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Samenvatting 
Nederlandse onderzeeboten hebben een ‘dubbele huid’: de drukhuid en de stromingshuid. 

Binnen de drukhuid bevinden zich onder andere de bemanning, de motoren en andere vitale 

componenten die niet tegen de soms hoge omgevingsdruk bestand zijn. Tussen de drukhuid 

en de stromingshuid bevinden zich onder andere de brandstoftanks en hoofdballasttanks. De 

rest van deze ruimte wordt beschouwd als de vulbare ruimte. Onderwater is deze vulbare 

ruimte gevuld met water, bovenwater loopt dit water door roosters weer weg. Momenteel 

loopt het water tussen de huiden echter langzaam weg. Hierdoor kan bij de transitie van 

periscoopdiepte naar bovenwater, de onderzeeboot een kort moment instabiel worden. Dit kan 

zorgen voor extra slagzij. De onderzeeboot wordt als het ware ‘topzwaar’: de 

aanvangsstabiliteit (G’M) kan korte tijd heel klein of zelfs negatief worden. In verband met de 

ontwikkeling van de nieuwe generatie onderzeeboten is er behoefte aan een simulatiemodel 

waarmee de invloed van het aantal, de grootte en de positie van uitstroomopeningen in de 

huid tijdens de transitiefase van periscoopdiepte naar bovenwater op de stabiliteit kan worden 

bestudeerd. Zo kan er in een vroeg ontwerpstadium worden bepaald of er problemen met de 

stabiliteit zullen ontstaan. Dit model is met behulp van Matlab-Simulink opgesteld en 

geverifieerd met gegevens van Defensie Materieel Organisatie (DMO).  
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Abstract 
Dutch submarines are constructed following a ‘double hull’ design, i.e., the pressure hull and 

a light hull. The pressure hull houses the crew, the engines and some other vital components 

which are not capable of withstanding high pressure environments. Surrounding the pressure 

hull, and inside the light hull some more pressure resistant components are mounted, the fuel 

tanks and the ballast tanks for example. The remainder of the gaps between both hulls can be 

thought of as a fillable spaces. When subsurface, these spaces will be filled with water, when 

surfacing this water will be drained from the fillable space through gratings. As of now, the 

water leaves the fillable space at a slow rate. This causes the submarine to become 

momentarily instable during the transition period from periscope depth to fully surfaced. This 

may cause an increased angle of list. The submarine becomes ‘top-heavy’: the initial stability 

(G’M) will become extremely small or even negative. Due to the development of a next 

generation of submarines a model of this effect is required. The model should be able to 

describe the influence of grating number, size and position on the submarines stability during 

the transition period from periscope depth to fully surfaced. This model will then allow 

engineers to detect any problems regarding stability in the early stages of the submarines 

design. This model is created using the Matlab-Simulink software package, afterwards the 

results where verified using actual data form the Dutch Defensie Materieel Organisatie 

(DMO).   
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1 Inleiding 
‘Een onderzeeboot is een vaartuig dat zich onderwater kan voortbewegen. Dankzij deze 

mogelijkheid is hij het grootste deel van de tijd onzichtbaar voor schepen die aan de 

oppervlakte varen.’ [1] Bij onderwatervaren wordt over het algemeen gedacht dat het meeste 

gevaar schuilt in de diepte waarop de onderzeeboot zich bevindt. Elke onderzeeboot heeft een 

maximale diepte die, over het algemeen, geheim wordt gehouden. Mocht er op grote diepte 

iets fout gaan, kan dit ernstige gevolgen hebben. Echter, ook op geringere diepte of zelfs aan 

de oppervlakte kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Dit probleem komt bij vrijwel elke 

onderzeeboot voor. 

Onderzeeboten hebben twee ‘huiden’. De belangrijkste huid is de binnenste, de zogenaamde 

drukhuid. Binnen deze drukhuid bevinden zich onder andere de bemanning, de motoren en 

andere vitale onderdelen die niet bestand zijn tegen de grote druk onderwater. De tweede, 

omringende, huid is de stromingshuid. Deze is aangebracht ter bescherming van uitstekende 

onderdelen (bijvoorbeeld leidingen) en dient als berging voor onder andere de trossen. Verder 

zorgt deze huid voor de hydrodynamische vorm. Tussen de drukhuid en de stromingshuid 

bevinden zich verder ook de brandstoftanks en de hoofdballasttanks. De rest van de ruimte 

tussen de drukhuid en de stromingshuid wordt beschouwd als vulbare ruimte. Dit houdt in dat 

doormiddel van roosters deze ruimte onderwater zal vollopen met water en bovenwater zal 

leeglopen. 

Onderwater varend vormt het water dat zich tussen de huiden bevindt geen enkel probleem. 

Echter, op het moment dat de transitie van periscoopdiepte naar bovenwater gemaakt wordt, 

kan dit wel een probleem worden. Periscoopdiepte houdt in dat de onderzeeboot nog volledig 

onderwater is, maar ondiep genoeg ligt om de periscopen op te kunnen steken. Wanneer de 

onderzeeboot aan de oppervlakte gaat varen, moet het water tussen de huiden uitlopen tot de 

inwendige waterspiegel gelijk is met de omringende waterspiegel. Ongeacht de gevolgde 

procedure tijdens het stijgen, is de verticale stijgsnelheid van de boot groter dan de 

daalsnelheid van de waterspiegel in de vulbare ruimte. Doordat het water te langzaam 

wegloopt, wordt de onderzeeboot als het ware ‘topzwaar’. Er kan dan tijdelijk een onstabiele 

situatie ontstaan doordat de aanvangsstabiliteit (G’M) heel klein of zelfs negatief wordt, totdat 

al het water eruit is gestroomd. Het gevolg hiervan kan zijn dat de onderzeeboot slagzij 

maakt. Over het algemeen zal, nadat het water tussen de huiden is weggelopen, de 

onderzeeboot vanzelf weer rechtop komen te liggen, maar idealiter zou deze G’M niet of zo 

kort mogelijk negatief moeten zijn. 
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Er zal onderzocht worden of dit moment van instabiliteit kan worden verkort of zelfs kan 

worden voorkomen. De oplossing lijkt simpel: de roosters waar het water door kan 

wegstromen verplaatsen, vergroten of zelfs roosters toevoegen. Het aanpassen van de roosters 

zal een positief effect hebben op de aanvangsstabiliteit, maar een negatief effect op de 

akoestische signatuur van de onderzeeboot als deze onderwater vaart en de sterkte van de 

constructie.  

Met behulp van Matlab Simulink is er een model gemaakt waarbij het leeglopen van de 

vulbare ruimte tussen de huiden van een bestaande klasse onderzeeboten gesimuleerd is op 

basis van gegevens van DMO. Na verificatie van dit model, kan het gebruikt worden om 

bijvoorbeeld de huidige uitstroomopeningen te verplaatsen en/of te vergroten. In de simulatie 

zal geen rekening worden gehouden met scheepsbewegingen anders dan opstijgen. Ook 

golven, weersomstandigheden en consequenties in de akoestische signatuur en de constructie 

zullen niet worden meegenomen. Naast het verbeteren van de uitstroom van het water in de 

vulbare ruimte, heeft DMO behoefte aan een simulatiemodel waarmee vroeg in de 

ontwerpfase kan worden voorspeld of er instabiliteit kan ontstaan bij het bovenwater komen.  

Het simulatiemodel is uit verschillende modules opgebouwd. Er is een module opgesteld die 

alleen betrekking heeft op het uitstromen van het water, de uitstroommodule. De 

veranderende massa als gevolg van het uitstromen van water dient als input voor de 

stabiliteitsmodule. In deze module wordt met behulp van de actuele massa de verandering van 

G’M berekend. De opbouw van het simulatiemodel is weergegeven in Figuur 1 – Modules in 

Simulink.  

Belangrijk is te weten dat het water dat tussen de huiden wegloopt, gezien wordt als verloren 

gewicht. De definitie van de onderzeeboot is dus de stromingshuid en alles wat zich 

daarbinnen bevindt. Voor de bepaling van de verticale stijgsnelheid is rekening gehouden met 

het feit dat de massa niet constant is, maar afhankelijk van de hoeveelheid water die zich 

tussen de huiden bevindt. Er is een module geprogrammeerd die met behulp van de 

zwaartekracht, de opwaartse kracht en de weerstandskracht de verticale stijgsnelheid bepaalt. 

Voor de weerstand is er rekening mee gehouden dat het Reynoldsgetal niet constant is en dus 

de weerstandscoëfficiënt varieert. Verder is in de bepaling van de opwaartse snelheid 

rekening gehouden met de toegevoegde massa.  

Uiteindelijk kan met het totale Simulink-model worden bepaald of het mogelijk is om in een 

vroeg ontwerpstadium te bepalen of er instabiliteit zal optreden bij de transitie van 
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periscoopdiepte naar bovenwater en in hoeverre de aanvangsstabiliteit wordt verbeterd met 

een variatie in het aantal en de grootte van de uitstroomroosters. 

 

Figuur 1 – Modules in Simulink 
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2 Definities 

Voordat er onderzoek gedaan gaat worden naar de onderzeeboot, is het handig als er eerst 

bekend is met welke definitie van een onderzeeboot er is gewerkt en welke aannames er 

gedaan zijn. De algemene indeling, de plaatsing van de hoofdballasttanks, de versimpelde 

transitie van periscoopdiepte naar bovenwater en de plaatsing van de trimtanks en de 

uitstroomroosters zullen kort worden besproken.  

2.1 Algemene indeling 

In onderstaande afbeelding is grofweg weergegeven wat zich waar in de onderzeeboot bevindt 

[2]: 

1. Boegbuiskamer  

2. Commandocentrale  

3. Tussendek  

4. Machinekamer 

5. Schakelkamer 

6. Hoofdelektromotor-kamer 

7. Sail 

8. Batterijcompartiment  

9. Drukhuid 

10. Stromingshuid  

 

Figuur 2 – Indeling onderzeeboot 

Het witte deel in Figuur 2 bevindt zich binnen de drukhuid. Het grijze deel is de ruimte tussen 

de stromingshuid en drukhuid, de vulbare ruimte. Om de simulatie niet te ingewikkeld te 

maken, is de onderzeeboot in segmenten opgedeeld, zoals te zien in Figuur 3. 
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Figuur 3 – Segmentering onderzeeboot 

De genummerde delen zijn allemaal benaderd door rechthoekige blokken. De afmetingen zijn 

gebaseerd op tekeningen verstrekt door DMO [3]. De segmentering zorgt ervoor dat, als de 

afmetingen van eventuele andere modellen onderzeeboten bekend zijn, deze gemakkelijk in 

het programma kunnen worden gezet en zo bepaald kan worden of er instabiliteit zal optreden 

bij het bovenwater komen. De gebruikte segmentering zal verder worden behandeld in 

paragraaf 4.2. 

