestanda mr.1
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!\ii l jökrav
Skydd avseende siikerhet och upptäckt
Kostnadsram
~

--

Farlf~qets utformning
sot'SE~emet
-------- ~gpul
Dimensioneringen i stort anAnpassning till:
passas till:
. Fart och motstånd
• Utrustning och besättning
• Skrovets utformning
. Maskineri och bränsleförräd . Begränsat utrymme
• skyddsaspekter
Hanöverförmit ga
r-.- . tlask i neri et s e~enskaper
. Skrovets egenvikt
Skrovet utformas mh t:
• Risk för propulsorinducet'aMotstånd, manöverförmåga
de buller- och vibrationsstabilitet
och
sjövärdighet
impulser
.
Anpassning
till
framdriv•
Risk
för kavitationserosion
.
ninqssystemet

Successiva optimerinqar belyser konflikter
Vapenlas t l<antra farlygssforlel< ocl1 anskaffningskostnad
Fart l<antra lastförmåga och utrymmen
Fart kontra stabilitet, sjövärdighet, manöverfärmäga
Fart kontra buller, vibrationer, erosionsproblem
Fart kontra anskaffningskostnad
Konflikt mellan olika motstAndskomponenter
Optimal utformning av skrov och propulsarer varierar med farten
Kontlikt mellan motständ och propulsiva egenskaper hos skrovet
Stjövärdighet kontra litet, billigt fartyg.
Fig l .
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Projektering av örlogsfartyg. skeppsteknisk problemöversikt.

Som bakgrund till en närmare behandling av ämnet visar fig l exempel på det om~
fattande problemkomplex som projektören ställs inför när ett nytt fartyg skall tagas
fram.
Utgångspunkten är givetvis målsättningen för fartyget med där ställda krav och
önskemål avseende utrustning , användning, prestanda och kostnad. Utan högre tekniska ambitioner att göra det bästa av målsättningen inom rimliga gränser och utan
ekonomisk press vad avser anskaffningskostnaden , skulle projekteringsarbetet vara
relativt enkelt. Men under det tekniska och ekonomiska trycket blir projekteringen
en invecklad och mödosam iterativ process- lösandet av en ekvation med många variabler, som är beroende av varandra på olika sätt.
Utrymmesmässigt måste fartyget ges volym och däcksytor avpassade för materiel ,
besättning och förråd som uppfyller kraven . Den sammanlagda vikten av alla utrustnings- och förrådskomponenter m m, samt vikten av det skrov som skall inrymma allt
detta , måste svara mot volymen och tyngdpunkten av fartygets undervattenskropp,
dvs fartygets volymsdeplacement. Men det räcker ej långt med volymen och tyngdpunkten.
En primär strävan hydradynamiskt sett är att utforma skrov och framdrivningssystem så att önskad fart uppnås med minsta möjliga maskineffekt eller att så hög fart
som möjligt uppnås med given effekt. I övriga krav och kriterier ligger emellertid utsagt eller underförstått även många andra viktiga skeppstekniska problem som måste
lösas .
Fartyget skall ha betryggande stabilitet, det skall klara hårt väder på öppna vatten
och det skall kunna manövreras på ett tillfredsställande sätt. Vidare måste skrovet
anpassas till valt propulsionssystem.
Utformningen av propulsionssystemet å sin sida dikteras primärt av sådana faktorer som fartygets fart och motstånd, skrovets form speciellt i akterskeppet, önskad
manöverförmåga och maskineriets egenskaper. Ej nog härmed . Under havsytan kan
fienden och hans akustiska minor allt mera avancerat detektera propellerbuller. Inne
i fartyget skall besättningen kunna arbeta effektivt och få avkoppling och vila mellan
vakterna under acceptabla akustiska förhållanden. Med de snabba fartygen har de
hårt belastade propellrarna genom buller- och vibrationsalstrande tryckimpulser blivit en allt besvärligare skyddsfaktor och human-teknisk miljöfråga.
Det är alltså fråga om en intim sammanvägning och anpassning av problem och
faktorer såväl inom, som emellan de båda blocken "Fartygets utformning" och " Propulsorsystemet" i fig l. Successiva optimeringar i denna anpassningsprocess blottar
många motstridiga förhållanden . I den valsituation som här uppstår kan ekonomiska
eller tekniska intressen dominera.
En extremt ekonomisk målsättning tar sikte på att få fram billigast möjliga fartyg
som uppfyller ställda krav. Då många komponenters konsekvenser för projektet kan
fixeras exakt först på ett sent stadium, blir lätt resultatet av denna filosofi knappa,
obefintliga eller i värsta fall negativa marginaler för kravuppfyllelse. En snävt tilltagen kostnadsram för projektets dominerande skeppstekniska del, dvs skrovet och
framdrivningsmaskineriet , kan sålunda skapa allvarliga konflikter mellan fartkravet
och sådana väsentliga egenskaper som lastförmåga, plats för utrustning och besätt-
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ning, utrymme för installations- och servicearbeten, stabilitet och sjövärdighet i övrigt.
Å andra sidan kan den skeppstekniskt ambitiöse ta fram ett projekt med goda marginaler för nyssnämnda egenskaper, dock kanske med risk för konflikt med ekonomiska intressen.
Härvid bör man emellertid beakta att kostnadsdifferensen mellan ett trångt och ett
rymligt stridsfartyg, som båda uppfyller ställda krav, kan vara ringa i relation till totalkostnaden. Härtill bidrar att många installationsarbeten blir billigare att utföra på
det rymligare fartyget. Väger man dessutom in billigare service- och underhållsarbeten på utrustningen under fartygets hela livstid, samt sannolikt billigare moderniseringar, kanske satsningen på det något större fartyget är ekonomiskt lönande i
längden . Därtill kan inte minst läggas möjligheterna att få det större fartyget mera
sjövärdigt än det mindre.
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Många av de väsentliga delproblemen accentueras för snabba fartyg. Ju högre fart
fartyget skall göra, desto större roll spelar fartygets formgivning för dimensionering
av framdrivningssystemet. Problemen kring propulsionen blir alltid större på snabba
fartyg än på långsamma.
Också om man lyckas väl med fartygets utformning innebär ökade krav på fart högre kostnader, inte bara genom anskaffning av maskineriet och hög bränsleförbrukning, utan även på grund av att ett snabbt fartyg, genom stora maskin- och bränslevikter, måste göras större än ett långsammare fartyg för att kunna bära samma last
(t ex vapenutrustning). Ökad storlek betyder ytterligare större effektbehov och så
har "tunnan" kommit i rullning tills den stannar där jämvikt nås mellan dimensionerande faktorer.
Dock behöver ej farten vara utslagsgivande för storleken av ett fartyg som skall bära och rymma en given vapenlast. Detta kommer bl a att framgå av det följande .
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Urvalsprocessen
Urvalsprocessen avseende det nya fartygets huvuddimensioner kan systematiseras genom analys av hur enskilda väsentliga faktorer såsom fart, aktionsdistans, vapenlast
och utrymmesbehov inverkar på fartygets storlek och kostnad. Villkoret härför är tillgång till ett brett erfarenhetsmässigt underlag från tidigare byggen av "besläktade"
fartyg avseende vikten av olika materielgrupper som kan relateras till karaktäristiska
dimensionsfaktorer eller andra enheter. Resultatet av en sådan analys för snabba attackfartyg exemplifieras i det följande i diagramform .
Fig 2 visar sambandet mellan huvuddimensioner och formparametrar för fartygets
undervattenskropp, effektbehov för framdrift samt den vapenlast som fartyget kan
utrustas med vid ansatta krav på fart och aktionsdistans.
För konstanterna i diagrammet har valts värden som är väl tillämpbara för snabba
attackfartyg, dvs
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Samband mellan huvuddimensioner, formparametrar, effektbehov och möjlig
vapenlast vid given fart och aktionsdistans.
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- blockkoefficienten CB = \7/(L ·B·T) = 0,5 ('V =volymen, L= längden, B
maximala bredden och T = maximala djupet av undervattenskroppen)
- bredd-djupförhållandet B/T = 3,5
- maximal kontinuerlig fart V = 35 knop
- aktionsdistans 600 distansminuter vid 30 knop.
Vidare gäller diagrammet för dieselmaskineri.
På geometrisk grund exakta samband har variablerna 'V , L , B och slankhetstalet
LIV 1/3 genom ansatsen av värden på CB och BIT. Breddens variation följer relativt väl tendensen för stabilitetens variation vid bibehållet tyngdpunktsläge för fartyget. LIV 1/3, som är av speciellt stor betydelse för fartygets motstånd, omfattar i
diagrammet området 6--8, väl tilltaget för vad som kan vara rimligt för ett ytattackfartyg inom det ansatta deplacementsområdet.
På empirisk väg har vissa variabler framräknats:
- Produkten L· B· H ger en uppfattning om fartygets totala volymsinnehål l. H är skrovets höjd midskepps, sammansatt av djupgåendet och fribordshöjden . Parametern
L· B· H visar relativt väl tendenserna för variationen av såväl vikt som kostnad för fartyget exklusive maskineri och vapenutrustning (dock med reservation för eventuellt
billigare installationsarbeten för ett rymligare fartyg, se ovan) .
- För angiven fart erforderlig maskineffekt PM, i detta fall grundad på systematiska modellförsök och ansatt rimlig propulsionsverkningsgrad.
- Den vapenvikt (bestyckning och teleteknisk utrustning) som fartyget rent deplacementmässigt kan bära vid respektive dimensioner och gällande prestanda, utgör
skillnaden mellan i varje beräkningssteg ansatt deplacement och beräknade vikter av
skrov samt utrustning och förråd exklusive vapenmaterielen. Då denna post är starkt
beroende av omfattningen av annan utrustning och skrovets utförande, har den ej givits absoluta värden i diagrammet utan har i stället angivits som relativ vapenvikt, benämnd W v. Denna presentation av vapenvikten visar sålunda endast tendenserna för
hur förmågan att bära vapenlast varierar med fartygets dimensioner och prestanda då
vikten av annan utrustning och själva skrovet följer vissa erfarenhetsmässiga funktioner. För dieseldrivna patrull- eller attackfartyg av lätt konstruktion med skrovet i
stålutförande och däckshuset i lättmetall torde viktsenheten Wvmotsvara ca 20 ton
med för diagrammet gällande förutsättningar. Fig 2 belyses bäst genom ett par exempel.

Exempel l:
'V = 300 m' och farten 35 knop betraktas konstanta. LIV 1/3 ökas successivt
från 6 till 8 varvid L ökar från 40 till 54 m.
l! minskar från 7,2 till 6,25 m, vilket sannolikt innebär försämrade stabilitetsegenskapeL Erforderlig maskineffekt minskar från 14 000 till 10 500 hk, vilket enligt förutsättningarna vid diagrammets tillkomst innebär minskad maskinerivikt.
L·B ·H ökar från ca l 200 till ca l 500 och därmed ökar fartygets egenvikt ungefär i
proportion härtill. Trots fartygets ökade egenvikt ökar förmågan att bära vapenvikt
Wv något genom att vikten av maskineri och bränsleförråd minskar.
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Eventuellt ökad byggnadskostnad kan i varierande grad kompenseras av minskad
kostnad för maskineriet.
Detta resonemang är dock idealiserat. I praktiken är man hänvisad till i marknaden
förekommande lämpliga motorer , varför sambandet mellan effekt, vikt och kostnad
för maskineriet ej är en kontinuerlig funktion. Bonuseffekten kan därför t ex bli ökad
fart i stället för ökad förmåga att bära vapen .
Också i ett fall där ökat slankhetstal betyder större lastförmåga till oförändrat pris
kan det t ex av sjövärdighetsskäl vara väl motiverat att välja ett lägre slankhetstal,
dvs ett kortare och bredare fartyg.

Exempel2:
PM = 14 000 hk och farten 35 knop betraktas konstanta. Lf'Vl/3 ökas successivt
från 6 till 8. 'V ökar därvid från 300 till 420 m' och L ökar från 40 till 60 m. Förmågan att bära vapen ökar från 2 Wv till 3,7 W v. Med oförändrad maskineffekt och
fart har man alltså med denna operation fått ett fartyg med 40 % större deplacement
som kan bära 85 % större vapenlast. Här kan emellertid stabilitetsproblem uppstå
dels genom att ökad vapenlast kan ge höjd tyngpunkt, dels genom något minskad
bredd.