2.2 Hoofdballasttanks  

Het stijgen en dalen van een onderzeeboot wordt geregeld met de hoofdballasttanks. Er 

bevinden zich in totaal vijf hoofdballasttanks in de onderzeeboot, twee voorin en drie achterin 

[2]. Deze bevinden zich rondom de drukhuid, aan beide zijden van de onderzeeboot. De 

hoofdballasttanks staan via de onderzijde in open verbinding met het zeewater door middel 

van zogenaamde invloeigaten. Dit zijn roosters om het water enigszins te filteren alvorens het 

de tanks ingaat. Aan de bovenzijde van de hoofdballasttanks bevinden zich de hoofdvents. Als 

er afgedaald moet worden, worden deze hoofdvents geopend en stroomt er water via de 

onderzijde de hoofdballasttanks in.  

INVLOEIGATEN INVLOEIGATEN

HOOFDVENTS HOOFDVENTS

III
III

V IV

 

Figuur 4 – Plaatsing hoofdballasttanks 

Tijdens onderwatervaren zijn de hoofdballasttanks volledig gevuld met water, zie Figuur 6. 

Het drijfvermogen van de onderzeeboot is dan neutraal. Ook de vulbare ruimte die zich tussen 
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de huiden bevindt, is volledig gevuld met water. In dit geval geldt dat de opwaartse kracht 

gelijk is aan het gewicht van de onderzeeboot.  

2.3 Transitie periscoopdiepte naar bovenwater 

De beweging die onderzocht wordt, is het opstijgen van periscoopdiepte naar bovenwater. De 

diepgang bij periscoopdiepte is ongeveer 18 meter. De diepgang bij bovenwater is gemiddeld 

genomen zo’n 7,5 meter. In Figuur 5 is te zien hoe deze vaartoestanden eruit zien, gezien 

vanaf het wateroppervlak [4].  

 

Figuur 5 – Van periscoopdiepte naar bovenwater 

Om van periscoopdiepte naar bovenwater te komen, wordt het water met behulp van perslucht 

uit de hoofdballasttanks geperst. Dit is te zien in Figuur 6b. De hoofdvents worden afgesloten 

en het water verlaat de hoofballasttanks via de invloeigaten. Hierdoor neemt het gewicht van 

de onderzeeboot af terwijl de opwaartse kracht gelijk blijft. Er ontstaat een resulterende kracht 

naar boven waardoor de onderzeeboot een versnelling krijgt en zich naar boven zal 

verplaatsen, zoals te zien in Figuur 6c. Er wordt vanuit gegaan dat de hoofdballasttanks in een 

keer volledig geleegd zijn. In Figuur 6 staat ook weergegeven dat het zakken van de 

waterspiegel tussen de huiden trager verloopt dan de opwaartse snelheid van de onderzeeboot.  
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Als de onderzeeboot zich bovenwater bevindt, zijn de hoofdballasttanks dus helemaal leeg en 

geldt weer dat de opwaartse kracht gelijk is aan het gewicht van de onderzeeboot.  

 

Figuur 6 – Transitie periscoopdiepte naar bovenwater 

In werkelijkheid worden niet alle ballasttanks tegelijk gevuld met water of leeggeblazen. Hier 

zijn procedures voor en dit gebeurt in een bepaalde volgorde. In dit onderzoek wordt ervan 

uitgegaan dat alle hoofdballasttanks tegelijk worden geleegd en dat de boot gelijklastig en 

rechtop bovenwater komt.  

2.4 Trimtanks 

De hoofdballasttanks zijn vol of leeg. Er zit niets tussenin. De onderzeeboot moet echter wel 

rechtstandig in het water blijven liggen tijdens onderwater varen, voor het comfort van de 

bemanning en om de weerstand en geluidvorming zo minimaal mogelijk te houden. Echter zal 

door verplaatsen van mensen en middelen door de boot, het massamiddelpunt zich 

verplaatsen. Om er toch voor te zorgen dat de onderzeeboot rechtstandig in het water ligt, 

wordt gebruik gemaakt van trimtanks. 

 

Figuur 7 – Plaatsing trimtanks 
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Er bevinden zich vier trimtanks in de onderzeeboot. Twee voorin, één in het midden en één 

achter in de boot [2], zie Figuur 7. De middelste tank, de middenhulpballast tank, staat in 

verbinding met het omringende zeewater. Via deze tank kan water naar voren of naar achteren 

in de boot worden verplaatst om zo de onderzeeboot zo rechtstandig mogelijk in het water te 

laten liggen. Er wordt vanuit gegaan dat tijdens de transitie van periscoopdiepte naar 

bovenwater de hoeveelheid water in de trimtanks onveranderd blijft.  

2.5 Plaatsing roosters 

Het leeglopen van de vulbare ruimte gebeurt momenteel door roosters op het dek en aan de 

zijkant van de onderzeeboot. Deze bevinden zich bij de onderzeeboot waarop dit model is 

gebaseerd, ongeveer op de aangegeven vlakken in Figuur 8. In eerste instantie waren alleen de 

zwarte roosters aangebracht. Echter, bij het onderwatervaren is gebleken dat deze 

roosterconfiguratie een ‘loei’ door de bovenbouw veroorzaakte. Om dit probleem op te lossen 

zijn er later meer roosters aangebracht. Deze zijn oranje gekleurd in Figuur 8. Er is gebleken 

dat een toename in roosters een positieve invloed heeft op de akoestische signatuur en 

waarschijnlijk ook op de stabiliteit van de onderzeeboot.  

 

Figuur 8 – Plaatsing roosters 
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3 Opwaartse snelheid 

Een van de belangrijkste variabelen die benodigd is voor zowel de uitstroommodule als de 

stabiliteitsmodule, is de toenemende hoogte van de top van de onderzeeboot boven het 

wateroppervlak, 𝐻𝑇𝑜𝑝 . Deze wordt bepaald door de snelheid waarmee de transitie van 

periscoopdiepte naar bovenwater plaatsvindt te integreren. Bij het stijgen, ondervindt de 

onderzeeboot weerstand. Volgens de tweede Wet van Newton geldt: 

∑ 𝐹𝑦 =
𝑑(𝑚𝑣𝑦)

𝑑𝑡
= 𝑚

𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
 

 

(3.1) 

3.1 Krachten 
De krachten die in de y-richting (verticaal) werken zijn de weerstand, de opwaartse kracht en 

het gewicht van de onderzeeboot. Voor de som van de krachten in de y-richting geldt: 

∑ 𝐹𝑦 = − 𝐹𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 − 𝐹𝑧𝑤𝑎𝑎𝑟𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 + 𝐹𝑜𝑝𝑤𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠 
(3.2) 

 

Voor de weerstandskracht geldt [5]: 

𝐹𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = 𝐶𝑑
1

2
𝜌𝑣𝑦

2𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙     (3.3) 

De weerstandscoëfficiënt (𝐶𝑑) is niet bekend voor de te simuleren onderzeeboot. Daarom is er 

aangenomen dat 𝐶𝑑 bepaald kan worden uitgaande van een cilinder met (𝐿/𝐷)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 = ∞. Er 

kan met behulp van Reynolds een bijbehorende 𝐶𝑑 worden bepaald, zoals te zien in Figuur 9 

[6].  

 

Figuur 9 – Reynolds met bijbehorende weerstandscoëfficiënt cilinder, L/D=∞ 
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Het Reynolds-getal wordt op de volgende manier bepaald: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑦𝐷

𝜇
 

(3.5) 

De waarden uit Figuur 9 voor de lijn (𝐿/𝐷)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 = ∞ zijn getabelleerd en in Simulink 

ingevoerd. Voor tussenliggende waarden wordt lineair geïnterpoleerd. De waarde voor de 

weerstandscoëfficiënt kan later worden aangepast naar de werkelijke waarde door het 

toepassen van een eventuele toeslagfactor: 

𝐶𝑑 = 𝐶𝑑𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
∙ 𝑓𝐶𝑑

 (3.4) 

 

Voor de zwaartekracht geldt dat dit de massa is vermenigvuldigd met de gravitatieversnelling. 

De massa is echter niet constant. Deze neemt af naarmate het sail en dek verder leeglopen. 

Met behulp van de inhoud van de vulbare ruimte als functie van ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 zal het verloop van de 

massa in de tijd worden bepaald.  

Tot slot is de opwaartse kracht gelijk aan: 

𝐹𝑜𝑝𝑤𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠 = ∇𝜌𝑔 (3.6) 

Voor de opwaartse kracht dient het verloop van het onderwatervolume van de onderzeeboot 

bekend te zijn. Dit verandert in de loop van de tijd. Het neemt af naarmate 𝐻𝑇𝑜𝑝 toeneemt.  

3.2 Toegevoegde massa 

Met bovenstaande formules wordt de som van de krachten bepaald. Echter dient er ook 

rekening gehouden te worden met toegevoegde massa, added mass. Als een lichaam 

ondergedompeld in een fluïdum, in dit geval een onderzeeboot in zeewater, een versnelling 

ondervindt, moet niet alleen het lichaam worden versneld, maar ook de vloeistof daar 

omheen. De resulterende kracht die de versnelling veroorzaakt, moet arbeid verrichten om 

niet alleen de kinetische energie van het lichaam te vergroten, maar ook van de vloeistof daar 

omheen [7]. De Tweede wet van Newton wordt dan: 

(𝑚 + 𝑚𝑣)
𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
= ∑ 𝐹𝑦 

(3.7) 

Hierin is 𝑚𝑣 de toegevoegde massa. Voor het bepalen van de toegevoegde massa wordt de 

onderzeeboot benaderd met een cilinder. In dit onderzoek worden alleen zuiver verticale 

bewegingen meegenomen, dus de toeslagfactor 𝐶𝑣 verloopt zoals weergegeven in Figuur 10 

[8]. 
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Figuur 10 – Correctie toegevoegde massa (Cv) 

In bovenstaande figuur wordt echter geen rekening gehouden met de lengte van de cilinder. 

Als deze wordt meegenomen, wordt de toegevoegde massa als volgt [9]: 

𝑚𝑣 = 𝐶𝑣𝜌
𝜋

4
𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

2 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙   

Ondanks dat de lengte van de onderzeeboot in dit onderzoek wel wordt meegenomen, wordt 

de waarde van Cv, afhankelijk van de diepgang van de onderzeeboot, bepaald met Figuur 10. 

Deze waarden zijn getabelleerd en ingevoerd in Simulink. Voor tussenliggende waarden 

wordt lineair geïnterpoleerd.  

Met de som van de krachten en de correctie voor de toegevoegde massa kan het verloop van 

de verticale stijgsnelheid 𝑣𝑦 worden bepaald. Door deze snelheid te integreren kan de hoogte 

van de top van de onderzeeboot (𝐻𝑇𝑜𝑝) worden bepaald.  
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4 Uitstroommodule 

Het water dat zich bij de transitie van periscoopdiepte naar bovenwater tussen de huiden 

bevindt, stroomt weg door roosters die zijn aangebracht op het dek en aan de zijkant van de 

onderzeeboot. Deze roosters hebben een stromingsweerstand die invloed heeft op de 

uitstroomsnelheid van het water. Verder is er vanuit gegaan dat de vulbare ruimte een 

oppervlaktepermeabiliteit heeft van 𝜇𝑜𝑝𝑝 = 0,7 en een volumepermeabiliteit van 𝜇𝑣𝑜𝑙 = 0,7. 