*

Av stort intresse är också att på ett tidigt stadium kunna få en indikation på vad den
maximala farten "kostar" i deplacement eller förmåga att bära vapen . Detta belyses i
fig 3 som för konstant blockkoefficient (CB = 0,5) och bredd-djupförhållande (B/T =
3,5) samt varierande slankhetstal (L /Vl/3 = 6--8), visar förmågan att bära vapenvikt Wv för de fyra kombinationerna (maximal kontinuerlig fart/fart för aktionsdistans 600') nämligen (40/30), (35/30), (30/30) och 30/20) knop.
Av fig 3 kan man t ex utläsa att ett 380 tons fartyg kan öka lastförmågan med ca 1/3
om fartkravet reduceras från 35 till30 knop (med reservation för vikten av tillgängliga
maskinerier). Minskas dessutom farten för angiven aktionsdistans från 30 till 20
knop, ökas lastförmågan med ytterligare ca 1/3 . storleksordningen kan här vara en
ökning av lastförmågan från 60 till 80 respektive 100 ton .
På motsvarande sätt kan man med bibehållen lastförmåga minska fartygsstorleken
från 380 till ca 300 respektive ca 250 ton om fartkraven reduceras som nämnts.

*

Hittills har resonemanget rört sig kring förmågan att bära vapenvikt. Det är dock
icke givet att den vapenmängd som fartyget rent deplacementsmässigt kan bära kan
arrangeras funktionellt på tillgänglig däcksyta. För att få viss indikation på detta kan
man studera vapenvikten per ytenhet däcksyta för kända fartyg. Om denna "vapentäthet" (ton/m') relateras till produkten L· B i stället för däcksytan med korrektion
för däckshusets procentuella andel i ytan, är den direkt tillämpbar på ett tidigt skede i
projekteringens studiefas då fartyget ännu ej är skisserat. Då olika slag och olika modernitet av vapenmateriel kräver varierande utrymme per viktsenhet, är "vapentätheten" naturligtvis ett grovt verktyg som dock, tillämpat med urskiljning, ger en
fingervisning i arbetet med att inringa den lämpliga fartygsstorleken.
I fig 2 och 3 är inritade kurvor (prickade) gällande den relativa vapenvikt, beteck-
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nad [W v] som ger samma vapentäthet som på torpedbåtar typ Spica T 131. Enligt det
underlag och de förutsättningar som gäller fig 2 visar [Wv]-kurvorna att hela lastförmågan för vapenmateriel av utrymmesskäl ej kan utnyttjas på dieseldrivna stålfartyg
med över ca 300 tons deplacement. Vid denna gräns Ö'::ergår fartyget med ökande
storlek från att vara viktskritiskt-det rymmer mer än det bär- till att vara ytkritisktdet bär mer än det rymmer. Ju lägre man ställer fartkraven desto lägre ligger denna
gräns deplacementsmässigt.

*

JDo

Vad kan man då göra med den lastförmåga som "blir över" i sådana fall där gränsen mellan viktskritiskhet och ytkritiskhet har överskridits?
Enligt fig 2 skulle exempelvis ett 600 tons fartyg bära ca 5,5 Wv (säg 110 ton) vapen , medan kanske endast 3,5 W v, (säg 70 ton) får plats på ett tillfredsställande sätt.
Här finns alltså god marginal för ökning av andra vikter som ej behöver yta på väderdäck , t ex bränsleförrådet (ökad aktionsdistans) eller maskineriet (högre effekt och
högre fart). Fig 3 visar sålunda för 600 t-fartyget jämvikt mellan förmågan att bära (Wy)
och rymma ([WvD vapenmateriel om maximal kontinuerlig fart ökas till 40 knop.
I vissa fall kan ett fartyg vara ytkänsligt med avseende på under huvuddäck liggande däck, speciellt i sådana fall då där förutom maskinrum och utrymmen för förläggning och bespisning av besättningen även stridsledningscentral skall inrymmas.
Man kan även nå sådan jämvikt genom att med ändrad skrovform öka däcksytan,
kanske till priset av ökad skrovvikt och försämrade motståndsegenskaper- parametrar i en komplicerad total optimeringsprocess. I det ytkritiska området eller där stabilitetsproblem föreligger kan katamaranskrov erbjuda intressanta lösningar.

*
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Här visade diagram och nämnda exempel utgör endast ett axplock på ytan av det
växelspel mellan skeppstekniska samband och andra faktorer som i grunden styr projekteringsverksamheten och som formar fartygets egenskaper till sjöss.
Som ett steg längre in i ämnet behandlar det följande rent hydradynamiska problem i anslutning till fartygs utformning och framdrivning .

'<:1

Hydrodynamisk problemöversikt
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Fig 3.
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Samband mellan fartkrav, vapenlast och fartygsstorlek vid varierande slankhetstal L/ 'l 113.

Av det föregående har framgått att kraven på fart och aktionsdistans i hög grad kan
påverka förmågan att bära vapen , speciellt för mindre, snabba örlogsfartyg. Detta
sammanhänger direkt med det stora effektbehov per deplacementsenhet som kännetecknar denna typ av fartyg och som återverkar på både maskinerivikt och erforderligt bränsleförråd . Maskineffekten per m' deplacement PM/ 'V anges för vissa
marina fartyg i fig 9, som senare kommer att presenteras.
Från denna och även bränsleekonomisk synpunkt är det givetvis angeläget att få
fram fartyg med så lågt framdrivningsmotstånd som möjligt utan att ställda krav i
övrigt åsidosätts. Härvid kan följande vägar av speciellt intresse noteras.
- Val av bästa kombination av huvuddimensioner och dimensionsförhållanden ur
tillgängligt empiriskt material, i princip enligt vad som ovan behandlats under avsnittet "Urvalsprocessen" och vad som kommer att beröras under avsnittet
" Formgivning".
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Detaljförbättringar av skrovformen för minskad vågbildning.
Speciella åtgärder för att reducera friktionsmotståndet.
Förbättring av framdrivningssystemets verkningsgrad , såväl i sig självt som i det
strömningsfält där propulsorn skall arbeta .
- "Okonventionella" lösningar som t ex att eliminera skrovets motstånd genom att
lyfta upp det ur vattnet med bärplan eller luftkudde (svävare). Härvid tillkommer
dock andra om ock lägre motstånd i stället. Hithörande lösningar , som för närvarande synes mera ägnade att höja farten än att förbättra lastförmågan och ekonomin, ligger utanför ramen för denna årsberättelse.
Här , liksom i många andra sammanhang , blir kompromisser nödvändiga , t ex med
hänsyn till vad som är praktiskt tillämpbart , sjövärdighetskrav , ekonomiska skäl etc.
För att med framgång kunna angripa problemen från grunden , fordras ingående
skeppstekniskt kunnande samt resurser för utveckling inom de aktuella områdena
framdrivningsmotstånd, sjöegenskaper och propulsion.
FMV främsta konsult inom dessa områden är Statens skeppsprovningsanstalt i
Göteborg (SSPA)* med vilken ett intimt samarbete har varit etablerat sedan
1940-talet. Sedan 1960-talet har verksamheten fördjupats och fått en delvis på längre
sikt framförhållande karaktär i form av ett "rullande" ramprogram , som omspänner
väsentlig skeppshydradynamisk utveckling med anknytning speciellt till nyssnämnda
områden

Fartygs framdrivningsmotstånd
Motståndets sammansättning
För att driva fram ett fartyg måste framdrivningsanordninge n uppväga fartygets
motstånd, som har sin grund i vissa primära och sekundära fysikaliska fenomen.
Även en översiktlig beskrivning av hithörande hydradynamiska samband blir omständlig och omfattande. En förenklad beskrivning har sammanställts i bilaga l.
Sammanfattningsvis må här nämnas att motståndet härrör från viskösa krafter och
dynamiska tryck. De förstnämnda , som uppstår genom inre friktion i vätskeområdet
närmast fartyget, resulterar i det viskösa motståndet eller friktionsmotståndet. För
ett fartyg påverkas denna motståndsdel främst av farten samt den våta ytans längd,
storlek och ytjämnhet , men endast i mindre grad av skrovets utformning i övrigt. Genom fartygets framfart uppkommer hydradynamiska tryck , som resulterar i vågbildning och påverkar fartygets flytläge . Tryckkrafternas bidrag till motståndet utgörs sålunda primärt av vågbildningsmotståndet , som är starkt beroende av skrovets dimensionsförhållanden och detaljutformning . En speciell komplikation i sammanhanget utgör de ytterligare motståndsbidrag som härrör från ömsesidig influens mellan viskösa krafter, dynamiskt tryck och vågrörelser.
Att på helt teoretisk väg och utgående från det faktiska kraftspelet omkring ett fartygs ~krov beräkna motståndet för en godtycklig fartygsform med säkerhet och stor
noggrannhet , är än så länge ej möjligt. Genom tillgång till omfattande forskningsresultat och den beräkningskapacitet som datorbehandling medger , är man dock på
*Namnet har nyligen ändrats till " Marintekniska Institutet SSPA " .
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god väg i första hand med vissa " renodlade" skrovformer. Än mera svårgripbar är en
generellt tillämpbar teoretisk optimering av skrovformen för minsta motstånd vid
viss fart då krav är satta på volym, stabilitet, sjövärdighet m m . Detta må vara en
framtidsvision som sporrar till fortsatta ansträngningar inom området.
Det grundläggande i sammanhanget är att motståndets båda huvudkomponenter ,
friktionsmotståndet och vågbildningsmotståndet lyder helt olika hydradynamiska lagar och måste därför behandlas separat vid motståndsberäkningar. Detta är även
grunden för modellförsök som är den dominerande metoden för motståndsbestämning. Därför är det naturligt att närmare belysa ämnet genom en orientering i modellförsöksteknik .

Modellförsöksteknik
Trots den hydradynamiska vetenskapens utveckling är den säkraste och mest använda metoden att förutsäga ett fartygs motståndsegenskaper fortfarande att utföra
släpförsök med modeller eller att utnyttja sammanställda resultat från systematiska
modellförsök. Dessa metoder utgör även viktiga verktyg i arbetet att utforma fartygsskrovet på ett ändamålsenligt sätt. En fylligare information , än vad överskådligheten
här tillåter, om modellförsöksteknikens historik och nu tillämpad princip lämnas i bilaga 2. Här följer endast en kort resume över ämnet.
För praktisk användning i samband med modellförsök har man, alltsedan metoden
introducerades av engelsmannen William Froude i slutet av 1800-talet, approximerat
det totala släpmotståndets (RT) sammansättning till endast två motståndskomponenter, nämligen friktionsmotståndet (RF) och alla övriga motståndsdelar samlade till
det s k restmotståndet (RR), vars viktigaste del är vågbildningsmotståndet. Också
om detta ej är en vetenskapligt helt tillfredsställande begränsning ger den med empiriska samband och korrektioner i allmänhet tillräcklig noggrannhet i motståndsprognoser.
RT = RF + RR
Med denna förenkling har man även gjort den approximativa ansatsen att de tidigare nämnda olika hydradynamiska lagarna kan tillämpas renodlat på RF respektive
RR uttryckta genom en motståndskoefficient, ett dynamiskt tryck och en yta på följande sätt.
RF = CF· ·H·

T

2·

s

r

= vattnets masstäthet

RR = CR·

H'· y2. s

s =

skrovets våta yta
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dynamiska trycket
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Friktionsmotståndskoefficienten Cp är en funktion av " Reynolds' tal " RN och
restmotståndskoefficienten CR är en funktion av "Froudes tal " FNL
~

v•L

=vätskans kinematiska viskositet

~=-"'T

= ..Je;·L

L= fartygets

län~d

i vattenlinjen

Vågmönstret , som har fått sin form genom överlagring av en mängd vågsystem, alstrade av tryckfördelningen utefter skrovet, domineras främst inom ett förhållandevis
lägre relativt fartområde av bogvågsystemet och häckvågsystemet. Bogvågsystemet
börjar med en vågkam strax akterom förstäven som en följd av tryckstegring där och
häckvågsystemet börjar med en vågdel intill akterskeppet vid slutfasen av ett område
med trycksänkning . Läget för denna position varierar med skrovets form och med
farten. Bl a detta utnyttjas för fartanpassad skrovutformning, vi lket berörs längre
fram. Idealiserat kan båda dessa vågsystems fortplantningshastighet skrivas

e; = tyngdkraftens acceleration
Samma Froudes tal för modell och fartyg ger samma vågbild relativt modell respektive fartyg , vilka därigenom får samma dimensionslösa restmotståndskoefficient
CR. Likheten i Froudes tal betyder att modellens hastighet skall förhålla sig till fartygets hastighet som kvadratroten ur förhållandet mellan modellens och fartygets längder eller med index m för modellen och index s för fartyget:

A=

(l)

vågläneden

Då vågsystemet och fartyget har samma hastighet och genom definitionen av FNL
gäller sambandet

och sålunda

FNL =

~
271'

Vid dessa farter, som kallas korresponderande farter med avsee nde på restmotståndet, är emellertid Reynolds'tal mycket större för fartyget än för modellen . Friktionsmotståndskoefficienten Cp, som minskar med ökande RN enligt en speciell
funktion, måste sålunda beräknas både för modell och fartyg.
På dessa grunder bygger alltså modellförsökstekniken. Den intresserade hänvisas
för övrigt till bilaga 2, där modellförsökstekniken även illustreras grafiskt i fig 2: l.
Froudes tal har ej endast betydelse i modellförsökssammanhang, utan är även
grundläggande för utformningen av fartygsskrovet , vilket skall visas i följande avsnitt.