4.1 Simulatie roosters 

Om het leegstromen te kunnen simuleren, is er een weerstandsmodel van een rooster gemaakt. 

Zie Figuur 11 [10]. Hierin zijn twee waterreservoirs weergegeven, verbonden door een buis 

met lengte 𝐿. Hierin kan gesteld worden dat nummer 1 de vulbare is en nummer 2 is de 

omringende zee. Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in de vulbare ruimte en de 

omringende waterspiegel wordt weergegeven met ∆ℎ.  

 

Figuur 11 – Weerstandmodel roosters 

In het geval van een rooster, wordt de afstand 𝐿 tussen 1 en 2 heel erg klein: 𝐿 → 0. Indien dit 

het geval is, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de weerstand van de buis, maar 

alleen met in- en uitstroomverliezen. Met behulp van de Wet van Bernoulli, rekening houdend 

met verliezen, is een benadering gemaakt voor de uitstroomsnelheid door de roosters: 

𝑝1 + 𝜌𝑔𝐻1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 = 𝑝2 + 𝜌𝑔𝐻2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝛴𝐾
1

2
𝜌𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

2   
(4.1) 

Om de uitstroomweerstand van de roosters mee te nemen, is de entrance loss coefficient 

gesteld op 𝐾𝑖 = 0,5 en de exit loss coefficient op 𝐾𝑒 = 1 [11].  

Er wordt gesteld dat de waterspiegel van de zee vast is en dat de onderzeeboot beweegt ten 

opzichte van deze waterspiegel. De hoogte van de top van de onderzeeboot tot aan de vaste 

waterspiegel is 𝐻𝑇𝑜𝑝, naar boven is positief. Deze is afhankelijk van 𝑣𝑦.  
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De waterspiegel in de onderzeeboot wordt bepaald ten opzichte van de nullijn die aan de top 

van de onderzeeboot vast zit, naar beneden is positief. Ten opzichte van deze lijn wordt ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 

gedefinieerd.  

 

Figuur 12 – Definitie hoogtes 

De gekleurde vlakken in Figuur 12 zijn de verschillende uitstroomopeningen. Roosters met 

dezelfde kleur en hetzelfde getal bevinden zich op dezelfde hoogte. Het nummer van de 

roosters met de bijbehorende hoogte is weergegeven in Tabel 1. Alle roosters zullen zich bij 

een kleine 𝐻𝑇𝑜𝑝  onderwater bevinden. Naarmate 𝐻𝑇𝑜𝑝  toeneemt, zullen de verschillende 

roosters op verschillende momenten bovenwater komen. Water verlaat het sail en dek door 

zowel roosters die zich bovenwater als onderwater bevinden. De bepaling van de 

uitstroomsnelheid is echter wel verschillend voor roosters die onder- of bovenwater zijn.  

Tabel 1 – Roosters met bijbehorende hoogte 

Rooster(s) 𝒉𝒓𝒐𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓 [𝒎] 

Toekan 2 

1 en 2 5,9 

3 6,6 

4 7,0 

5 7,1 

6 7,3 

 

4.1.1 Roosters bij bovenwater komen 

De uitstroomsnelheid van het water door de roosters is afhankelijk van drie inputs: ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙, 𝐻𝑇𝑜𝑝 

en ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 . Tijdens het bovenwaterkomen zijn er verschillende toestanden waarin de 

inputparameters zich tot elkaar verhouden. Om in de simulatie te werken met twee 

vergelijkingen in plaats van drie, is gekozen om met absolute hoogten te werken: 𝐻1, 𝐻2 en 

𝐻𝑇𝑜𝑝. Dit zijn de hoogte van punt 1, de hoogte van punt 2 (0 [m]) en de hoogte van de top van 
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de onderzeeboot, respectievelijk. Deze hoogten zijn genomen vanaf de zeespiegel en bepaald 

met de volgende vergelijkingen: 

𝐻1 = 𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙  (4.2) 

𝐻2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (4.3) 

𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 (4.4) 

Verder zijn er zes situaties opgesteld waarin de roosters kunnen verkeren. Per situatie is een 

vergelijking opgesteld voor de uitstroomsnelheid. De uitstroomsnelheden zijn bepaald aan de 

hand van de Wet van Bernoulli, zie (4.1).  

4.1.1.1 Situatie 1 

In eerste instantie zal de toestand zijn zoals te zien is in Figuur 13. Voor de uitstroomsnelheid 

van het water door roosters die zich onder de waterspiegel bevinden, geldt het volgende: er 

wordt vanuit gegaan dat deeltjes de in Figuur 13 aangegeven stroomlijn volgen, beginnend bij 

punt 1, eindigend bij punt 2.  

 

Figuur 13 – Situatie 1 roosters 

Het rooster heeft verreweg het grootste aandeel in de stromingsweerstand tussen punt 1 en 

punt 2, zie de vergelijking voor de Wet van Bernoulli (4.1). 

Er geldt dat 𝑝1 en 𝑝2 gelijk zijn aan de atmosferische druk en deze vallen dus tegen elkaar 

weg. Verder mag gesteld worden dat de snelheid in punt 2 gelijk is aan nul; 𝑣2 = 0, de hoogte 

in punt twee is nul (𝐻2 = 0) en dat de dichtheid van het zeewater constant is. Er blijft over: 

𝑔𝐻1 +
1

2
𝑣1

2 = 𝛴𝐾
1

2
𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

2  
(4.5) 
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Zowel 𝑣1  als 𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟  is vooralsnog onbekend. Door gebruik te maken van de 

continuïteitsvergelijking kan het verband tussen deze twee snelheden worden aangetoond: 

𝑣1𝐴1 = 𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝐴𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 (4.6) 

Hieruit volgt:  

𝑣1 = 𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴1
 

(4.7) 

Dit invullen in Bernoulli geeft: 

𝑔𝐻1 +
1

2
(𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴1
)2 = 𝛴𝐾

1

2
𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

2  
(4.8) 

Voor de waterhoogte in punt 1 geldt:  

𝐻1 = 𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 (4.9) 

Omschrijven naar de uitstroomsnelheid geeft: 

𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 =
√

2𝑔(𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙)

𝛴𝐾 − (
𝐴𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴1
)

2 

(4.10) 

  

4.1.1.2 Situatie 2 

In situatie 1 stroomt er water uit het rooster met een snelheid zoals berekend met (4.10), er 

geldt: 𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 0. Dit zal doorgaat tot de waterstand in het sail gelijk is aan de waterstand 

van de omringende zee (∆ℎ = ℎ𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 = 0) of tot het rooster bovenwater komt (ℎ𝑇𝑜𝑝 −

ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 ≥ 0), zoals te zien in Figuur 14.  

 

Figuur 14 – Situatie 2 roosters 
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De Wet van Bernoulli zal er in dit geval als volgt uitzien: 

𝑝1 + 𝜌𝑔𝐻1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 = 𝑝𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝜌𝑔𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝛴𝐾
1

2
𝜌𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

2  
(4.11) 

Er wordt gesteld dat deeltjes de aangegeven stroomlijn volgen, beginnende bij punt 1, 

eindigend bij het rooster. Ook hier geldt dat de statische druk in punt 1 en bij het rooster gelijk 

zijn aan de atmosferische druk en dat de dichtheid van het zeewater constant is. Er geldt 𝐻1 =

ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙  en 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 . Verder geldt (4.7) volgend uit de 

continuïteitsvergelijking.  

Invullen geeft: 

𝑔(𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙) +
1

2
(𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴1
)2 = 𝑔(𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟) + 𝛴𝐾

1

2
𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

2  
(4.12) 

Omschrijven naar de uitstroomsnelheid geeft:  

𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 =
√

2𝑔(ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙)

𝛴𝐾 − (
𝐴𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴1
)

2  

(4.13) 

 

4.1.1.3 Situatie 3 

Het scenario weergegeven in Figuur 14 zal stoppen op het moment dat de hoogte van het 

water tussen de huiden gelijk is met de hoogte van het rooster, zie Figuur 15. Er geldt dan: 

∆ℎ = ℎ𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 = 0. Er zal dus geen water meer uitstromen (𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0).  

 

Figuur 15 – Situatie 3 roosters 

 

4.1.1.4 Situatie 4 

Doordat de onderzeeboot niet in een keer stilligt, maar op en neer zal blijven bewegen 

(dompen), kan het zijn dat roosters die bovenwater zijn tijdelijk weer onderwater komen. Er 

zijn drie scenario’s die kunnen optreden tijdens het dompen. De eerste situatie die kan 

ontstaan is weergegeven in Figuur 16. In dit geval bevindt het rooster zich boven de 
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omringende zeespiegel en boven de waterstand in de vulbare ruimte. Er stroomt geen water in 

of uit het rooster: 𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0.  

 

Figuur 16 – Situatie 4 roosters 

 

4.1.1.5 Situatie 5 

De tweede variant is dat het rooster zich boven het waterniveau tussen de huiden bevindt, 

maar onder de zeespiegel. Dit is te zien in Figuur 17.  

 

Figuur 17 – Situatie 5 roosters 

Er geldt ∆ℎ = 𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 < 0. Het water zal het sail weer instromen met een negatieve 

snelheid die berekend wordt met (4.10.a).  

𝑣𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 = −
√

2𝑔(𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙)

𝛴𝐾 − (
𝐴𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴1
)

2 

(4.10.a) 

Dit zal doorgaan tot de hoogte van de waterstand in het sail gelijk is aan de omringende 

waterspiegel.  

4.1.1.6 Situatie 6 

De laatste situatie is weergegeven in Figuur 18. In dit geval is het water tussen de huiden nog 

niet zo ver gezakt dat het onder het rooster staat. Het omringende water staat hoger dan het 

water in de vulbare ruimte, er geldt dus: ∆ℎ = 𝐻𝑇𝑜𝑝 − ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 < 0. Uitgaande van (4.10.a) 

resulteert deze negatieve ∆ℎ in een negatieve uitstroomsnelheid. Er stroomt dus water naar 

binnen.  
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Figuur 18 – Situatie 6 roosters 

Een overzicht van alle situaties met bijbehorende ongelijkheden en vergelijkingen voor de 

uitstroomsnelheid is weergegeven in Bijlage E – Situaties roosters. 

4.2 Segmentering 

In bovenstaande vergelijkingen is een aantal componenten niet constant. Allereerst het 

oppervlak van het leeg te stromen gedeelte. Om dit relatief gemakkelijk te kunnen benaderen, 

is de onderzeeboot in verschillende blokken opgedeeld, tot aan de waterspiegel bij 

bovenwater varen. Dit is te zien in Figuur 19. De segmentering is gedaan op basis van 

tekeningen verstrekt door DMO [3]. 

 

Figuur 19 - Segmentering met dompen 

De waterspiegel is hier nog steeds de nullijn ten opzichte waarvan de onderzeeboot beweegt. 

WL Eindstand is vastgesteld uitgaande van het feit dat de onderzeeboot bovenwater een 

gemiddelde diepgang heeft van 7,5 𝑚. Voor de afmetingen van de delen 1 tot en met 7, zie 

Bijlage A – Segmentering. 

Het oppervlak van het leeg te stromen deel is afhankelijk van ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙. Naarmate ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 toeneemt, 

zal het leeg te stromen oppervlak veranderen. Deze verandering staat weergegeven in 

onderstaande Tabel 2.  
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Tabel 2 – Verandering leeg te stromen oppervlak 

Nummer 

Segment 

𝑩 [𝒎] 

|           ||          ||| 

𝑳 [𝒎] 

|           ||          ||| 
𝑨 [𝒎𝟐]* 𝒉𝑺𝒂𝒊𝒍 [𝒎] 

1 1,40 2,52 1,50 5,60 7,00 1,40 19,6 0 ≤ ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 < 2,0 

2 1,40 2,52 1,50 3,30 7,00 1,40 16,8 2,0 ≤ ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 < 5,9 

3 6,40 8,56 6,60 15,90 14,20 7,30 189,7 5,9 ≤ ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 < 6,6 

4 5,90 14,70 60,9 6,6 ≤ ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 < 7,1 

5 5,13 18,10 65,1 6,6 ≤ ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 < 7,1 

6 1,96 12,20 16,8 7,1 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 7,4 

7 2,44 11,50 19,6 7,1 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 7,4 

*Uitgaande van 𝜇𝑜𝑝𝑝 = 0,7 

Naast het vrije vloeistofoppervlak, moet er ook gekeken worden naar de hoogte waarop de 

roosters zich bevinden. Naarmate de waterspiegel in de vulbare ruimte daalt, zullen de 

roosters een voor een droog komen te staan, waardoor het totale roosteroppervlak, wat in dit 

geval maximaal 1,422 [𝑚2] is, afneemt naarmate ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 toeneemt. In Tabel 3 is de afname in 

roosteroppervlak weergegeven als functie van ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 . De roosterconfiguratie is zoals 

weergegeven in Figuur 12. 

Tabel 3 – Roosteroppervlak bij waterstand tussen huiden 

𝑨 [𝒎𝟐] 𝒉𝑺𝒂𝒊𝒍 [𝒎] 

𝟏, 𝟒𝟐𝟐 0 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 2 

𝟏, 𝟒𝟐 2 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 5,9 

𝟎, 𝟑𝟎 5,9 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 6,6 

𝟎, 𝟏𝟖 6,6 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 7,1 

𝟎, 𝟏𝟑𝟒 7,0 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 7,1 

𝟎, 𝟎𝟖 7,1 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 < 7,3 

𝟎 7,3 ≤ ℎ𝑠𝑎𝑖𝑙 

 

De waarden in bovenstaande tabel zijn gebruikt voor verificatie van het model. In Simulink 

kunnen de hoogten en oppervlakken van de roosters en oppervlakken van de vulbare ruimte 

worden gevarieerd door bijvoorbeeld het veranderen van de lengte, hoogte of breedte van de 

segmenten.  

De verandering in massa van de onderzeeboot in de tijd is gemakkelijk te bepalen door het 

uitgestroomde volume te vermenigvuldigen met de dichtheid van zeewater. De som van alle 
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volumina van de segmenten komt overeen met het volume tussen de huiden boven de 

waterspiegel. Er is uitgegaan van een vulbaarheid van 70%; 𝜇𝑣𝑜𝑙 = 0,7.  

Als de onderzeeboot in rust bovenwater ligt, is de gemiddelde diepgang ongeveer 7,5 meter. 

De onderzeeboot zal echter niet in een keer stilliggen en zal nog enige tijd op en neer blijven 

bewegen. Om dit dompen mee te nemen, is er ook een waterspiegel bepaald bij een diepgang 

van 7 meter.  

In Figuur 19 is ‘WL dompen’ weergegeven als waterspiegel voor het dompen om de 

uiteindelijke waterspiegel, ‘WL eindsituatie’. Het volume van de leeg te stromen ruimte 

neemt dan toe met de volumes van blok 6 en 7.  
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5 Stabiliteitsmodule 
Om het verloop van de stabiliteit van de onderzeeboot te kunnen bepalen, zijn er, net als bij 

bovenwaterschepen, een aantal markante aangrijpingspunten waarvan de positie bepalend is 

voor de mate van stabiliteit. In Figuur 20 [12] is de transitie van periscoopdiepte naar 

bovenwater weergegeven, in het ideale geval. Het water in de vulbare ruimte blijft hier bij het 

opstijgen gelijk aan de omringende waterspiegel.  

 

Figuur 20 – Verplaatsing B, M en G bij bovenwater komen 

Punt B: Het drukkingspunt is het zwaartepunt van de door het schip verplaatste watermassa en 

is te beschouwen als het aangrijpingspunt van de opwaartse kracht. [13] [14].  

Punt G: Het gewichtszwaartepunt is het aangrijpingspunt van zwaartekracht die op het schip 

werkt, geconcentreerd in één punt [15].  

Punt G’: Het gewichtszwaartepunt, gecorrigeerd voor vrije vloeistoffen. 

Punt K: Het kielpunt, dit is het snijpunt van het vlak van kiel en stevens met de basislijn in 

dwarsscheepse richting [13].  

Punt M: Het metacentrum is het snijpunt van de werklijn van de opwaartse kracht met het 

vlak van kiel en stevens. [16].  
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5.1 Verloop stabiliteit 

Tijdens het onderwater varen, dus ook op periscoopdiepte, heeft een onderzeeboot geen 

waterlijn, zie at depth Figuur 20. De afstand BM is gelijk aan nul, de boot heeft enkel 

gewichtsstabiliteit. Bij variërende helling van het schip, blijft B onveranderd. Voor positieve 

GM tijdens onderwater varen, zal B boven G moeten liggen (KG < KB). G’ ligt vrijwel gelijk 

aan G, aangezien de ballasttanks volledig gevuld zijn met water en er dus geen rekening 

gehouden hoeft te worden met vrije vloeistofoppervlakken. Onderwater is het drijfvermogen 

neutraal en geldt dat de opwaartse kracht gelijk is aan het gewicht van de onderzeeboot.  

Bij de transitiefase van periscoopdiepte naar bovenwater, zie during surfacing Figuur 20, zal 

in het ideale geval het waterpeil in de vulbare ruimte gelijk zijn aan de waterspiegel rondom 

de onderzeeboot. In werkelijkheid is dit niet het geval. De onderzeeboot stijgt sneller dan de 

waterspiegel in de vulbare ruimte daalt. Bij het opstijgen worden de hoofdballasttanks 

leeggeblazen met behulp van perslucht. Doordat de opwaartse kracht nu groter is dan het 

gewicht van de onderzeeboot met lege ballasttanks, zal de onderzeeboot gaan stijgen. Op het 

moment dat het sail bovenwater komt, zal het water tussen de huiden weg gaan stromen. Dit 

gaat door tot er weer krachtenevenwicht is ontstaan: de opwaartse kracht moet gelijk zijn aan 

het gewicht van de boot met lege hoofdballasttanks.  

Doordat de hoofdballasttanks leeg zijn, zit er als het ware een luchtbel onderin de 

onderzeeboot. Het water stroomt langzamer uit het sail en dek dan de onderzeeboot stijgt, 

waardoor de onderzeeboot tijdelijk ‘topzwaar’ is. Hierdoor verplaatst G’ omhoog in de boot, 

waardoor deze boven M kan komen te liggen. Er kan dan een zeer kleine of zelfs negatieve 

G’M ontstaan. De situatie die dan ontstaat, is overdreven weergegeven in Figuur 21.  

 

Figuur 21 – Negatieve G’M 
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Doordat de kracht in M naar boven werkt en de kracht in G’ (hier G) naar beneden werkt, zal 

er een labiel evenwicht zijn zolang de onderzeeboot rechtop en in rust in het water ligt. Mocht 

er een verstoring in het evenwicht optreden, dan zal er een moment ontstaan dat ervoor zorgt 

dat de onderzeeboot slagzij zal gaan maken. Het evenwicht is pas herstelt op het moment dat 

M weer boven G’ ligt. In dit geval is dat als de onderzeeboot gekapseisd is. In werkelijkheid 

zal deze situatie niet zo snel optreden aangezien G’ daalt naarmate het water tussen de huiden 

wegloopt. Echter, een kleine of zelfs negatieve G’M is te allen tijde ongewenst.  

In het ideale geval zal M altijd boven G’ liggen. Dit omdat er dan bij verstoring van het 

evenwicht een moment optreedt dat de onderzeeboot terug zal brengen naar het 

oorspronkelijke evenwicht. Dit is te zien in Figuur 22. Mocht het evenwicht hier verstoord 

worden, dan zal de onderzeeboot rechtop in het water blijven liggen door het moment dat op 

de onderzeeboot gaat werken.  

 

Figuur 22 – Positieve G’M 

Tijdens het bovenwater komen zal B dalen, doordat de boot gedeeltelijk bovenwater komt te 

liggen. Hierdoor ontstaat er een waterlijn en zal de onderzeeboot wel vormstabiliteit krijgen, 

gedefinieerd door de afstand BM. Daarnaast zullen ook KG en KB veranderen vanaf het 

moment dat het sail bovenwater komt tot de uiteindelijke rusttoestand. KG en KB zullen 

afnemen en de vormstabiliteit zal toenemen.  

De verandering van M, B, G en G’ zijn weergegeven in Bijlage B – Verloop stabiliteit [12]. 

Let wel, in deze figuur is geen rekening gehouden met het te langzaam leegstromen van het 

sail en dek. Dit is te zien aan het feit dat er geen negatieve of kleine G’M ontstaat. 
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5.2 Berekening stabiliteit 
Indien de onderzeeboot helemaal onderwater is, hoeft er geen rekening gehouden te worden 

met vrije vloeistoffen. De vulbare ruimte is helemaal gevuld met water en hiervoor hoeft dus 

niet te worden gecorrigeerd. De waarden van KM en GM zijn constant en BM is gelijk aan 

nul.  

Op het moment dat het sail bovenwater komt, en de onderzeeboot wel een waterlijn heeft, 

geldt: 

𝐵𝑀 =
𝐼

∇
 

(5.1) 

Het waterniveau tussen de huiden zal gaan dalen en er moet nu wel rekening gehouden 

worden met vrije vloeistoffen in de ruimte. De watermassa tussen de huiden zal afnemen in de 

tijd en in dit geval geldt dat het onderwatervolume en oppervlakte traagheidsmoment van de 

waterlijn veranderen door verandering in ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙  en 𝐻𝑇𝑜𝑝 . Voor het oppervlakte 

traagheidsmoment geldt: 

𝐼 =
1

12
𝜇𝑙𝑏3 

(5.2) 

Het oppervlaktetraagheidsmoment zal bepaald worden aan de hand van de segmenten waarin 

de onderzeeboot is opgedeeld. Verder zal ook de correctie voor de vrije vloeistoffen worden 

bepaald aan de hand van deze segmenten. Doordat geldt dat de oppervlaktepermeabiliteit 

gelijk is aan 0,7 wordt de lengte vermenigvuldigd met 0,7. Voor de breedte wordt de volle 

breedte van de segmenten genomen. 