Formgivning med hänsyn till motståndet
Relativa fartens betydelse
När ett fartyg rör sig framåt i vattnet bildas ett vågsystem , vars mönster är fixerat till
skrovet och som sålunda rör sig med samma hastighet som fartyget. Froudes tal FNL
=v/vfL sammanhänger, som tidigare nämnts, med vågmönstrets utseende relativt
fartyget eller en modell av fartyget (bilaga 2, pkt 2) .
För att generera vågsystemet krävs energi proportionell mot våghöjden i kvadrat.
Energin måste tagas från framdrivningsanordningen och energins kraftdel utgörs av
vågbildningsmotståndet, som är av storleksordningen 50 - 75 % av det totala motståndet för vad som här klassificeras som snabba fartyg . Det är därför naturligt att
vågmönstret och därmed FNL, även kallat den relativa farten, har stor betydelse för
utformningen av ett fartygsskrov .
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Detta uttryck visar att varje relativ fartygshastighet kännetecknas av ett bestämt
förhållandet
1\ /L utslagsgivande. Detta förklara genom sambandet (2) varför visökande fart.
Vissa vågsystem relativt fartyget är ogynnsamma med avseende på vågbildningsmotståndet, speciellt beroende på hur akterskeppet kommer att ligga i bogvågsystemets mönster och hur detta vågsystem intefererar med häckvågsystemet. Härvid är
förhållandet
/\/L utslagsgivande . Detta förklarar genom sambandet (2) varför vissa FNL är ofördelaktiga motståndsmässigt.
Mest ogynnsam är våglängden ca 1.6 L (fig 4a), motsvarande ungefär FNL = 0,5,
då akterskeppet hamnar i bogvågsystemets första vågdal i närheten av eller sammanfallande med häckvågens första vågdal. Fartyget trimmar härvid på aktern och en
ogynnsam interferens sker mellan de båda dominerande vågsystemen. Nära detta
FNL-område ligger jagare typ Halland och Östergötland vid full fart. Motståndssituationen förbättras relativt ett fartyg med kryssarakter genom att jagarnas akterskepp
har relativt flacka linjer och akterspegel , vilket förskjuter häckvågen akterut.
I det lägre fartområdet är FNL omkring 0,3 ogynnsamt genom att akterskeppet ligger i bogvågsystemets andra vågdal(fig 4b). Här är den relativa fartygen för låg för att
ett akterskepp av ovan beskriven typ skall kunna tillämpas med framgång. Om fartönskemålet i detta fall står fast kan en annan vattenlinjelängd väljas eller alternativt
kan bogvågsystemet påverkas genom en bulb i förskeppet. Fartyg som går inom detta
FNL-område kan ej klassificeras som snabba fartyg, i varje fall inte när det gäller örlogsfartyg.
Snabba örlogsfartygs relativa fartområde kan sägas börja vid FNL =0,5. Härefter
förekommer inget ytterligare ogynnsamt FNL-värde om skrovets utformning anpassas efter den allt större betydelsen av god avlösning i akterskeppet, rätt trimläge, in-
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verkan och utnyttjande av dynamiska lyftkrafter samt avlänkning av vattensprut. En
ren optimering med avseende på motståndet kommer med ökat fartkrav alltmer i
konflikt med sjövärdighetskravet, varför kompromisslösningar alltid måste tillgripas.
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Detta är bakgrunden till de fartanpassade skrovformstyper som FNL-värdet indelar fartyg och båtar i, exemplifierat i det följande.
Fig 5 visar FNL som funktion av vattenlinjelängden L med farten V som parameter. Där anges även ungefärliga FNL-områden för de olika karakteristiska skrovformstyperna "deplacerande", "halvplanande" och "helplanande" skrov, vilkas prinLipiella utseende illustreras genom linjeskisser för motorbåtar. Samma linjekaraktär
går igen för fartyg även om dimensionsförhållandena av praktiska och motståndsmässiga skäl varierar med farkostens storlek. De olika skrovformstyperna kan karaktäriseras på följande sätt.
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Den "deplacerande" formen för det lägsta fartområdet är lämpad för relativ fart
upp till FNL = ca 0,4 (i undantagsfall 0,5) . Denna form kännetecknas av praktiskt taget full deplacering inom hela fartregistret , d v s de dynamiska lyftkrafterna har ringa
betydelse.
Den "halvplanande" formen är liksom den deplacerande av rundbottentyp, men
akterskeppet som är bredare och har flackare vertikala snitt slutar i en akterspegel.
Vid framfart sker avlösning vid akterspegeln och en viss dynamisk lyftkraft inverkar

o

ll-

\'1
\

t

Sambandet mellan Froudes tal, vattenlinjelängden och farten samt fartanpassade skrovtyper.
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på fartygets flytläge , speciellt trimläget. Denna formtyp lämpar sig för fartområdet
FNL från ca 0,4 a 0,5 till drygt 1,0 och är härigenom den vanligaste för marina fartyg
som kan rubriceras som snabba. Mot ökande relativ fart bör akterskeppet ges allt
flackare och bredare utformning. I det lägre halvplanande fartområdet ligger t ex jagare typ Östergötland och Halland (FNL drygt 0,5) och i det högre fartområdet torpedbåtar typ Plejad (FNL drygt 0,9) och extremfallen tb typ Spica T 121 och T 131
(FNL ca 1,0) med skarpt slag i akterskeppets sista del. I det höga relativa fartområdet
har det visat sig motståndsmässigt gynnsamt att dra ner akterskeppets sista del i en
konkav yta varigenom trimläget vid hög fart blir fördelaktigt. Detta har tillämpats på
torpedbåtarna av Spica-klass, som även har ett betydligt bredare och flatare akterskepp än Plejad. På de i Norge för svenska marinen byggda patrullbåtarna typ Hugin
har den konkava akterskeppsutformningen införts i efterhand av fartskäl genom en
kilformig påbyggnad längst akterut (s k trimkil). Detta arrangemang ökade toppfarten med drygt l knop genom minskat akterligt trim samtidigt som girförmågan förbättrades, men däremot styrstabiliteten försämrades något , fenomen som är signifikativa för denna typ av akterskeppsutformning.
Fig 6 visar spantrutan för Östergötland och Plejad . Också om dessa fartyg ej längre
är representativa för svenska flottan belyser de på ett nästan klassiskt sätt skrov
formen för lägre respektive högre relativ fart inom det ovan benämnda halvplanande
området.
Fig 7 visar en modernare skrovform inom det övre halvplanande området , vilken
här får representera formtypen för ptrb typ Hugin och tb typ Spica . Dessa fartyg har
dock djupare och flatare akterskepp , mera accentuerat på Spica än på Hugin .

*

Den "helplanande" skrovformen har i allmänhet skarpa slag från för till akter. Botten är här utformad så att vattnet vid båtens framfart dels i huvudsak avlöser vid de
skarpa slagen , dels ger en betydande dynamisk lyftkraft . Vid ökad fart kommer en
allt mindre del av båten att ligga i vattnet , vilket betyder reducerat motstånd.
Fig 8 visar ett par typiska spantrutor för helplanande båtar , den ena med konstant
bottenresning för akterskeppet, den andra med mot akterspegeln successivt avtagande bottenresning. Den sistnämnda är relativt lik spantrutan för svenska marinens
motortorpedbåt typ 42 med längd 23 m och deplacement omkring 50 ton. Den maximala farten ca 45 knop ger FNL = 1,5 . (För planande båtar brukar man dock i allmänhet basera F ro udes tal på volymsdeplacementet 'V med beteckningen FN 'V
emedan den " våta längden " starkt varierar med farten) . En klar tendens för båtar av
denna typ är att liten bottenresning är motståndsmässigt gynnsam i lugnt vatten , men
stor bottenresning ger lugnare gång och mindre fartnedsättning i sjögång.

Formparametrarnas betydelse. Systematiska modellförsök
I långa tider har en mycket omfattande modellförsöksverksamhet bedrivits vid
skeppsprovningsanläggningar världen över. Bl a har ett stort antal försöksserier utförts för olika typer av fartyg och båtar med systematiskt varierade formparametrar
för modellerna. Resultaten har sammanställts i diagram- eller tabellform utvisande
dimensionslöst eller dimensionsbundet restmotstånd , totalmotstånd eller släpeffekt
som funktion av relativ eller absolut fart.
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Fig 6.

Spantrutan för jagare typ Östergötland (överst) och torpedbåt typ Plejad.
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Av stor betydelse för tillämpningen är de formparametervariationer och relativa
fartområden som serierna omfattar. För snabba örlogsfartyg inom det halvplanande
området är följande parametrar och paramteromfång av speciellt intresse. De tre
förstnämnda har tidigare presenterats i anslutning till fig 2.
Slankhetstalet LIV 113 med omfånget 6--8 är den från motståndssynpunkt viktigaste formparametern inom ett brett fartområde.
OW L

Blockkoefficienten CB = V /L·B·T = 0,4-0,55

O W. L

Bredd-djupförhållandet B/T

Fig 7.

=

3-4.

Prismatiska koefficienten Cp = V /L· 0- , där 19 beteckningar midskeppssektionens yta under vattenlinjen, den s k nollspantarean. Denna parameter, som har
använts i många systematiska serier i stället för CB, är obekväm på ett tidigt projektstadium genom att den fordrar en uppritad spantruta eller ytterligare en paramter,
nollspantkoefficienten C'0. = 0 /B· T. För den typ av fartyg som här berörts ligger Cp
vanligen inom området 0,60--0,70.
En uppfattning om förekommande samband mellan dimensioner, dimensionsförhållanden, relativ fart och maskineffekt per deplacementsenhet ger fig 9 som visar
nämnda samband för vissa kända fartyg och projekt.
En utförlig redovisning av utförda systematiska modellförsöksserier har tidigare
presenterats i TIS av Gösta Bölin [4] . Där nämns bl a den s k T 101-serien med tb T 101
som modermodell, vilken startade vid SSPA 1964 på uppdrag av dåvarande
Kungl Marinförvaltningen. Denna serie, som var unik för sin tid, omfattar parametrarna

Skrovform anpassad till det övre halvplanande fartom rådet.

uvl/3 = 6--7-8
CB = 0,40--0,45-0,50
BIT

= 3,5 samt även 3,0 och 4,0 för CB = 0,40

FNL = 0,4-1,1 (motsvarande ca 15-43 knop för Spica T 131)

O. W. l.

Fig 8.
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skrovformsvarianter för helplanande båtar.

O W. L .