Met behulp van dit traagheidsmoment kan vervolgens de correctie voor de vrije vloeistoffen 

in die segmenten worden bepaald. Er geldt: 

𝑐𝑣𝑣 =
∑ 𝐼𝑡𝜌𝑡

𝑚
 

(5.3) 

In dit geval geldt dat de dichtheid van de vloeistof in de vulbare ruimte gelijk is aan de 

dichtheid van het zeewater, 𝜌𝑡 . 

5.2.1 Massa  
De massa inclusief met water gevulde hoofdballasttanks is gesteld op 2800 ton. Bij het starten 

van de simulatie wordt gesteld dat de hoofdballasttanks leeg zijn van water en dus volledig 

gevuld zijn met lucht. Het totale volume van alle hoofdballasttanks samen is 329,6 𝑚3 . 

Uitgaande van een dichtheid van 1025 𝑘𝑔/𝑚3  geeft dit een 𝑚0  van: 2.800.000 −
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(329,6 ∙ 1025) = 2.462.160 𝑘𝑔. Deze massa neemt af naarmate de hoeveelheid water in de 

vulbare ruimte afneemt. 

Om een simulatie te kunnen maken van de invloed van het uitstromende water op de 

stabiliteit, wordt gebruik gemaakt van de theorie van lekstabiliteit. Echter, in plaats van 

geladen gewicht, wordt er nu gesproken over verloren gewicht. Voor de ‘nieuwe’ massa geldt: 

𝑚0 − 𝜌 ∫ 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙𝑑𝑡 = 𝑚𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤 
(5.4) 

 

5.2.2 KM en KB 
De afstand van de kiel tot aan het metacentrum kan niet direct worden bepaald. Hiervoor zijn 

de waarden KB en BM benodigd. 

𝐾𝑀 = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 (5.5) 

 

Doordat het traagheidsmoment van de verschillende segmenten bekend is, kan BM van elk 

van die segmenten worden bepaald met behulp van (5.1). Echter is door het gedeeltelijk 

bovenwater komen van de onderzeeboot de afstand KB niet (meer) constant. K is een vast 

punt, B niet. KB is dus variabel. Met behulp van de gebruikte hydrostatische tabellen van 

DMO [17] is het verloop van KB bepaald, zie Tabel 4: 

Tabel 4 – KB 

HTop KB 

0-2 4,675 

2-5,9 4,562 

5,9-6,6 4,385 

6,6-7,1 4,304 

7,1-7,3 4,198 

 

Mocht KB niet bekend zijn omdat er bijvoorbeeld (nog) geen hydrostatische tabellen bestaan, 

dan kan de vorm van de te simuleren onderzeeboot worden benaderd. Dit kan bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van een cilinder en een blok. De romp wordt in dit geval benaderd 

door de cilinder en het sail door een rechthoekig blok. Hoe KB op deze manier kan worden 
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benaderd bij toename van 𝐻𝑇𝑜𝑝 is te zien in Bijlage C – Geen tabellen voor KB. Dit zal verder 

niet worden meegenomen in de simulaties. 

5.2.3 KG 
Om uiteindelijk de benodigde G’M te kunnen bepalen, moet het verloop van KG bekend zijn. 

Hiervoor zijn aannames gedaan. Er wordt vanuit gegaan dat er een KG bekend is voor de 

doorvloeide bovenbouw en een voor de rest van de onderzeeboot (onder andere de drukhuid, 

ballasttanks en brandstoftanks). Om vervolgens een totale KG te bepalen, wordt gebruikt 

gemaakt van: 

(𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔 + 𝑚𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛𝑏𝑜𝑢𝑤) ∙ 𝐾𝐺 = 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔 ∙ 𝐾𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔 + 𝑚𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛𝑏𝑜𝑢𝑤 ∙ 𝐾𝐺𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛𝑏𝑜𝑢𝑤 (5.6) 

 

Voor de 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔 wordt gesteld dat dit de beginmassa is van 2.800.000 [𝑘𝑔] minus de massa 

het water van de hoofdballasttanks en het water in de vulbare ruimte. Voor de 

hoofdballasttanks geldt dat deze een inhoud hebben van 329,6 [𝑚3] en dus een massa van 

329,6 ∙ 1025 = 337.840 [𝑘𝑔]. Met behulp van de segmentering is bepaald dat de massa van 

het water in de bovenbouw gelijk is aan 𝜇𝑣𝑜𝑙 ∙ 456.794,3 [𝑘𝑔] = 319.756,01 [𝑘𝑔]. Hieruit 

volgt: 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔 = 2.800.000 − 337.840 − 319.756,01 = 2142403,99 [𝑘𝑔]. 

Voor KGoverig is een aanname gedaan: 3,8 [m]. Verder is voor de KG van de bovenbouw met 

behulp van de gebruikte segmentering bepaald dat deze een waarde heeft van 7,95 [m]. Dit 

alles resulteert met behulp van (5.6) in een aanvangs-KG van 4,33 [m]. De waarden voor KG 

zijn echter niet constant, aangezien het water tussen de huiden wegloopt en G dus zal dalen. 

Met de afname van de totale massa als gevolg van het uitstromen van het water en het dalen 

van de waterspiegel in de vulbare ruimte, wordt de afname in KG van de bovenbouw bepaald. 

Vervolgens is met (5.6) het verloop van de totale KG bepaald, per segment. Indien het 

verloop van KG bekend is, kan vervolgens met de correctie voor de vrije vloeistoffen KG’ 

worden berekend: 

𝐾𝐺′ = 𝐾𝐺 + 𝑐𝑣𝑣 (5.7) 

Als laatste kan met de KG’ de benodigde G’M worden bepaald, die de mate voor 

aanvangsstabiliteit weergeeft: 

𝐺′𝑀 = 𝐾𝑀 − 𝐾𝐺′ (5.8) 
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5.3 Onderwatervolume 

Het onderwatervolume (nabla) is voor de bepaling van de stabiliteit van de onderzeeboot zeer 

belangrijk. Deze verandert over de tijd en heeft onder andere invloed op de verandering van 

het deplacement, de verandering van BM en de correctie voor de vrije vloeistoffen.  

Indien het deplacement van de onderzeeboot bekend is als deze zich volledig onderwater 

bevindt, kan het onderwatervolume worden bepaald: 

𝑚 = 𝜌 ∙ ∇ (5.9) 

 

Er geldt dat het totale onderwatervolume van de onderzeeboot gelijk is aan het 

onderwatervolume van het sail met het onderwatervolume van de romp. Het 

onderwatervolume neemt af naarmate de onderzeeboot verder bovenwater komt. Het verloop 

van het onderwatervolume wordt bepaald door:  

∇𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑒𝑙=∇0 − ∇𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (5.10) 

 

Mocht segmentering niet mogelijk zijn, dan kan ook hier de onderzeeboot benaderd worden 

door een blok en een cilinder. Hoe het verloop van het onderwatervolume dan kan worden 

bepaald, is te zien in Bijlage D – Onderwatervolume zonder segmentering. 
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6 Simulink-model 

Op basis van bovengenoemde theorie is in Simulink een model gemaakt om het leeglopen van 

de ruimte tussen de stromingshuid en de drukhuid te simuleren en zo het verloop van G’M te 

bepalen. Zoals te zien in Figuur 1, bestaat dit model uit verschillende modules. In dit 

hoofdstuk zal kort worden beschreven hoe elke module is opgebouwd. De modules zullen 

schematisch worden weergegeven om een duidelijk beeld van de opbouw te schetsen. De 

daadwerkelijke Simulinkblokken staan in Bijlage F – Simulinkmodel. 

6.1 Opwaartse snelheid Simulink 

Met behulp van het Reynoldsgetal (3.5) wordt een bijbehorende waarde voor Cd bepaald. 

Vervolgens wordt daarmee de weerstandskracht bepaald (3.3). De opwaartse kracht (3.6) 

heeft als input het actuele onderwatervolume. De zwaartekracht heeft de actuele massa als 

input. Vervolgens wordt met deze drie krachten de som van de krachten bepaald (3.2). De 

opwaartse snelheid wordt vervolgens bepaald door de som van de krachten te delen door de 

actuele massa en de toegevoegde massa en te integreren (3.7).  

 

Figuur 23 – Schematisering opwaartse snelheid 

De output van dit onderdeel is de opwaartse snelheid. Door deze snelheid te integreren, 

ontstaat de hoogte van de top (𝐻𝑇𝑜𝑝) van de onderzeeboot ten opzichte van de waterlijn. 𝐻𝑇𝑜𝑝 

dient vervolgens als input voor de uitstroommodule. Voor het blokschema uit Simulink, zie 

Bijlage F – Simulinkmodel Opwaartse snelheid. 

6.2 Uitstroommodule Simulink 

De uitstroom van het water tussen de huiden is in Simulink gesimuleerd in de 

‘uitstroommodule’. De schematische weergave hiervan is te zien in Figuur 24. Om de totale 

volumestroom te berekenen, heeft het blok ‘Roosters’ als input 𝐻𝑇𝑜𝑝. Het oppervlak van de 
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leeg te lopen ruimte, wordt door middel van een lookup table bepaald met als input hSail. 

Vervolgens wordt met dit oppervlak en de volumestroom berekend hoe snel het water daalt in 

de ruimte tussen de huiden. Door dit te integreren ontstaat de hoogte van het water tussen de 

huiden. Dit is vervolgens teruggekoppeld naar de tabel met de oppervlakken en het blok dat 

de roosters simuleert. Met de totale volumestroom wordt ook de totale massastroom bepaald 

en door te vermenigvuldigen met de dichtheid, de totale uitgestroomde massa. Het 

blokschema van Simulink is te zien in Bijlage F – Simulinkmodel Toegevoegde massa 

. 

 

Figuur 24 – Schematisering uitstroommodule 

De output van de uitstroommodule zijn de hoogte van het water tussen de huiden (ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙) en de 

totale uitgestroomde massa. Met de totale uitgestroomde massa wordt de actuele massa 

bepaald, wat vervolgens als input geldt voor de bepaling van de zwaartekracht.  

6.2.1 Roosters Simulink 
Voor de roosters zoals beschreven in paragraaf 4.1, zijn ongelijkheden opgesteld. Aan de 

hand van deze ongelijkheden zijn vervolgens twee vergelijkingen per rooster bepaald. 

Hiermee wordt in Simulink besloten met welke formule de uitstroom van het desbetreffende 

rooster berekend wordt. Zoals gezegd zijn er per rooster, zes situaties mogelijk.  