Fig 10 visar seriens omfång schematiskt och återger spantrutan för en av modellerna (CB = 0,45, BIT = 3.5)
Resultaten från försöksserien har sammanställts bl a i diagram över restmotståndskoefficienten CR som funktion av FNL med L!V1/3 som parameter vid olika CB
och BIT samt totala släpeffekten PE som funktion av farten med deplacementet som
parameter. Exempel på sådana diagram visas i fig 11 och 12 [5].
A v fig 11 framgår slankhetstalets stora betydelse för restmotståndet. I fig 12 gäller
PE för skrov utan bihang (axlar, axelbärare, roder). Erforderlig effekt för framdrivningsmaskineriet kan vid tvåpropellerarrangemang överslagsmässigt beräknas genom ansatsen PM = 1,8 a 2·PE, där omräkningsfaktorn bl a representerar bihangsmotstånd, propulsionsverkningsgrad och mekaniska förluster i axellagring.
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Huvuddimensioner samt parametrar för form , fart och maskineffekt för vissa
kända fartyg och projekt.
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Fig 11. FMVISSPA "TiOl-serie".
Restmotståndskoefficiemer som
funktion av Frou des tal vid
varierande slankhets/al.
CB = 0,50

Cp= 0,64
BIT= 3,5
Trim= O

Fig 12. FMVISSPA "TIOl-serie". Släpeffekten som funktion av farten vid varierande
deplacement.
CB = 0,50
Cp= 0,64
PE = v·RT I 75 hk
BIT= 3,5
Trim= O
v= fart i m/s
RT = totalmotståndet i kp
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Baserat på T 101-serien visar fig 13 hur erforderlig maskineffekt kan variera med
fart , slankhetstal och deplacement. För att belysa fördelningen mellan friktionsmotstånd och restmotstånd har i diagrammen inritats kurvor över friktionsmotståndets
procentuella del av totalmotståndet och därmed andel i erforderlig maskineffekt . I
det övre diagrammet visas även den absoluta storleken av maskineffektens friktionsdel. Som synes minskar totalmotståndet klart med ökat slankhetstal trots att det omvända förhållandet, fastän mindre utpräglat , gäller friktionsmotst åndet.
Fig 14 visar hur blockkoefficienten CB och BIT inverkar på erforderlig maskineffekt vid varierande fart för ett fartyg med 200 m3 deplacement. Som av det övre diagrammet framgår, visade försöken att ökad CB inom det undersökta området gav
minskat motstånd inom ett högre fartområde. Denna erfarenhet kunde direkt tilllämpas vid utvecklingen av torpedbåt typ T 131 från T 121 genom ökning av CB från
ca 0,45 till 0,50. Detta bidrog till att T 131 , trots större deplacement, fick högre toppfart än T 121.
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T 101-serien är speciellt lämpad för ett relativt högt fartområde-ca 20-40 knop
(FNL = 0,5-1,0) för fartyg av Spicas storlek. För ett lägre relativt fartområde är serien
ej speciellt gynnsam. För att möta behovet av konstruktions- och beräkningsunderlag
för ett sådant lägre fartområde startades 1974 på FMV uppdrag en ny serie systematiska modellförsök vid SSP A.
Denna serie, som fick namnet patrullbåtsserien (PB-serien) , presenteras schematiskt i fig 15 tillsammans med spantrutan för en av modellerna (CB = 0,45, BIT= 3,5)
[6). Serien omspänner mer eller mindre fullständigt området L!\7113 = 4,5- 8 och
CB = 0,45-0,55. I vissa fall har även B/T och Cp varierats. Relativa fartområdet är
FNL = 0,1-0,6 a 0,8 (beroende på slankhetstalet). En jämförelse mellan spantrutorna
för T 101-serien och PB-serien visar tydligt det signifikativa förhållandet att den för
högre fart lämpade modellen har ett djupare och flackare akterskepp med större akterspegelyta än den för lägre fart lämpade. Differensen mellan de båda modellformerna är av samma karaktär som differensen mellan Plejads och Östergötlands
spantrutor, se fig 6.
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Utveckling mot minskat motstånd
Vad som ovan berörts avseende fartygsformens betydelse från motståndssynpunkt
har av naturliga skäl kretsat kring restmotståndet, då detta är starkt beroende av
skrovformen, medan friktionsmotståndet endast i ringa mån påverkas härav . Ett
exempel på denna skillnad gällande inverkan av slankhetstalet har påpekats i samband med kommentarer till fig 13. Friktionsmotståndet följer här främst den våta
ytans variation med slankhetstalet.
För snabba fartyg dominerar i allmänhet restmotståndet, men friktionsmotståndsdelen kan vara uppemot 50 % av totalmotståndet. För fartyg med lägre relativ fart ,
t ex stora tankfartyg, kan friktionsdelen uppgå till ca 80 %. Hittills har stora ansträngningar koncentrerats på reduktion av såväl restmotståndet som friktionsmotståndet. De största praktiska framgångarna har berört restmotståndet, som kan angripas rutinmässigt mera påtagligt genom förändring av skrovformen i samband med
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Fig 13. Exempel på sambandet mellan maskineffekt och fart vid varierande slankhetstal och deplacement.
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modellförsök . I laboratorieskala har lovande försök med olika metoder att reducera
friktionsmotståndet utförts, dock t v utan praktisk tillämpning av betydelse annat än
möjligen vad gäller rutiner vid bottenöversyner.
För den fortsatta utvecklingen mot ytterligare reducering av framdrivningsmotståndet för fartyg av konventionell typ kan en ansats till bedömning se ut på följande sätt
för ett tidsperspektiv av 10 år.
Restmotståndet angrips fortsättningsvis genom systematiska och enstaka modellförsök med förfinade metoder. Av skrovet genererade vågsystem analyseras ingående med avseende på möjlig dämpning och därmed energiåtervinning genom interferens; För de snabbaste fartygsversionerna (höga FNL) kan en utveckling mot lägre
motstand ske genom skrovformer som ger förbättrat utnyttjande av dynamiska lyftkrafter.
Intresset accentueras alltmer för praktiskt tillämpbar reducering av friktionsmotståndet. Laboratoriemässigt eller i full skala undersökta metoder att påverka gränsskiktet kan komma att utvecklas till användbara system . Bland prövade eller uppmärksammade metoder kan nämnas tillsats i vattnet av ämnen med långa molekylkedjor (polymerer), gasblåsesmörjning, gränsskiktsbortsugning, flexibel hud mellan
skrov och vatten och strukturering av skrovytan. Med bl a de två sistnämnda metoderna, exemplifierade i naturen genom delfiner respektive hajar , som båda kan nå
förvånansvärt hög fart i vattnet , strävar man efter att påverka strömningen i gränsskiktet på sådant sätt att en lugnare strömningstyp som ger lägre friktionskoefficient
(laminär strömning) täcker en ökad del av skrovytan. Hajskinnet är ej helt glatt, utan
har en karakteristisk fårad struktur.
På vetenskapligt håll har man bedömt en minskning av friktionsmotståndet med 10
a 20 % som realistisk inom en tidsperiod av 10 år. En reduktion med 30 a 40 % bedöms möjlig på längre sikt. I fig 13, det nedre diagrammet, har inritats den minskning
av totalmotståndet för ett 400 tons attackfartyg som skulle bli följden om friktionsmotståndet minskades med 30 % . Inom 35-knopsområdet skulle fartökningen bli
mellan 2 och 3 knop vid oförändrad maskineffekt.
På den teoretiska sidan kan man se fram emot att underlag och metoder för beräkning av totalmotståndet och eventuellt även för optimerad skrovutformning successivt förbättras mot allt större säkerhet och noggrannhet.

Fartygs rörelse och belastning i sjögång
sjötillstånd och fartygets gensvar
I samband med utformning och dimensionering av ett fartygsskrov måste redan på
ett tidigt stadium hänsyn tagas till rörelser och belastningar i sjögång. Dessa sammanhänger dels med det sjötillstånd eller vågsystem fartyget utsätts för, dels med hur
fartyget rörelsemässigt reagerar för påverkan av vågor- fartygets "gensvar".
Gensvaret är det synliga resultatet av växelspelet mellan på skrovet verkande flytkrafter och hydradynamiska krafter samt tröghetskrafter genom massfördelningen
inom såväl fartyget som en del av den skrovet omgivande vätskan - den s k medsvängande vattenmassan . Gensvaret är sålunda beroende, förutom av fartygets stor-
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lek och massfördelning, även av skrovets dimensionsförhållanden och detaljutformning samt farten.
Ett naturligt sjötillstånd är oregelbundet och måste därför i samband med fartygsrörelser betraktas statistiskt för olika havsområden m~d avseende på fördelningen
under lång tid av våghöjd och vågperiod eller våglängd. Som underlag för sådana
vågspektra för aktuella farvatten krävs omfattande systematiska registreringar. För
detta ändamål har visuella vågobservationer föranstaltats av SSP A på FMV uppdrag
på ett antal fyrskepp i Östersjön och vid Västkusten under tidsperioden 1964-72. Senare har Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) igångsatt automatiska vågregistreringar, från vilka data successivt ställs till SSPA förfogande för utvärdering och statistisk bearbetning.
Fartygs gensvar kan med tillfredsställande noggrannhet beräknas för enklare fall ,
d v s för relativt långsamma fartyg i mot- och medsjö. Teoretiskt beräkningsmässigt
kan problemet ännu ej angripas med helt tillfredsställande säkerhet när det gäller
små, snabba fartyg, där stora fartbetingade dynamiska krafter väsentligt inverkar på
gensvaret. Än mindre är detta fallet i kombination med andra vågriktningar än motoch medsjö, då även rullning och slingrande rörelser kommer in i bilden . Här får experimentell försöksverksamhet ge underlag för beräkningsmetoder och direkt tilllämpning på aktuella projekt.
Att kunna förutsäga hur vågorna i ett visst sjötillstånd påverkar ett fartyg är av stor
betydelse för både hållfasthetsmässig dimensionering av skrovkonstruktionen och bedömande av möjligheterna att uppfylla ställda krav på fartygets sjövärdighet. I bedömningen måste även sannolikheten för förekomsten av extrema vågor beaktas. Av
viktsskäl och kanske även kostnadsskäl är det ej lämpligt att vid dimensionering av
skrovkonstruktionen taga hänsyn till gång med hög fart i så extrema vågkombinationer som fartyget sannolikt möter endast en eller annan gång under sin livstid. För sådana tillfällen- om de överhuvudtaget inträffar- får man förlita sig på fartygsbefälets
omdömesförmåga.

Fartygs sjöegenskaper
Begreppet sjöegenskaper , som allmänt innefattar ett fartygs uppträdande i sjögång ,
kan ej kategoriskt specificeras då fartygets typ och användningsområde mången gång
är utslagsgivande för i vilken rangordning sjöegenskaperna skall ställas. Viktigare
faktorer i bedömningen av sjövärdighet är rullning, accelerationer samt bottenslag
("slamming") och andra dynamiska belastningar vid stampning , överbrytande sjö,
fartnedsättning speciellt i motsjö, kurshållning i lårings- och medsjö samt propellerrusning.
Ett sätt att presentera ett fartygs sjöduglighet sett ur nämnda synvinklar är att knyta väsentliga sjöduglighetsfaktorer till variablerna fart, sjötillstånd och färdriktning
relativt vågorna. För de så erhållna funktionerna kan ansättas gränser för vad som
rimligtvis kan vara acceptabelt - t ex gränsvärden för rullningsvinkel, acceleration,
tryck vid bottenslag etc. Dessa gränsvärden kan i sin tur sammanställas som parametrar i s k fart-väderdiagram som med hänsyn till de gränssatta sjövärdighetsfaktorerna
anger högsta rekommenderade fart som funktion av t ex våghöjden eller vindstyrkan
i ett givet havsområde . Exempel härpå visas längre fram.
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För att på ett systematiskt sätt undersöka från motståndssynpunkt viktiga formparametrars inverkan på snabba fartygs sjöegenskaper har SSPA på FMV uppdrag
utfört modellförsök i vågor dels med modeller ur såväl T 101-serien som PB-serien,
dels med modeller av Spica T 121 och T 131. Till en början har försöken utförts i regelbunden motsjö i provrännan . Genom SSPA rätt nyligen utökade försöksresurser
med det s k våg- och manöverlaboratoriet har ett antal modeller även provats i oregelbundna vågor. Dessa undersökningar fortsätter och kommer även att omfatta försök i vågor med olika riktning relativt modellen. Som ett led i studien har fullskaleförsök med Spica T 121 och T 131 samt patrullbåtar typ Hugin utförts.

*

Den stora betydelse för sjöegenskaperna som de fartberoende dynamiska lyftkrafterna på skrovet har för fartyg av denna typ , medför att detaljutformningen för dessa
kan vara lika viktig som valet av formparametrar inom vissa gränser. Här kompliceras
givetvis strävan att empiriskt eller teoretiskt kunna behärska problemet genom att
många fler väsentliga variabler än vad gäller fartyg av långsammare typ kommer in i
bilden. En täckande systematik är knappast praktiskt genomförbar , utan prioritering
och begränsning blir nödvändig.
Som exempel inom detta område kan nämnas att till de stora problemen för snabba
fartyg i grov sjö hör dels bottenslag i motsjö , dels utskärning ur kurs i med- eller låringssjö med åtföljande svår krängning (s k "broaching" ), ofta i kombination med
propellerrusning. Formgivningen för goda sjöegenskaper i dessa situationer står i allmänhet i konflikt med goda motståndsegenskaper i lugnt vatten. Från motståndssynpunkt är ett relativt brett och flackt akterskepp med trimkil längst akterut gyn nsamt
för nämnda fartygstyp. Med hänsyn till mjuk gång i mot- och bogsjö kombineras gärna detta akterskepp med ett relativt skarpt förskepp. Denna kombination förefaller
emellertid ej alls lämplig med avseende på broachingrisken. För att minska benägenheten för broaching bör bl a akterskeppet vara mindre flackt samtidigt som för- och
akterskepp bättre avvägs mot varandra deplacementsmässigt. För att utjämna konsekvenserna av en sådan kompromiss kan rörliga trimplan vara en lösning.
I FMV utvecklingsprogram vid SSPA ingår även specialstudier av mer eller mindre
planande skrov med V-bottenform, speciellt vad avser sjöegenskaper. Som en intressant representant för denna skrovtyp visas i fig 16 den vid det västtyska varvet Abeking & Rasmussen för Turkiet byggda snabba patrullbåten SAR 33, som har sämre
motståndsegenskaper i lugnt vatten än en skrovform av typ Spica, men som enligt
uppgift skall ha exeptionellt goda sjöegenskaper vid hög fart i alla riktningar relativt
vågorna.
Vissa försök med katamaraner i hög fart har även visat intressanta sjöegenskaper ,
väl värda att närmare studeras.

*

En annan sjövärdighetsegenskap , angelägen att beakta, är ett fartygs förmåga att
'"gå torrt", d v s att mer eller mindre hålla sjöarna från däck och överbyggnad. Denna
egenskap påverkas främst genom utformning av skrovet ovan vattenlinjen , t ex genom konkava utfallande sidor i förskeppet (s k "flare") , höga fribord, knäcklinjer i
bordläggningsytan och sprutlister. Sådana arranemang inverkar i allmänhet ej på
lugnvattenmotståndet annat än genom eventuellt ökad skrovvikt. Däremot kan
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Fig 16. Den i Västtyskland för Turkiet byggda patrullbåten SAR-33 med följande huvuddata.
Längd över allt
34,60 m
Längd i vattenlinjen
29,50 m
Bredd
8,60m
Djupgående midskepps
1,85 m
Deplacement
165 ton
3 dieselmotorer och 3 ställbara propellrar (KAMEWA) .
Motoreffekt max 3x2940 kw (totalt ca 12000 hk)
Uppgiven max fart ca 40 knop
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stampningsrörelserna och accelerationerna i motsjö påverkas både positivt och negativt, vilket betyder att kompromisser kan bli nödvändiga. I ett försöksprogram vid
Chalmers Tekniska Högskola (CTH) för FMV räkning ingår studium av hur utformningen av skrovets övervattensdel inverkar på sjöegenskaRerna. Försöken utförs med
självgående modeller i naturliga vågor utanför Göteborg.
Hela denna försöksverksamhet vid SSP A och CTH fullt utvecklad kommer förhoppningsvis att ge resultat, som sammanställda och inarbetade i datorprogram , skall
bli ett värdefullt verktyg för projektverksamheten genom att inverkan av formparametrarna och formgivningen i övrigt på ett fartygs sjöegenskaper kan beaktas med
större säkerhet på ett tidigt stadium i projekteringsprocessen.

*

På det underlag som redan nu finns , har SSPA för både Spica T 131 [7] och patrullbåtar typ Hugin [8] sammanställt prognoser avsee nde maximalvärden under viss
gångtid för accelerationer, rullningsvinklar och bottentryck vid varierande våghöjd .
Som exempel härur visar fig 17 ett diagram över Spicas maximala acceleration i
fören under en timmes gång i Östersjön i motsjö vid olika farter som funktion av våghöjden. Maximala accelerationen, betecknad Z max anges här som antal g (tyngdkraftens acceleration = 9,81 m/s') och våghöjden Hl/3 en s k signifikanta våghöjden, definieras som medelvärdet av våghöjden mellan dal och topp av den högsta
tredjedelen av samtliga vågor. Av fig 18 framgår på motsvarande sätt maximal rullningsvinkel för Spica i rak sidsjö. Diagrammet visar att rullningsvinklarna minskar
med ökande fart, vilket sammanhänger med de fartbetingade dynamiska krafternas
stabiliserande inverkan. Slutligen visar fig 19 ett exempel på de fart - väderdiagram
som tidigare omnämnts. I detta fall gäller det högsta rekommenderade fart för Spica
då gränsvärden ansatts för acceleration och slammingtryck.
Denna typ av diagram kan med fördel tillämpas för jämförelse och värdering av
sjöegenskaperna hos olika utformade fartyg .
Baserat på modellförsök inom PB-serien visar fig 20 för ett fartyg av typ snabbgående patrullbåt sambandet mellan framdrivande effekt , fart och propellervarvtal vid
gång i motsjö , där den signifikanta våghöjden Hl/3 varierar [9] . Här kan man t ex utläsa att effektbehovet vid 25 knop ökar med ca 500 kW om H113 ökar från O till2 m.
Därtill kommer ett ytterligare tillskott i effektbehov på grund av vindens motståndsbidrag. Denna studie visar vikten av att motståndsökningen av vind och sjö beaktas
vid val av maskineri och vid anpassning av propellern till maskineriet , speciellt för
propellrar med icke omställbar stigning.

Fig 17. Spicas maximala acceleration i fören under en timmes gång i Östersjön i motsjö vid varierande våghöjd och fart.
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Framdrivningen
Allmänna synpunkter
Fartygs framdrivning eller pr 0 pulsion har tidigare tangerats genom fig l med tillhörande kommentarer. Där poängterades anpassningen mellan skrov , propulsor och
maskineri. Denna översikt är i huvudsak begränsad , dels som presentationen i övrigt, till snabba fartyg , för vilka problemen kring propulsionen i regel är större än för
långsammare fartyg , dels till den vanligaste framdrivningsanordningen, nämligen
skruvpropellern.
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Fig 19. Fart-väderdiagram för Spica i Östersjön gällande maximal acceleration l, 75 g
i fören och 3 slammar per timme med tryck större än 0,20 MPa .

Fig 18. Spicas maximala rullningsvinkel under en timmes gång i Östersjön i sidsjö vid
varierande våghöjd och fart.
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Valet av typ och data för propulsionsarrangemanget styrs på flera sätt av hydradynamiska och mekaniska förhållanden, som ytterst har sin grund bland kraven i målsättningen för fartyget. Typiska exempel härpå är specificerade fartområden för
längre tids drift, god manöverförmåga samt speciella användningsområden, som t ex
förutsätter litet djupgående , gång i is m m. Även ställda krav på maximala bullernivåer är ofta ett propulsionsproblem , vilket längre fram skall belysas.
Den för propulsionen viktigaste dimensionerande faktorn är fartkravet , som kan
innehålla flera huvudnivåer såsom maximal fart, maximal kontinuerlig fart, eskortfart och patrulleringsfart. Förstnämnda två farter är utslagsgivande , dels för fartygsskrovets utformning inom den storleksklass som fordras för att projektet skall gå
ihop , dels för utformning och dimensionering av propulsionssystemet , även om andra aktuella fartområden har betydelse för detaljutförandeL Den så framtagna skrovformen ger sambandet inom hela fartregistret mellan fart och erforderlig propulsortryckkraft , eller via propulsionsverkningsgraden erforderlig maskineffekt. Vid konstruktion av propulsionsarrangemanget måste den effekt, som propulsorn vid sin rotation skall absorbera och avge vid fartygets framfart , noga anpassas till maskineriets
rekommenderade eller tillåtna effekt- varvtalsområde .Detta är viktigt för undvikande
av driftstörningar och haverier genom för hög eller för låg belastning , och för bästa
möjliga driftsekonomi. Härvid får man ej glömma den motståndsökning som hårt väder (jfr föregående avsnitt) och med tiden vanligen ökad ytråhet på fartygsbotten innebär.
Mot ovan given bakgrund medför ofta differentierade fartkrav avsevärda komplikationer vid projekt- och konstruktionsarbetet genom att alternativa propulsionslösningar med på olika sätt kombinerbara komponenter måste studeras. Variablerna
kan vara antal och typ av propellrar, antal drivkällor per propelleraxel samt kombination av olika drivkällor- dieselmotorer och gasturbiner. I vissa fall ger t ex propellrar med ställbara blad fördelar framom propellrar med fasta blad genom anpassningsmöjlighet till drivkällan i olika driftsalternativ , ävensom i manöversammanhang. Väsentliga faktorer vid val av alternativ är även kostnad och vikt , där olika lösningar kan uppvisa avsevärda skillnader. Här belysta problem och synpunkter är av
allmängiltig karaktär.

Propellerbuller och kavitation

~--

·--· '
__:_ ____ _i_

Fig 20. Den signifikanta våghöjdens (Hl/J) inverkan på sambandet mellan fart, rnaskineffekt och propellervarvtal för en 170 tons patrullbåt i motsjö L v L = 38,8
m, BvL = 5,3 m , Cs = 0,55, U \J 113 = 7,0.
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Faran för alltmer sofistikerade akustiska minor och den på senare tid allt humanare
inställningen till miljöförhållandena ombord på fartyg , har i många fall framtvingat
krav även på gränser för externt och internt buller. Eftersom propellrarna ofta är den
främsta källan till buller, såväl i vattnet utstrålat som delvis även inom fartyget, kan
nämnda krav innebära svåra hydradynamiska problem att lösa.
Som exempel på fartyg där detta accentueras genom satta gränser för externt buller kan , med utvikning från ämnet " snabba fartyg", särskilt nämnas minsvepare och
minjaktfartyg. För dessa är speciellt stränga krav på bullerbegränsning i vattn et nödvändiga då minfaran ständigt ligger inom det ordinarie arbetsfältet. För minsvepare
sammanhänger propulsionsproblemen med de starkt varierande driftsförhållanden
som bogsering av olika tunga svep samt frifart innebär, medan krävande manöversituationer vid låg fart ger benägenhet för hydradynamisk bullerexcitation när det gäl-
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ler minjaktfartyg. Propulsionsarrangemanget för kombinationen minsvepning och
minjakt för ett och samma fartyg är en komplicerad uppgift att lösa på ett i alla avseenden tillfredsställande sätt.
För övrigt hör benägenheten vid hög fart för propellerinducerade buller- och vibrationsimpulser samt materialerosion på propellrarna till de stora problemen för
snabbgående fartyg. I det följande skall detta närmare belysas.

*

Först några ord om propellerarrangemanget.
Kännetecknande för denna typ av fartyg är att relativt sett mycket stor effekt skall
avges i vattnet via propellrarna , samtidigt som propellerdiametern måste begränsas
av praktiska skäl som gäller akterskeppets utformning för hög fart och ett måttligt
djupgående för fartyget. Detta innebär i regel dels avsevärt mindre propellrar än vad
en hydradynamisk optimering skulle ge , dels att propellerbladspetsarna kommer att
passera relativt nära bordläggningen. Minskad propellerdiameter betyder ökat varvtal och ökad propellerbelastning (framdrivningskraft per propelleryta) för given effekt. Även om detta är hydradynamiskt ofördelaktigt kan det samtidigt ha mekaniska fördelar genom lättare propellrar, klenare propelleraxel genom lägre propellermoment vid oförändrad effekt och lägre erforderlig utväxling från drivkällan. På
den hydradynamiska minussidan står även att rätt stor axellutning ofta måste tillgripas på mindre fartyg .