Per rooster is per situatie opgesteld welke vergelijkingen moeten gelden en welke formule 

vervolgens is gebruikt om de uitstroomsnelheid te berekenen. Al deze volumestromen worden 

bij elkaar opgeteld. De output hiervan is ‘totale volumestroom’ in Figuur 24. Het blokschema 

van Simulink van alle roosters en situaties is te vinden in Bijlage F – Simulinkmodel 

Roosters. 
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6.3 Stabiliteitsmodule Simulink 

Als laatste is de stabiliteitsmodule ontwikkelt. Deze module heeft drie inputs: 𝐻𝑇𝑜𝑝, ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 en 

de actuele massa. Een schematisering hiervan is te zien in Figuur 25. Met 𝐻𝑇𝑜𝑝 wordt met 

behulp van lookup tables KB en het onderwatervolume bepaald. Dit geeft het actuele 

onderwatervolume (5.10). Verder wordt met ℎ𝑆𝑎𝑖𝑙 het oppervlakte traagheidsmoment bepaald 

(5.2) van het bijhorende segment. Met behulp van (5.1) wordt vervolgens BM bepaald. Met 

KB en BM kan vervolgens KM worden berekend (5.5).  

 

Figuur 25 – Schematisering stabiliteitsmodule 

In combinatie met het oppervlakte traagheidsmoment wordt vervolgens de correctie voor de 

vrije vloeistof bepaald (Cvv) (5.3). Met de input hSail wordt met behulp van een lookup table 

KG bepaald. De waarden van KG worden in de M-file per segment berekend met behulp van 

(5.6). KG’ wordt bepaald met (5.7) en als laatste wordt G’M bepaald met (5.8). De output 

‘Nabla actueel’ is de input voor de opwaartse kracht en G’M geeft de benodigde 

aanvangsstabiliteit om een uitspraak te kunnen doen over het verloop van de stabiliteit van de 

onderzeeboot. Het blokschema van Simulink is te vinden in Bijlage F – Simulinkmodel 

Stabiliteitsmodule. 
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7 Simulaties 

Om goed te kunnen zien hoe G’M verandert, is er een ‘nulmeting’ verricht. Dit houdt in dat 

het verloop van G’M is bepaald als er geen roosters in de onderzeeboot zitten waardoor het 

water uit de vulbare ruimte kan weglopen. Vervolgens is er gekeken hoe het verloop van de 

stabiliteit is met de huidige roosters, met de hoogten en oppervlakken zoals in Tabel 1 en 

Tabel 3, respectievelijk. De resultaten uit deze eerste twee simulaties zullen worden gebruikt 

als vergelijkingsmateriaal voor de overige simulaties. Er zal gevarieerd worden in de hoogte 

waarop de roosters geplaatst zijn en het uitstroomoppervlak van de roosters en vervolgens zal 

het verloop van de aanvangsstabiliteit worden bepaald. Als laatste zal er bekeken worden of er 

door veranderingen in hoogte en het uitstroomoppervlak te combineren, een situatie kan 

ontstaan waardoor de tijdsduur van een hele kleine of zelfs negatieve G’M zo kort mogelijk 

zal zijn. 

7.1 Nulmeting 

Als eerste is er een simulatierun gedaan aan de hand van de gegevens die zijn verstrekt door 

DMO, maar zonder roosters. Dit om te demonstreren dat zonder de roosters, er een negatieve 

G’M zal ontstaan en de onderzeeboot dus instabiel wordt door de watermassa in de vulbare 

ruimte. 

De afmetingen van de gebruikte segmenten zijn bepaald aan de hand van tekeningen die 

betrekking hebben op het model van de onderzeeboot die in dit onderzoek is gebruikt. De 

afmetingen van de segmenten zijn te vinden in Bijlage A – Segmentering. Verder is voor de 

bepaling van KB Tabel 4 gebruikt. 

In Figuur 26 is het verloop van de aanvangsstabiliteit te zien op het moment dat er geen 

roosters in de onderzeeboot zitten. Het water kan op dit moment niet uit de vulbare ruimte 

weglopen en de G’M blijft schommelen tussen −0,13 [𝑚] en 0,05 [𝑚]. De onderzeeboot 

blijft sterk dompen op het moment dat er geen roosters zijn aangebracht om het water weg te 

laten lopen. Hierdoor dempt G’M niet uit. Echter, de gemiddelde waarde die uit Figuur 26 kan 

worden bepaald is ongeveer −0,09 [𝑚] . Dit betekent dat de onderzeeboot in dit geval 

instabiel is.  
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Figuur 26 – G’M bij nulmeting 

7.2 Huidige roosters 
De volgende simulatie die is gedaan, is net als de nulmeting gebaseerd op gegevens verstrekt 

door DMO, echter nu met de huidige uitstroomroosters. In Figuur 27 is de G’M weergegeven 

zoals die in de huidige situatie verloopt. Te zien is dat deze positief begint. In het begin van 

de simulatie daalt de G’M sterk naar zo’n 0,02 [𝑚] en blijft dit gedurende 4 [𝑠𝑒𝑐]. Deze 

waarde is zeer klein voor de aanvangsstabiliteit. In deze situatie zal er geen gevaar optreden 

omdat er geen verstoringen van weer of golven zijn meegenomen. Echter, in werkelijkheid 

kan bij een zeer kleine G’M een verstoring wel negatieve gevolgen hebben. De onderzeeboot 

kan dan sterk slagzij gaan maken. Doordat het water wegstroomt, zal G’ dalen en neemt de 

afstand tot M weer toe. Dit is ook te zien in onderstaande Figuur 27. G’M neemt toe naar een 

maximale waarde van 0,37 [𝑚] en dempt na 57 [𝑠𝑒𝑐] uit naar een gemiddelde waarde van 

0,19 [𝑚]. 
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Figuur 27 – G’M huidige situatie 

7.3 Hoogte roosters 

In Figuur 12 zijn de verschillende roosters in de huid van de onderzeeboot weergegeven. 

Roosters die zich op dezelfde hoogte bevinden zijn bij elkaar genomen als één totaal 

uitstroomoppervlak op die hoogte, zoals te zien in Tabel 1. Om de resultaten van verandering 

in de roosterconfiguratie overzichtelijk in een tabel te kunnen zetten, is gekozen om drie 

scenario’s te beschrijven: 

1. Als eerste is er alleen gevarieerd met de hoogte van de roosters 1 en 2. Dit was 

5,9 [𝑚] en is nu veranderd in 3 [𝑚]. Dit betekent dat deze rooster zich nu ongeveer 

halverwege het sail bevinden in plaats van onderaan het sail.  

2. Vervolgens is de hoogte van roosters 1 en 2 op 3 [𝑚]  gehouden en is rooster 3 

verhoogd naar 4 [𝑚].  

3. Als derde zijn de roosters 1 en 2 teruggezet naar een hoogte van 5,9 [𝑚] en rooster 3 

naar 6,6 [𝑚]. Verder zijn de roosters 4, 5 en 6 omhoog verplaatst naar een hoogte van 

6,6 𝑚. 

In Tabel 5 zijn de resultaten weergegeven van de invloed van het verplaatsen van de roosters 

op de stabiliteit van de onderzeeboot. Er is te zien dat als er roosters naar het sail worden 

verplaatst, dit een negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de onderzeeboot. De minimale 
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G’M verandert niet in vergelijking met de oorspronkelijke situatie, maar de gemiddelde G’M 

waaromheen de uiteindelijke waarde varieert, is bij scenario 1 en 2 aanzienlijk lager dan in de 

oorspronkelijke roosterconfiguratie. Dit kan verklaard worden door het feit dat roosters die in 

het sail zijn aangebracht, eerder droog komen te staan dan roosters die bijvoorbeeld in het dek 

zijn geplaats. Hierdoor neemt het uitstroomoppervlak af en dus de uitstroomsnelheid.  

Verder is te zien dat roosters naar de bovenzijde van het dek verplaatsen, qua minimale en 

gemiddelde waarde geen verschil geeft in vergelijking met de huidige roosterconfiguratie. 

Echter, de tijd dat de G’M stabiel rond een vaste warde fluctueert, is meer dan twee keer zo 

lang. Schijnbaar hebben de roosters in de huidige configuratie een betere dempende werking 

dan de roosters in scenario 3, waardoor de tijdsduur meer dan verdubbelt. Ook in de tijdsduur 

van de minimale G’M is bij geen van deze scenario’s een verbetering opgetreden ten opzichte 

van de oorspronkelijke roosterconfiguratie.  

Tabel 5 – G’M bij verandering in hoogte roosters 

Scenario Minimale G’M [m] Gemiddelde G’M [m] Stabiel na [sec] 

1 0,02 0,07 72 

2 0,02 0,13 127 

3 0,02 0,19 132 

 

7.4 Uitstroomoppervlak 

Zoals in bovenstaande resultaten te zien is, heeft een groot rooster hoog in de onderzeeboot 

geen positieve invloed op de stabiliteit. Door het dalen van het water komen de roosters 

eerder droog te staan dan roosters die zich laag in de onderzeeboot bevinden en hierdoor 

neemt de daalsnelheid in de vulbare ruimte dus af.  

In de oorspronkelijke roosterconfiguratie is opvallend dat de grootste roosters zich het hoogst 

in de onderzeeboot bevinden (hierin is de toekan buiten beschouwing gelaten). Om aan te 

tonen dat een groot roosteroppervlak laag in de onderzeeboot een positieve invloed heeft op 

de aanvangsstabiliteit, zijn de uitstroomoppervlakken van de onderste roosters sterk vergroot. 

Het uitstroomoppervlak van de roosters 5 is vier maal zo groot geworden en van roosters 6 

tien maal. Het verloop van G’M is te zien in Bijlage G – Resultaten Uitstroomoppervlak. 

Hieruit blijkt dat de minimale G’M (0,02 [𝑚]) en de gemiddelde eindwaarde (0,19 [𝑚]) niet 

veranderen. Echter, de tijdsduur van minimale G’M is afgenomen naar 3 [𝑠𝑒𝑐] en na 40 [𝑠𝑒𝑐] 

blijft de G’M schommelen om de eindwaarde. 
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7.5 Optimale roosterconfiguratie 

In bovenstaande resultaten is te zien dat verandering in hoogte van de roosters en verandering 

in uitstroomoppervlak invloed heeft op de aanvangsstabiliteit van de onderzeeboot. In elk van 

de simulaties is de minimale G’M 0,02 [𝑚]. Deze waarde is zo klein, dat er bij een kleine 

verstoring van het evenwicht bij het bovenwater komen een negatieve G’M kan ontstaan. 

Door een combinatie te maken van verandering in hoogte en uitstroomoppervlak, is het 

mogelijk een verloop van de stabiliteit te creëren waarbij de minimale G’M slechts 0,06 [𝑠𝑒𝑐] 

duurt, zie Figuur 28. Deze tijdsduur is zo kort, dat er bij verstoring van het evenwicht door 

bijvoorbeeld golven simpelweg geen tijd is om sterk slagzij te maken.  