*

Propellrarna kan framkalla buller och vibrationer av flera orsaker. Framdrivningsmaskineriets effekt skall genom propellerns rotation omvandlas till tryckkraft, vilket
medför stora tryckväxlingar i vattnet i propellerns närhet. Ju närmare skrovytan propellerbladtopparna går i en viss driftskondition , desto större tryckvariationer utsätts
bordläggningsplåten för varje gång ett propellerblad sveper förbi . En sådan tryck svängning ger impulser till vibrationer i skrovet och därmed även såväl internt som
externt buller. Detta gäller alltså även om vattentillströmningen till propellern är
mycket jämn.
Som redan nämnts i bil. l. genererar skrovet vid framfart ett ofta ganska oregelbundet medströmsfält, i vilket propellern skall arbeta . Variationerna där i strömningshastighet och strömningsriktning ger pulserande belastning på propellern vilket
återverkar på skrovet genom tryckvariationer i vattnet och genom propelleraxeln.
Vid hög propellerbelastning och hög fart inträffar ofta propellerkavitation , d v s så
låga tryck uppnås vid vissa delar av propellern att ångbildning och/eller gasutlösning
sker i vattnet. När trycket igen ökar omkring gasblåsorna imploderar dessa med stor
kraft, vilket förorsakar buller och tryckfluktuationer. En implosion tätt intill propellerytan kan även resultera i lokal "hamring" och sönderfrätning av propellermaterialet, s k kavitationserosion. På snabba fartygs propellrar brukar speciellt övergången
mellan blad och nav vara utsatt för kavitationserosion .
I ett medströmsfält med stora variationer i strömningsbilden och vid lutande propelleraxel finns förutsättningar för starkt varierande kavitation under propellerns rotation. En på detta sätt pulserat kaviterande propeller kan ge upp till ca 10 gånger så
stora tryckvariationer som en icke kaviterande propeller.
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*

Att propulsionsfrågan är ett stort skeppshydramekaniskt problem har bl a erfarits
för den patrullbåtsserie som är under byggnad i Norge för svenska marinen. På grund
av besvärligheter avseende buller , vibrationer och kavitationserosion har propellerarrangemanget för dessa båtar specialstuderats i efterhan<) genom såväl modellförsök
som fullskaleobservationer. Ändringar såsom införande av en trimkil längst akterut
på fartygets botten, vilken reducerar motståndet något och därmed propellerbelastningen, ävensom smärre modifieringar på propellrarna har minskat buller- och vibrationsimpulserna i viss grad. Samtidigt har även kavitationserosionen, som t!ll en
början var mycket allvarlig , reduce rats avsevärt.
Fig 21 visar skisser över hur kavitationsutbredningen på sugsidan av patrullbåten
Hugins babordspropeller varierar inom en del av propellervarvet vid 24 respektive 31
knops fart. Fotografierna visar propellerbladet i position rakt upp (90°) .
Kaviatationsobservationerna gjordes under provtur med fartyget genom i botten inmonterade plexiglasfönster med hjälp av synkroniserad stroboskopbelysning. Propellerbladen var märkta med linjer för identifiering av kavitationsbilden .

*

När kavitationen nått en viss utbredning och maskineriets effektpådrag ytterligare
ökas avger propellern en successivt försämrad tryckkraft jämfört med om propellern
vore kavitationsfri. Detta fenomen, som på fackspråk kallas kraftnedsättande kavitation, beror på störning av undertrycksfördelningen på propellerbladens sugsida,
vilken är av stor betydelse för framdrivningskraften .
Andra beaktansvärda faktorer med anknytning till snabba fartygs propulsion är
bl a interferensen mellan propellrar och skrov samt mellan propellrarna speciellt i 3och 4-propellerarrangemang ävensom rodrens inverkan på propellrarnas prestanda.
Inom detta fält har SSP A gjort omfattande studier på senare tid .

Nyare satsningar inom propellerområdet
Totalkaviterande propellrar
För snabba fartyg kan propellerkavitation i högfartsområdet i praktiken ej undvikas
med de nackdelar som ovan berörts. Med denna erfarenhet framkom på 1950-talet
iden att underlätta och styra uppkomsten och utredningen av kavitationen på propellerbladens sugsida genom en speciell utformning av bladprofilen . På denna propellertyp täcks vid hög fart sugsidan av en sammanhängande kavitationsblåsa som successivt imploderar utanför propellern. Därigenom kan i bästa fall kavitationserosionen helt elimineras, samtidigt som bullerexcitationen reduceras. Det genom kavitationen minskade bidraget från sugsidan till framdrivningskraften kompenseras genom trycksidans högre stigning relativt en konventionell propeller. Det har visat s!g
att dessa s k totalkaviterande (super cavitating) propellrar i allmänhet kommer till
sin rätt verkningsgradsmässigt först vid farter över 35 a 40 knop.
Fig 22 belyser den principiella skillnaden i bladprofilform för en konventionell respektive totalkaviterande propeller. Där visas även ett mellanting, en ide till en ny
"delvis kaviterande" propeller , som är under utveckling vid SSPA inom ramprogrammet för FMV. Här strävar man efter en viss styrning av kavitationsegenskaperna
i kombination med god verkningsgrad i ett fartområde där kavitation i praktiken
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Fig 21. Sugsidekavitation pa patruLLDäten Hugins babordspropeller vid 24 och 31
knops fart.
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252

knappast kan undvikas och där såväl konventionella som totalkaviterande propellrar
har relativt låg verkningsgrad.
Fig 23 visar kavitationsbilden för en totalkaviterande propellermodell provad i
propellerlaboratoriet vid SSP A . Här syns tydligt hur sugs\dekavitationen ligger kvar
även sedan den lämnat propellern medströms (till höger i bilden).
Torpedbåtarna av typ Spica T 121, som tillkom under början av 1960-talet, utrustades med sannolikt världens första totalkaviterande propellrar med ställbara blad.
Denna propellertyp av KAMEWA:s konstruktion och tillverkning har , sedan vissa
"barnsjukdomar" övervunnits, visat sig vara en mycket lyckad satsning , som senare
även fått tillämpning på torpedbåtar typ Spica T 131.
Inom FMV ramprogram vid SSP A har tidigare bl a utförts omfattande systematiska modellförsök med konventionella och totalkaviterande propellrar, vilka resulterat
i värdefullt konstruktionsunderlag. Specialstudier har även gjorts för bestämmande
av kavitationsbildande driftsförhållanden för propellrar inom olika serier. För närvarande bedrivs ingående generella studier av kavitationens uppkomst och sambandet
mellan å ena sidan kavitationstyp och - utbredning och å andra sidan alstring av buller och tryckimpulser samt kavitationserosion. En viktig del av propellerforskningen ,
som ännu ej är helt allmängiltigt klarlagd, är att få fram säkra omräkningsmetoder
från modellskala till full skala vad gäller kavitationsgränser, propellerbuller och
tryckimpulser.

Gammal ide kommer till heders
I kampen mot propellrarnas buller- och vibrationsinducerande verkan på fartygsskrovet har på senare tid förnyat intresse visats en ide, som framkom och tillämpades
redan för ca 100 år sedan, men som senare mer eller mindre fallit i glömska eller blivit
"omodern". Det gäller propellrar med s k bakåtsvepta blad (skew-back" eller "highly skewed" propeller) som speciellt på 1970-talet har fått ett uppsving och blivit föremål för omfattande studier .
Fig 24 och 25 visar exempel på denna propellertyp, en 5-bladig med fasta blad och
en 4-bladig med ställbara blad. De fågelvingformade bladen för den senare propellern har kommit till för att få en hydradynamisk utbalansering med avseende på
vridningsaxeln för de ställbara bladen . En bakåtsvept propeller med fasta blad kan
ha sämre backningsegenskaper än motsvarande konventionella propeller och bladtopparna är därvid relativt känsliga för törnar mot isflak . Ur denna synvinkel har den
ställbara svepta propellern fördel genom att rotationsriktningen ej ställs om vid backgång.
Finessen med bakåtsvepningen är att propellerbladen genom denna form gör ett
successivt inträde i olikformigheter i medströmsfältet och i det känsliga området närmast skrovet samtidigt som övergången från blad till blad blir mindre markant med
avseende på tryckverkan . Dessa egenskaper ger en utjämning av tryckimpulserna och
därigenom förutsättningar för lägre vibrations- och bullernivåer.
Denna propellertyp har med god framgång tillämpats i många fall på snabba handels- och passagerarfartyg, samt utomlands på örlogsfartyg. Svenska marinens minoch långresefartyg Carlskrona, under byggnad på Karlskronavarvet , kommer att förses med två ställbara propellrar med bakåtsvepta blad (KAMEWA) .
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Fig 23. Totalkaviterande propellermodell provad i SSPA propellerlaboratorium.
Anpassningsbar propeller
För att undvika de olägenheter för propellerdriften som ett olikformigt medströmsfält och en snedställd axel innebär, ligger det nära till hands att försöka få fram en
propeller där de enskilda bladens stigning periodvis kan anpassas efter de lokala
strömningsförhållandena. Sådana propellrar har konstruerats och provats i olika omgångar sedan början av 1960-talet, men genom tekniska svårigheter torde ingen
av dessa ännu ha fått praktisk användning. Under de senaste åren har emellertid
en ny propellerkonstruktion på samma tema, den s k "parbladspropellern", framkommit i Sverige. Principen för denna är att bladen , jämna till antalet, parvis kan ges
den periodvisa omställning som ovan nämnts. Genom den parvisa hopkopplingen
förlorar man visserligen en del i anpassningsmöjlighet , men vinner i enklare och
mindre utrymmeskrävande konstruktion än de tidigare studerade versionerna. Utförda modellförsök har givit lovande resultat vad avser minskning i kavitation och
tryckimpulser mot skrovet, ävensom viss förbättring i verkningsgrad. För närvarande
förbereds fullskaleförsök på en av marinens bevakningsbåtar i samarbete mellan
FMV, uppfinnaren (P . Simonsson , KTH/Skepp) och Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU).

Fig 24. 5-bladig propeller med bakåtsvepta fasta blad.

Bullerbekämpning
Strävan efter att nå goda eller i varje fall väl acceptabla egenskaper hos ett fartyg
med avseende på propellerinducerade buller- och vibrationsnivåer bör naturligtvis i
förstå hand inriktas dels på skrovets utformning , dels på själva propulsionsarrangemangets konstruktion, där bl a nyssnämnda lösningar kan beaktas. Det väsentliga
grundproblemet är ofta att genom fartygets utformning skapa så goda hydradynamiska betingelser som möjligt för propellrarna och att praktiskt kunna arrangera stora,
lågvarviga propellrar med liten axellutning på tillräckligt långt avstånd från bordlägg-
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ningen . När rimligtvis ej mera kan göras på detta område kan sekundära metoder
tillgripas och många ideer har framkommit inom denna sektor.
Som exempel härpå kan nämnas luftbubbelutsläpp i vattnet på olika sätt - som
dämpning mellan propeller och skrov , som dämpning eller avskärmning runt hela
propellern eller för utfyllning av ka vitationsblåsor , varigenom implosionen förhindras eller mildras . Vissa försök i denna riktning har utförts inom svenska marinen och
metoder av detta slag tillämpas praktiskt utomlands . Härvid blåses luft ut genom slitsar i skrovet respektive genom kanaler i propellerbladen.
Vid laboratorieprov bl a i Sverige har man kunnat påvisa att utsläpp i mycket låga
koncentrationer av polymerer med långa molekylkedjor reducerar propellerns kavitationsbenägenhet och därmed bulleralstringen.
En annan väg att reducera propellerbullrets överföring till fartyget är att bekläda
en del av skrovet närmast propellrarna med dämpande och reflekterande material ,
t ex skumgummi med slutna celler . Även prov enligt denna princip har med viss
framgång utförts inom svenska marinen .
Metoder av här nämnda slag kommer säkerligen ytterligare att utvecklas för mera
omfattande praktisk tillämpning . På handels- och passagerarfartyg kan endast ekonomiska kontinuerliga system komma till an vändning. På örlogsfartyg kan däremot
även intermittenta åtgärder för insättning i kritiska situationer vara av intresse.

Sintord
Mot bakgrunden av de skeppstekniska problemen , accentuerade för snabba fartyg,
kan ämnet sammanfattas i en skeppsbyggares önskelista för den marina projekteringsverksamheten .
- Fartygets storlek, prestanda och egenskaper i övrigt skall bestämmas av från försvarsteknisk och taktisk synpunkt väl grundade krav . En snäv ekonomisk ram för anskaffningen skall ej få minimera skrovstorleken på bekostnad av sjövärdighet och
därmed stridsvärde , serviceutrymmen , underhållsmässighet och marginaler för modernisering. Kostnaden och ändamålsenligheten under fartygets livstid skall vara utslagsgivande framom anskaffningskostnaden .
Den skeppshydramekaniska delen måste beaktas med hög prioritet från början
och skall på ett avgörande sätt kunna få påverka projektet. Detta gäller:
- Skrovformen med avseende på motstånd , sjövärdighet , stabilitet.
- Propulsionssystemet med avseende på driftsäkra lösningar med god verkningsgrad, låga buller- och vibrationsimpulsnivåer samt god anpassning till ej överdrivet komplicerade driftprofiler .
Fartygets manöveregenskaper.
Det mångåriga goda samarbetet mellan Materielverket och Statens skeppsprovningsanstalt är av avgörande betydelse för den skeppshydramekaniska utvecklingen
för marinen. Det är viktigt att nivån på detta område kan hållas hög inom landet bl a
med marinens stöd .

e

e
e
Fig 25. Propeller med ställbara bakåtsvepta blad (KAM EWA) för handelsfartyget
MIS Winter Moon med deplacementet 17000 m 1 och längden 158 m. Propellern, 6,5 m i diameter, ger med effekten 15000 kw, farten 22,5 knop.
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Bilaga l

Fartygsmotståndets sammansättning
Ett fartyg eller en modell som drages fram genom vattnet utsätts för ett rörelsen
motriktat motstånd, det totala släpmotståndet (RT) som är sammansatt av komponenter dels av viskös karaktär, dels av tryckkaraktär. Uppfattningen om motståndets fysikaliska sammanhang i detalj har varierat genom tiderna och fortfarande
torde forskare inom området ej vara fullt eniga på denna punkt. I stora drag kan
motståndskomponenterna beskrivas på följande sätt:
När fartyget rör sig genom vattnet uppstår en ständig förskjutning och omblandning av vattenpartiklarna med varierande hastighet och riktning relativt varandra
inom ett skikt intill skrovets yta - det s k gränsskiktet. Genom vattnets viskositet eller inre friktion påverkas härvid fartyget av kraftkomponenter som följer strömlinjerna närmast skrovytan och därigenom verkar tangentiellt i varje punkt av denna
yta. Summan av dessa kraftkomponenters komposanter i färdriktningen utgör friktionsmotståndet (RF), som i första hand påverkas av farten samt storleken , ytbeskaffenheten och utbredningen i längdled (i färdriktningen) av den våta ytan. Friktionsmotståndet påverkas även i viss mindre grad av den tredimensionella utformningen
av fartygets undervattenskropp genom dennas inflytande på vattenpartiklarnas rörelse inom gränsskiktet.
Strömningen inom gränsskiktet är av två olika slag. I den anströmmade ytans
främsta del är strömningen av lugn och regelbunden karaktär, s k laminär strömning,
som kännetecknas av i stort sett parallellförskjutning mellan vattenpartiklarna. Efter
en viss anströmmad längd, som beror av hastigheten och viskositeten ("Reynolds'tal
RN", se bilaga 2, pkt 3) avlöses den laminära strömningen av en oroligare strömningstyp, turbulent strömning. Den laminära strömningen, som för ett fartyg endast
förekommer inom en procentuellt mycket liten del av den våta ytan, ger ett betydligt
lägre friktionsmotstånd än den turbulenta strömningen.
Det tagentieila kraftspelet försiggår alltså i skiktet närmast skrovytan. Det övriga
intrång i vattnet som fartyget och gränsskiktet förorsakar vid framfart ger upphov till
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en fördelning runt skrovet av varierande dynamiskt tryck, som påverkar skrovet genom kraftkomponenter vinkelräta mot varje punkt på ytan . Summan av dessa kraftkomponenters komposanter i färdriktningen utgör tryckmotståndet (Rp) som är
starkt beroende av fartygets form och fart. Tryckfördelningen genererar ett vågsystem i gränsområdet mellan vatten och luft. Vågbildningen förbrukar energi som
måste produceras av framdrivningssystemet. Man talar i detta sammanhang om vågbildnings- eller vågmotståndet (Rw) som en del av tryckmotståndet.
De nämnda tangential- och normalkrafternas komposanter i horisontalplanet riktade tvärs fartyget utbalanseras genom fartygets symmetri. De vertikala komposanterna blir däremot ej utbalanserade på motsvarande sätt utan påverkar fartygets flytläge - höjning, sänkning, trimändring - vilket i sin tur påverkar motståndet. För
långsamma fartyg har detta liten betydelse, men för mindre , snabba fartyg och båtar
kan de dynamiska lyft och sugkrafterna ha stor betydelse för motståndet. För extremfallen planande båtar sker vid ökande fart en successiv reduktion av den våta
ytan och därmed minskning av friktionsmotståndet .
Det är ej nog med här redovisade relativt påtagliga motståndsdelar, utan det sker
även en komplicerad växelverkan mellan dem. Sålunda påverkar gränsskiktet och
vätskerörelsen inom detta den dynamiska tryckfördelningen och därigenom även
vågsystemet, som i sin tur påverkar tryckfördelningen och gränsskiktet. Genom vattnets inre friktion uppstår i allmänhet virvelavlösning främst i fartygets aktra delar.
Även virvelbildningen, som påverkar tryckfördelningen och kräver energi, återverkar på motståndet.
Viskositetens bidrag till ändrad tryckfördelning och därigenom ökat motstånd kan
sammanfattas som ytterligare en komponent till tryckmotståndet, det viskösa tryckmotståndet (Rvp).
Hela detta komplex av fysikaliska fenomen resulterar bl a i dels det slutgiltiga vågsystemet omkring och efter fartyget, dels det s k medströmsfältet vid fartygets akterskepp, där strömningen kan variera starkt till såväl hastighet som riktning. I denna
ofta svåra miljö skall i regel framdrivningsanordningen (propulsorn) arbeta. Komplikationer som kan uppstå härav berörs i artikeln i samband med fartygets framdrivning.
Bland övriga motståndsdelar bör speciellt nämnas luftmotståndet av fartygets övervattensdel ävensom ökat motstånd på grund av sjögång. Vid hårt väder är dessa motståndsdelar av stor betydelse.
Motståndsresonemanget hittills har handlat om ett fartygs släpmotstånd. När fartyget drivs fram av en aktermonterad propeller, sker en motståndsökning genom sugverkan på akterskeppet av den trycksänkning som uppstår framför propellern. Propellern måste alltså ge en större tryckkraft än vad som motsvarar släpmotståndet vid
samma fart. Propellertryckkraften T = RT/1-t, där t är den s k sugfaktorn , som experimentellt kan fås fram genom modellförsök . sugfaktorn är av mindre betydelse för
snabba tvåpropellerfartyg (storleksordningen 0,02), men kan ha betydande inverkan
på enpropellerfartyg.
Den praktiska tillämpningen i ämnet avseende motståndsbestämning och skrovutformning behandlas närmare i artikeln samt i bilaga 2.
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Släpförsök med fartygsmodeller

Bilaga 2

Historisk tillbakablick
Man kan väl tänka sig att iden till jämförande släpförsök med flytande farkoster av
olika slag föddes redan under förhistorisk tid . Från senare tid finner man i litteraturen uppgift om att Leonardo da Vinci (1452-1519) skulle ha utfört släpförsök med tre
modeller där inverkan av deplacementets långskeppsfördelning studerades.
I Sverige beskrev Christopher Polhem 1717 i sitt arbete "Om Skieppens fart i
Sjön" hur släpförsök med fartygsmodeller kunde utföras och han inlämnade till
Kungl Vetenskapsakademin förslag om utförande av sådana försök. Försöken torde
dock ej ha kommit till stånd [1] .*
De första i Sverige dokumenterade släpförsöken med modeller utfördes av Fredrik
Henrik af Chapman i olika etapper. Den sista serien, som utfördes 1794-95 , omfattade över 2 000 systematiska försök med 66 modeller , varierande i längd och form.
För ändamålet hade en 68 fot lång vattenränna av trä uppförts på af Chapmans gård
Skärva utanför Karlskrona . Dessa försök, som af Chapman redovisar i avhandlingen
" Physiske rön om det motstånd kroppar lida , som föras rätt fram genom vattnet",
torde vara den första systematiska skeppshydradynamiska modellförsöksserien av historisk betydelse.
af Chapmans ide var att få fram lagar för hur ett fartygs motstånd kunde bestämmas som summan av motståndet för ett stort antal ytelement utefter skrovets undervattenskropp. Motståndet för varje ytelement skulle bestämmas genom ytans storlek
och anfallsvinkeln mot färdriktningen. Efter denna princip lade af Chapman upp de
omfattande serieförsöken, där modellerna, 4-8 fot i längd , gavs olika "elementarformer" som ej direkt efterliknade fartygsskrov. Också om senare tiders rön har visat
att detta sätt att angripa problemet är felaktigt , var den grundsyn på fartygsmotståndet som af Chapman omfattade , på sätt och vis ett steg i rätt riktning. Motståndet ansågs kunna uppdelas i " den Physiska eller Cohesionskraften och en mekanisk tryckande kraft" [2] .
Dessa gamla tiders modellförsök kunde endast ge relativa resultat, då man ej kände till lagar för omräkning till full skala. Dessutom var försöks- och mätmetodiken
mycket primitiv.

Grunden för modellförsökstekniken
Det var först engelsmannen William Froude som år 1868 lyckades fastlägga huvudprinciperna för modellförsökstekniken genom att formulera lagar för jämförbara
hastigheter för modell och fartyg och för hur uppmätt modellmotstånd skulle omräknas till full skala [l] [3] .
Froude kom fram till den riktiga slutsatsen att motståndet var sammansatt av komponehter som lyder skilda lagar och som därför måste omräknas för sig till fullskale-

förhållanden . Han uppdelade sålunda totalmotståndet (RT) i friktionsmotståndet
(RF), som beror på vätskans inre friktion och en resterande motståndsdel , kallad
restmotståndet (RR) , som i huvudsak härrör från vågbildningen.

(l)
Froude kunde vidareutveckla sina ideer genom omfattande modellförsök i en 1871
färdigställd 278 fot lång provrän na i Torqua y i södra England. Denna ränna, som blev
förebilden för senare modellförsöksan läggningar , var försedd med en mekaniskt driven löpvagn för bogsering av modellen och registrering av modellmotståndet.
Genom försök med tunn a plattor med varierande längd och ytbeskaffenhet , släpade vid olika hastigheter , fann Froude en lag för friktionsmotståndet
RF = f·S·vn

(2)

där S är modellens/fartygets våta yta och v är farten. Friktionskoefficienten f och
exponenten n är beroende av plattans respektive skrovets längd och ytbeskaffenhet.
Om den resterande motståndsdelen i huvudsak härrör från vågbildningen bör det
finnas ett samband mellan detta motstånd och vågmönstret . För att kunna ställa upp
en modeHag för restmotståndet, måste alltså vågbilden relativt modellen och fartyget
undersökas.
Vid försök med olika stora , men geometriskt likformiga modeller, studerade Froude sålunda vågmönstret vid varierande farter , samtidigt som släpmotståndet mättes.
Han fann att vågmönstren för de olika modellerna är likformiga i relation till respektive modell , då förhållandet mellan modellens fart är lika med kvadratroten ur förhållandet mellan modellernas vattenlinjelängd , eller uttryckt med symboler.

(3)

Index l och 2 betecknar olika stora modeller.
Vid detta fartförhållande bör alltså restmotstånden vara jämförbara . Med möjlighet att beräkna friktionsmotståndet kunde Froude nu konstatera att restmotstånden
vid jämförbar fart enligt (3) ovan förhåller sig som deplacementen ( V' ) eller tredjepotensen av längden , d v s.