 

 

Figuur 28 – Oppervlakken en hoogten roosters positieve G’M 

 De gebruikte roosterconfiguratie is weergegeven in Bijlage G – ResultatenOptimale 

roosterconfiguratie. 
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8 Conclusie  

Het doel van deze scriptie is een model opstellen dat het verloop van de stabiliteit van een 

onderzeeboot kan simuleren tijdens de transitie van periscoopdiepte naar bovenwater. Hierbij 

is geen rekening gehouden met scheepsbewegingen anders dan zuiver verticaal stijgen. Ook 

de invloeden van golven en weersomstandigheden en de consequenties voor de akoestische 

signatuur en de constructie zijn niet meegenomen. Het model is gemoduleerd met behulp van 

Matlab-Simulink. Dit is gedaan aan de hand van het uitwerken van de processen die bij de 

transitie van periscoopdiepte naar bovenwater een rol spelen. Voor deze processen zijn 

vervolgens modellen opgesteld en deze zijn geïmplementeerd in een simulatiemodel.  

Vanuit DMO kwam de vraag of er met behulp van een simulatiemodel een uitspraak gedaan 

kan worden over het verloop van de stabiliteit in een vroeg ontwerpstadium. Dit is inderdaad 

mogelijk, mits de juiste gegevens bekend zijn. In het model kunnen alle parameters worden 

aangepast. Er moet echter wel rekening gehouden worden de gebruikte waarden voor KB en 

de aanvangswaarden voor KG. Deze moeten bekend zijn en overeenkomen met het gebruikte 

model voor realistische resultaten. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 9.  

Met het ontwikkelde model is gekeken naar de invloed van de roosterconfiguratie op de 

aanvangsstabiliteit van de onderzeeboot. Alleen het verplaatsen van de roosters naar een 

hogere positie heeft geen positieve invloed op de stabiliteit. Er kan aan de hand van Tabel 5 

worden geconcludeerd dat roosters naar het sail verplaatsen geen zin heeft. Deze roosters 

zullen eerder droog komen te staan, waardoor het totale uitstroomoppervlak sneller afneemt 

en dus de daalsnelheid van het water in de vulbare ruimte.  

Ook de invloed van het vergroten van de onderste roosters is bekeken. Deze roosters komen 

als laatste droog te staan. Doordat het uitstroomoppervlak dus langere tijd groot is, zal het 

water uit de vulbare ruimte sneller wegstromen, waardoor de onderzeeboot korter ‘topzwaar’ 

zal zijn. Het resultaat is dezelfde minimale waarde en gemiddelde eindwaarde voor G’M, 

maar de tijd die het duurt om naar de eindwaarde toe te gaan, neemt sterk af.  

Als laatste is er gekeken of er een combinatie van verandering in hoogte en vergroting van 

uitstroomoppervlak gevonden kan worden die de minimale waarde voor G’M verhoogt of de 

tijdsduur van deze minimale G’M zo kort mogelijk maakt. Dit is gelukt door de 

uitstroomoppervlakken van bepaalde roosters sterk te vergroten en rooster 4 te verhogen. Of 

dit ook in werkelijkheid toepasbaar is, zal verder moeten worden onderzocht. De 

consequenties in akoestische signatuur en in de constructie kunnen hierbij niet meer worden 

verwaarloosd.   
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9 Aanbevelingen 

Aan de hand van het beschreven onderzoek kan er een aantal adviezen worden opgesteld om 

het beschreven onderzoek uit te breiden en/of te verbeteren. Deze aanbevelingen zullen in dit 

hoofdstuk kort worden behandeld. 

- Als eerste kan er gekeken worden naar de uitgangspositie. Er is momenteel vanuit 

gegaan dat de onderzeeboot zich op tijdstip nul direct onder het wateroppervlak 

bevindt, dat deze gelijklastig en zonder voorwaartse snelheid stijgt naar bovenwater. 

In realiteit is dit zelden of nooit het geval. Tijdens het opstijgen is de onderzeeboot aan 

bepaalde procedures verbonden. Er zal vrijwel altijd een voorwaartse snelheid zijn en 

het stijgen gebeurt onder een hoek. Als het uitstromen van het water tussen de huiden 

wordt gesimuleerd rekening houdend met deze toevoegingen, zullen de resultaten 

waarschijnlijker meer overeen komen met de werkelijkheid.  

- De hydrostatische tabellen die beschikbaar zijn gesteld door DMO, waar onder andere 

KB op gebaseerd is, zijn alleen op dit model onderzeeboot toepasbaar. Mocht er echt 

met andere modellen gesimuleerd worden, dan zal er een tabel beschikbaar moeten 

zijn voor de bijbehorende KB. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan KB benaderd 

worden zoals weergegeven in Bijlage C – Geen tabellen voor KB . Nadeel is dat hier 

een benadering van de vorm van de onderzeeboot is gebruikt die bestaat uit een blok 

voor het sail en een cilinder voor de romp. Dit maakt de benadering gemakkelijk, maar 

het komt niet bepaald overeen met de werkelijkheid.  

- Voor de waarden van 𝐾𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔  is door DMO een aanname gedaan waarmee in dit 

model gewerkt is. Deze waarde is gesteld op 3,8 [𝑚] . Dit is niet de werkelijke 

waarden behorende bij dit model. Verder is voor 𝐾𝐺𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛𝑏𝑜𝑢𝑤  aan de hand van 

segmentering bepaald dat deze 7,95 [𝑚] is. Echter, aan de hand van tabellen bleek dit 

8,3 [𝑚] te zijn. Er is gewerkt met 𝐾𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔 = 7,95 [𝑚], maar dit wijkt dus af van de 

werkelijke waarden. Dit is te verklaren doordat de segmentering van dit 

simulatiemodel veel grover is dan de segmentering van de tabellen. Het verloop van 

KG en dus van G’M zal dus niet overeenkomen met het werkelijke verloop. Om een 

realistisch verloop van G’M te verkrijgen, zal er met de werkelijke waarde van 

𝐾𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔 gewerkt moeten worden gewerkt en zal de segmentering minder grof moeten 

worden.  

- In werkelijkheid heeft de toevoeging of verandering van roosters gevolgen voor de 

akoestische signatuur en de sterkte van de constructie van de onderzeeboot. Hiermee is 
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geen rekening gehouden. De resultaten die met dit model worden gevonden, zullen 

verder moeten worden onderzocht om te zien wat de gevolgen voor deze twee factoren 

zijn.  

- Ook is er geen rekening gehouden met het feit dat weersinvloeden een rol kunnen 

spelen of dat golven invloed kunnen hebben op de stabiliteit van de onderzeeboot. In 

werkelijkheid zullen deze factoren altijd meespelen, er zijn namelijk altijd golven. Om 

een realistischer beeld te krijgen, dient hier rekening mee gehouden te worden. 

- Als laatste kan er een demping in het model worden aangebracht. Op dit moment 

dempt de onderzeeboot maar heel langzaam uit. In werkelijkheid is deze demping heel 

groot en ligt de onderzeeboot binnen enkele seconden stil in het water. Voor een 

betere benadering van de werkelijkheid zou dit nog aan het model kunnen worden 

toegevoegd.  
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Bijlage A – Segmentering 

Uitwendige maten in [cm]. 
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Bijlage B – Verloop stabiliteit  

 

 

 

[12] 
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Bijlage C – Geen tabellen voor KB 
 

Mocht er gesimuleerd worden met een onderzeeboot waarvan geen tabellen bekend zijn, dan 

kan gebruikt gemaakt worden van de volgende benadering. Het sail wordt beschouwd als een 

rechthoekig blok en de romp als een zuivere cilinder, zoals te zien in Figuur 29. De volgende 

benadering voor B kan worden gevolgd: als de onderzeeboot volledig onderwater is, totdat het 

sail volledig bovenwater is, kan worden gesteld dat B van het sail (Bl) op de helft van de 

hoogte ligt. H loopt vanaf de onderkant van het sail tot de waterspiegel. Voor Bll geldt dat 

deze precies in het midden van de cirkel ligt (uitgaande van het feit dat de hydrodynamische 

huid benaderd wordt door een cilinder). Voor de positie van B onderwater geldt dan: 

𝑚 ∙ 𝑦𝐾𝐵 = 𝑚𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝑚𝑏𝑙𝑜𝑘 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑏𝑙𝑜𝑘 (C.1) 

𝑦𝐾𝐵 =
𝑚𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝑚𝑏𝑙𝑜𝑘 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑏𝑙𝑜𝑘

𝑚
 

(C.2) 

  

 

 

Figuur 29 – Benadering onderzeeboot blok en cilinder 

Vervolgens, als het sail volledig bovenwater is, maar de romp nog niet, geldt dat punt B 

precies in het middelpunt van de cirkel ligt die de doorsnede van de romp beschrijft. Er geldt 

nu: 

𝐾𝐵 =
1

2
𝐷 

(C.3) 
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Uiteindelijk zal een deel van de romp geleidelijk bovenwater komen. Hierdoor zal KB van de 

romp niet meer gelijk zijn aan de halve diameter. Het gedeelte dat bovenwater steekt, zal niet 

meer meedoen in de bepaling voor KB en B zal zich dus verder omlaag verplaatsen, zie 

Figuur 30. Voor het oppervlak van een cirkelsegment geldt: 

𝐴𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝛼

360
∙ 𝜋𝑟2 −

𝑘(𝑟 − ℎ)

2
 

(C.4) 

 

Vervolgens kan de hoogte van het zwaartepunt (KBseg) worden bepaald met: 

𝐾𝐵𝑠𝑒𝑔 = 𝑟 +
𝑘3

12𝐴𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡
 

(C.5) 

 

KB kan worden bepaald door (C.1) en (C.2) aan te passen:  

(𝑚𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 − 𝑚𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡) ∙ 𝑦𝐾𝐵 = 𝑚𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 − 𝑚𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 (C.6) 

𝑦𝐾𝐵 =
𝑚𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 − 𝑚𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝑦𝐾𝐵𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡

(𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 − 𝑚𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡)
 

(C.7) 

 

 

 

Figuur 30 – Cirkelsegment bovenwater 

Het verloop van G is helaas niet zo rechttoe rechtaan te berekenen als BM en KM. Hiervoor 

zullen aannames worden gedaan. 
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Bijlage D – Onderwatervolume zonder segmentering 
 

Mocht segmentering niet mogelijk zijn, dan kan een benadering van het onderwatervolume 

worden gedaan door te stellen dat de onderzeeboot bestaat uit een rechthoekig blok met een 

cilinder. Zolang het sail gedeeltelijk bovenwater is, geldt: 

∇= ∇𝑠𝑎𝑖𝑙 + ∇𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 (D.1) 

 

Vanaf het moment dat het sail geheel boven de waterspiegel is, zal de situatie ontstaan die is 

weergegeven in Figuur 31: 

 

Figuur 31 – Afname in onderwatervolume 

Voor het oppervlak van een cirkelsegment geldt (C.4). Voor de hoek 𝛼 geldt: 

𝛽 = 𝑟 − ℎ𝑠𝑒𝑔 (D.3) 

α = 2 ∙ cos−1
𝛽

𝑟
 

(D.4) 

Voor de breedte van het segment (𝑘) geldt: 

𝑘 = 2 ∙ √𝑟2 − 𝛽2 (D.5) 