(4)
*Hänvisning till litteraturförteckningen.
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eller med index s för fartyg och index m för modell

då
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Detta är Froudes modellag avseende restmoståndet. v/ y L omformade Froude till
ett dimensionslöst uttryck genom att införa g=tyngdkraftens acceleration (vilket
även är fysikaliskt befogat, då tyngdkraften på ett avgörande sätt påverkar vågbildningen) .
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Detta uttryck kan betecknas som den relativa farten vid vilken restmotståndet för
alla storlekar av modeller, båtar och fartyg kan jämföras. Farterna v1 , v2 resp vm
och Vs i (4) och (5) kallas korresponderande farter.
(I skeppsteknisk litteratur finner man även det dimensionsbundna uttrycket
där V vanligen anges i knop och L antingen i fot eller meter).
Froude ansåg att restmotståndet kunde uppdelas ytterligare, med bibehållen giltighet för modellagen, i en del som enbart härrör från vågbildningen, d v s vågbildningseller vågmotståndet (Rw) och en del som sammanhänger med virvelavlösningen,
d v s virvelavlösnings- eller virvelmotståndet (R E= ed dy making resistance). Denna
motståndsuppdelning kan jämföras med det modernare synsätt som redovisats i bilaga l.
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Våra dagars modellförsöksteknik
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Froudes princip för modellförsök genom ansatsen RT=Rp+ R R tillämpas fortfarande
i samband med modellförsök och vid motståndsberäkningar baserade på empiriskt
underlag. Dock har forsknings- och försöksverksamhet sedan Froudes dagar främst
reviderat lagar och metoder för att bestämma friktionsmotståndet och vissa erfarenhetsmässiga koefficienter har tillkommit .
Det är praktiskt att uttrycka restmotståndet RR som en dimensionslös motståndskoefficient , som genom Froudes modellag har samma värde för modellen som för ett
med modellen likformigt fartyg vid korresponderande fart. Då RR är av tryckkaraktär, ligger det nära till hands att relatera denna motståndsdel till ett dynamiskt tryck i
vattnet, det s k stagnationstrycket l/2·f·v2 ( f = vattnets masstäthet), verkande
på en viss yta, lämpligen modellens/fartygets våta yta S. Den dimensionslösa restmots'tåndskoefficienten är således:
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Fig 2:1 Modellförsökstekniken illustrerad genom motståndskoefficienter för tb typ
Spica T 131 som modell i skala 1:9 och i full skala CRm = CRs·

(?)
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På motsvarande sätt har man bildat en friktionsmotståndskoefficient genom att
även relatera friktionsmotståndet RF till det dynamiska trycket och den våta ytan.
Den dimensionslösa friktionsmotståndskoefficienten är alltså

R

c

F

=

nal Towing Tank Conterens - ITTC 1957) överenskommelse om att friktionsmotståndskoefficienten skall beräknas enligt följande formel, "ITTC 1957 model-ship
earrelation Iine":
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Härav följer att totalmotståndskoefficienten kan skrivas:
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Endast kort tid efter Froudes död (1879) publicerade Osborne Reynolds sina än i
dag giltiga rön om att friktionsmotståndskoefficienten Cf för en yta med längden L
som framförs med hastigheten v i en vätska med kinematiska viskositeten.
visko s iteten v är en
funktion av V•L/~. Uttrycket döptes efter upphovsmannen till
Re ynolds'tal RN•

(lO)

( 1 2)

2

Genom avvikande ytbeskaffenhet på modell och fartyg kompletteras Cf för fartyget med ett erfarenhetsmässigt tillägg 6 Cf.
Detta gäller fullt utvecklad turbulent strömning (jfr bil 1) . I gränsskiktets främsta
del råder laminär strömning som har en avsevärt lägre motståndskoefficient än den
turbulenta strömningen. Den laminära strömningen har försumbar inverkan på ett
fartygs motstånd genom den ringa utbredningen relativt fartygets yta. Vid modellförsök måste emellertid denna strömningstyp beaktas. Ofta framkallas där turbulent
strömning på konstlad väg.
Sammanfattningsvis kan principen för att bestämma ett fartygs motstånd med hjälp
av modellförsök beskrivas enligt nedan där index m betyder modell och index s betyder fartyg.
Metoden belyses även grafiskt i fig 2: l, som visar motståndskoefficienterna för t b
typ Spica T 131 i modell- och fullskala. Den nedre kurvan visar friktionsmotståndskoefficienten CF=f (RN) enligt (12) och de övre kurvorna visar totalmotständskoefficienten CT för modell och fartyg.
Totalmotståndet RTm mäts för modellen vid farter som enligt Froudes lag korresponderar med de farter man vill undersöka för fartyget.

Matematiskt kan alltså lagarna för motståndskoefficienternas variation uttryckas
som funktioner på följande sätt:

T
!B

= T B~1rt;
r;;

genom att F

NLm

FNLs'eller

RTm

(11)
Vid jämförelse mellan RN och FNL finner man det omöjligt att för modell och fartyg (provade i samma medium) samtidigt uppfylla likhet för både RN och FNL· Beträffande FNL kan detta uppfyllas genom korresponderande farter enligt (5) , medan
samma RN för fartyg och modell är orimligt då det skulle innebära att t ex en modell i
skala l: lO måste släpas med lO gånger så hög fart som fartyget för att samma CF skall
erhållas. Vid modellförsök använder man sig därför av på FNL-bas korresponderande farter som ger samma CR för modell och fartyg. CF måste däremot beräknas både
för modell och fartyg genom en funktion som enligt (11) skall innehålla Reynolds tal.
Sedan Reynold formulerade sin lag har mycken forskning ägnats åt att bestämma
enligt vilken funktion av Reynolds tal som friktionsmotståndet skall beräknas . 1957
träffades vid en internationell konferens för modellförsöksanläggningar (Internatio-
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CFm beräknas för modellen enl (12) för Reynolds' tal ~
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Som av bilaga l framgår kompliceras motståndsbilden bl a av att friktionsmotståndet och vågbildningsmotståndet påverkar varandra. Denna växelverkan följer delvis
Raynolds lag och delvis Froudes lag på ett svårberäkneligt sätt. Då den enkla modellförsöksomräkningen enligt ovan ej tar hänsyn till detta får man in ett fel som kallas
skaleffekt på motståndet. Detta fel kan kompenseras genom att erfarenhetsmässiga
korrektionskoefficienter införs.
För att få fram ett fullständigt underlag för beräkning av erforderlig framdriftseffekt för ett fartyg, fordras utöver släpförsök även försök med självdriven modell samt
modellförsök med den propeller som tagits fram för fartyget. Det skulle föra för långt
att här närmare orientera även om dessa avsnitt inom modellförsökstekniken . I detta
sammanhang kan dock nämnas att även här förekommer skaleffekter som beaktas genom erfarenhetsmässiga korrektionsfaktorer.
På senare år har modellförsökstekniken förfinats genom att skalinflytandet inom
de olika modellförsöksetapperna har angripits mera detaljerat och ingående på ett vetenskapligt sätt. Genom datortekniken kan de omfattande beräkningar det är fråga
om numera tillämpas rutinmässigt vid modellförsöksanläggningar.
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1\ri~S'I,I.J\NI) I~YNX
En enhetshelikopter av familjetyp ger stora
möjligheter till kostnadseffektiv standardisering och ökad samordning såsom ledning, utnyttjande, utbildning och underhåll.
Operatörer med stort strategiskt tänkande
men med små ekonomiska resurser väljer
LYNX.
MARIN LYNX
För sjöoperativa uppdrag som utbåtsjakt, minfällning, minsvepning, eldledning av sjömålsrobot,

sjöräddning m.m . i det mest krävande väder, dag
som natt.

ARMELYNX
Modern pansarvärnshe likopter. Stark, snabb och fältmässig med unik meranvändning. Rollbyten på några
minuter frän robotbärare till trupp- alt. sjuktransport ,
minutläggning, räddningstjänst m.m .
8 Tow robotar klara för skjutning plus 8 i kabin
9 soldater plus pilot och skytt
3 liggande på bär plus 2 sittande
1360 kg last hängande i krok

Philips sjöbevakningscentraler "STINA''
vaktar kusten- i fred och ofred

WG 30 LYNX
Allsidig transport- och räddningshel ikopter med

extra styrka och volym . Den kan dessutom utrustas
för sjöoperativa uppdrag.
last 2,5 ton (hängande i krok 2270 kg)
volym 13m3, kabin L 4,4 m, B 2,0 m, H 1,7 m
14 till 22 so ldater
6 liggande på bär plu s 8 sittande

GEMENSAMT

e Välutprovad teknologi med hög funktionssäkerhet e Samma dynamiska system säsom motor, rotor och transmission
e Mark· och rangerutrustning
eUnderhäll, verktyg, reservdelshällning och dokumentation
e Utbildning av besättning och taktisk flygträning i samma SIMULATOR.

De nya sjöbevakningscentralerna från
Philips har två huvudfunktioner: som
kustbevakning ssy stem i fredstid och som
informations- och kommunik at ionscentrum för strids ledning i händelse av krig.
STINA tar emot uppgifter från bl a markelle r luftburen radar, lot sar, hamnmyndigheter och fartyg. Av operatören initierad
målföljning fortsätter autom atiskt . Läget
för t ex ett radarfö ljt mål uppdateras
fle ra gånger i minuten. Måle t identifieras
med ett nummer samt en symbo l, som
anger mål katego ri. Denna information
presenteras på grafiska bildskärmar, PP I :er
och alfanumeriska textskärmar och kan
även presenteras på andra bildskärmar
inom eller utanför ST INA-ce ntralen.
Andra viktiga förde lar är:

AERO MATERIEL AB
Box 32

122 21 ENSKEDE

TEL. 08-49 25 10

•

Automatisk följning av upp till 100 yt mål med användning av radar-data

•

Fö ljning av lågfl ygand e luft mål (option)

Försvarselektronik

Peab-D 052 7812

•

Automatisk datorstyrd mål inläggning
på den grafiska bildskärmen

•

Snabb återgivning av målrörelser - 24
timmar på mind re än 5 minuter

•

Automatisk överföring av måldata till
andra STINA-centraler och till övervakningsf artyg

•

selekterad presentation av vissa målkategorier

•

Sex olika skalor på PPI

8

Ingång ar via datalänkar, radio/telefon
eller telex

Philips
Elektronikindustrier AB
Försvarselektron ik
175 88 J Ä RF Ä LLA
Tel: 0758 / 100 00
T el ex: 11 5 05 peab S

PHILIPS

FFV

ERFARENHET·KUNNANDE·RESURSER

TORPED 42

FFV FÖRSVARsMATERIEL
Eskilstuna

Batteris
Draken
Sjöormen
N.äcken

SIMRAD
HYDROFONER
och

EKOLOD

m

'

Blekingefabrikerna

STÅLGROSSISTEN!
Generalagent i Sverige

NAVTIC

Skeppsbron 3 : 411 21 Göteborg C : Telefon 031-11 12 00

BRÖDERNA EDSTRAND
MALMtl
040/93~1 00

STOCKHOLM
Oll/23a& 80

GöTEBORG JÖNKÖPING NORRKÖPING SKELLEFTEA
031/520660 036/165290 011/11 BO 00
0910/77060

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
Nils Jonasson
Ronnebyg. 39: 371 00 Karlskrona: Tfn 0455-102 98

KUNGL.ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS
TÄVLINGSSKRIFTER
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771 . Sällskapets syfte
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter , artiklar i
Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet . Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen :
l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.
2. Handvapen , artilleri- och robotteknik . Torpedteknik. Minteknik .
3. Handvapen , artilleri- och robotteknik . Torpedteknik. Minteknik.
4. Krigsfartygskonstruktion . Maskin- och elektroteknik . Teleteknik.
5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin.
Tävlingsskrift för år 1982 skall senast den l september 1982 vara Sällskapet tillhanda
under adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 101 86
100 55 STOCKHOLM .
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn
och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj
eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift.

FABIAN OCH EWA TAMMS STIPENDIEFOND INOM
KUNGL.ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen
och hjälpmedel- navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1982 skall skicka in utredning
eller avhandling till
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 101 86
100 55 Stockholm
senast den l september 1982.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet
sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i SjöväsendeL

det nya sjömålsrobotsystemet
för svenska försvaret

SAABBOFORS
MISSILE CORPORATION
Saab-Sean/a AB, Flygdivisionen
58188 LINKÖPING.
Tel. 073·780000. Telex 50040 saab/g s .

Saab Bofors Missile Corporation AB
stureplan 15. 11145 Stockholm
Tel. 08-214917. Telex 12798 SSMC S

AB BOFORS Ordnance Division
Box 500, 69180 BOFORS.
Tel 0586-81000 Telex 73210 bolors s.