Voor het volume van het cirkelsegment geldt: 

𝑉𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙  (D.6) 
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Het volume van het cirkelsegment bevindt zich op een gegeven moment bovenwater. Voor 

het resterende volume, het onderwatervolume van de cilinder geldt dat dit het verschil is 

tussen het totale volume van de cilinder minus het volume van het cirkelsegment: 

∇= 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 − 𝑉𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 (D.7) 
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Bijlage E – Situaties roosters 

Situatie Ongelijkheid Vergelijkingen 
Uitstroom-

snelheid 

1 

  

𝐻1 > 𝐻2 > 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 
𝐻1 − 𝐻2 > 0 

𝐻2 − 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 0 
(4.10) 

2 

 

𝐻1 > 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 𝐻2 
𝐻1 − 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 0 

𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐻2 > 0 
(4.13) 

3 

 

𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 𝐻1 > 𝐻2 
𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐻1 > 0 

𝐻1 − 𝐻2 > 0 
- 

4 

 

𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 𝐻2 > 𝐻1 
𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐻2 > 0 

𝐻2 − 𝐻1 > 0 
- 

5 

 

𝐻2 > 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 𝐻1 
𝐻2 − 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 0 

𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐻1 > 0 
(4.10.a) 

6 

 

𝐻2 > 𝐻1 > 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 
𝐻2 − 𝐻1 > 0 

𝐻1 − 𝐻𝑟𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 > 0 
(4.10.a) 
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Bijlage F – Simulinkmodel  

M-File 
%% Stabiliteit van onderzeeboten bij de transitie van periscoopdiepte naar 

bovenwater 
%% Afstudeeropdracht LTZ 3 C.W. Mutsaers 
%% 
% Met dit programma wordt het leegstromen van de vulbare ruimte tussen de  
% drukhuid en de stromingshuid van een onderzeeboot gesimuleerd tijdens de  
% transitie van periscoopdiepte naar bovenwater.  

  

  
clear all; 
clc; 
format compact; 

  
% Constanten 
g            = 9.81;                 % zwaartekracht[m/s^2] 
rho          = 1025;                 % dichtheid zeewater [kg/m^3] 

  
%% Vrij aan te passen variabelen 

  
mu           = 1e-6;                 % dynamische viscositeit zeewater [Pa 

s] 
mu_opp       = 0.7;                  % oppervlaktepermeabiliteit 
mu_vol       = 0.7;                  % volumepermeabiliteit 
K            = 1.5;                  % head loss coefficient 

  
% Parameters onderzeeboot (uitgaande van een cilinder)[m] 
D_totaal       = 9.3;                        % diameter onderzeeboot 

(verticaal gemeten vanuit tekeningen)  
L_totaal       = 64;                         % lengte onderzeeboot  
r              = 0.5*D_totaal;               % straal romp  
H_totaal       = 15.2;                       % totale hoogte onderzeeboot 

[m] 
H_sail         = 5.9;                        % hoogte sail [m] 
Volume_HBT     = 329.6;                      % volume hoofdballasttanks 

[m^3] 
Massa_totaal   = 2800000;                    % totale massa onderzeeboot 

[kg] 
Nabla_0        = Massa_totaal/rho;           % onderwatervolume [m^3] op 

tijdstip nul 

  
KG_overig      = 3.8;                        % KG van de onderzeeboot bij 

lege ballasttanks en zonder de vulbare ruimte 
KG_bovenbouw   = 7.95;                        % KG van de vulbare ruimte op 

tijdstip nul 

  
% Breedte segmenten [m] 
B_1_1 = 1.40;     % breedte segment 1, deel 1  
B_1_2 = 2.52;     % breedte segment 1, deel 2 
B_1_3 = 1.50;     % breedte segment 1, deel 3 
B_2_1 = 1.40;     % breedte segment 2, deel 1  
B_2_2 = 2.52;     % breedte segment 2, deel 2  
B_2_3 = 1.50;     % breedte segment 2, deel 3  
B_3_1 = 6.40;     % breedte segment 3, deel 1  
B_3_2 = 8.56;     % breedte segment 3, deel 2  
B_3_3 = 6.60;     % breedte segment 3, deel 3  
B_4   = 5.90;     % breedte segment 4 
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B_5   = 5.13;     % breedte segment 5 
B_6   = 1.96;     % breedte segment 6 
B_7   = 2.44;     % breedte segment 7 

  
% Lengte segmenten [m] 
L_1_1 = 5.60;     % lengte segment 1, deel 1 
L_1_2 = 7;        % lengte segment 1, deel 2 
L_1_3 = 1.40;     % lengte segment 1, deel 3 
L_2_1 = 3.30;     % lengte segment 2, deel 1 
L_2_2 = 7;        % lengte segment 2, deel 2 
L_2_3 = 1.40;     % lengte segment 2, deel 3 
L_3_1 = 15.90;    % lengte segment 3, deel 1 
L_3_2 = 14.20;    % lengte segment 3, deel 2 
L_3_3 = 7.30;     % lengte segment 3, deel 3 
L_4   = 14.70;    % lengte segment 4 
L_5   = 18.10;    % lengte segment 5 
L_6   = 12.20;    % lengte segment 6 
L_7   = 11.50;    % legnte segment 7 

  
% Hoogte segmenten [m] 
h_seg1 = 2;       % hoogte segment 1  
h_seg2 = 3.9;     % hoogte segment 2  
h_seg3 = 0.7;     % hoogte segment 3  
h_seg4 = 0.5;     % hoogte segment 4 en 5  
h_seg6 = 0.3;     % hoogte segment 6 en 7 
h_segmenten=[h_seg1 h_seg2 h_seg3 h_seg4 h_seg6]; 

  
% Oppervlakte roosters [m^2] 
A_rooster_toekan = 0.002; 
A_rooster1 = 0.93;   
A_rooster2 = 0.19;   
A_rooster3 = 0.12;   
A_rooster4 = 0.046;  
A_rooster5 = 0.054*4;  
A_rooster6 = 0.08*10;   

  
% Hoogte roosters [m] 
h_rooster_toekan = 2; 
h_roosters_1_2 = 5.9; % hoogte roosters 1 en 2  
h_rooster_3 = 6.6;    % hoogte rooster 3  
h_rooster_4 = 7;      % hoogte rooster 4  
h_roosters_5 = 7.1;   % hoogte roosters 5  
h_roosters_6 = 7.4;   % hoogte roosters 6  

  

  

  

  

  

  
%% Berekeningen 

  
% leeg te lopen oppervlak segmenten [m^2] 
A1 = ((B_1_1*L_1_1)+(B_1_2*L_1_2)+(B_1_3*L_1_3))*mu_opp;  
A2 = ((B_2_1*L_2_1)+(B_2_2*L_2_2)+(B_2_3*L_2_3))*mu_opp;  
A3 = ((B_3_1*L_3_1)+(B_3_2*L_3_2)+(B_3_3*L_3_3))*mu_opp;   
A4 = (B_4*L_4)*mu_opp;                                     
A5 = (B_5*L_5)*mu_opp;                                     
A6 = (B_6*L_6)*mu_opp;                                     
A7 = (B_7*L_7)*mu_opp;                                     
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% Traagheidsmoment per segment [m^4] 
I_1 = 

((mu_opp*L_1_1*B_1_1^3)/12)+((mu_opp*L_1_2*B_1_2^3)/12)+((mu_opp*L_1_3*B_1_

3^3)/12); 
I_2 = 

((mu_opp*L_2_1*B_2_1^3)/12)+((mu_opp*L_2_2*B_2_2^3)/12)+((mu_opp*L_2_3*B_2_

3^3)/12); 
I_3 = 

((mu_opp*L_3_1*B_3_1^3)/12)+((mu_opp*L_3_2*B_3_2^3)/12)+((mu_opp*L_3_3*B_3_

3^3)/12); 
I_4 = ((mu_opp*L_4*B_4^3)/12); 
I_5 = ((mu_opp*L_5*B_5^3)/12); 
I_6 = ((mu_opp*L_6*B_6^3)/12); 
I_7 = ((mu_opp*L_7*B_7^3)/12); 

  
% Onderwatervolume per segment [m^3] 
V_seg1   = (B_1_1*L_1_1*h_seg1)+(B_1_2*L_1_2*h_seg1)+(B_1_3*L_1_3*h_seg1); 
V_seg2   = (B_2_1*L_2_1*h_seg2)+(B_2_2*L_2_2*h_seg2)+(B_2_3*L_2_3*h_seg2); 
V_seg3   = (B_3_1*L_3_1*h_seg3)+(B_3_2*L_3_2*h_seg3)+(B_3_3*L_3_3*h_seg3);  
V_seg4   = (B_4*L_4*h_seg4)+ (B_5*L_5*h_seg4); % volume van segment 4 en 5 
V_seg6   = (B_6*L_6*h_seg6)+ (B_7*L_7*h_seg6); % volume van segment 6 en 7 
V_totaal = V_seg1+V_seg2+V_seg3+V_seg4+V_seg6; 

  
% Massa water per segment [kg] 
M_seg1 = V_seg1*rho*mu_vol; 
M_seg2 = V_seg2*rho*mu_vol; 
M_seg3 = V_seg3*rho*mu_vol; 
M_seg4 = V_seg4*rho*mu_vol;     % massa segmenten 4 en 5 
M_seg6 = V_seg6*rho*mu_vol;     % massa segmenten 6 en 7 
M_segmenten=[M_seg1 M_seg2 M_seg3 M_seg4 M_seg6]; 

  
Massa_0     = Massa_totaal-Volume_HBT*rho; % massa onderzeeboot [kg] op 

tijdstip nul (hoofdballasttanks leeg) 
M_bovenbouw = M_seg1+M_seg2+M_seg3+M_seg4+M_seg6; 
M_overig    = Massa_0-M_bovenbouw;         % massa zonder HBT en zonder 

bovenbouw 

  
KG_0 =  

((M_overig*KG_overig)+(M_bovenbouw*KG_bovenbouw))/(M_overig+M_bovenbouw); 
% KG per afname segment [m] 
M_nieuw = Massa_0; 
H_nieuw = H_totaal; 
KG_seg=[KG_0 ones(1,length(M_segmenten))]; 
h_segmenten=[0 h_segmenten]; 
for i=1:length(M_segmenten) 
    M_nieuw(i+1) = M_nieuw(i)-M_segmenten(i); 
    H_nieuw = H_nieuw-h_segmenten(i+1)*0.5-h_segmenten(i); 
    KG_seg(i+1) = ((M_nieuw(i)*KG_seg(i))-

M_segmenten(i)*H_nieuw)/M_nieuw(i+1); 
end 
h_seg=cumsum(h_segmenten); 

  

  
H_2=0; 

  

  
open('Simulatiemodel_stabiliteit_PD_BW_CWMutsaers') 
sim ('Simulatiemodel_stabiliteit_PD_BW_CWMutsaers') 
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Opwaartse snelheid 
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Toegevoegde massa 
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Uitstroommodule 
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Roosters 

 

 

 

 

 



64 
 

Situaties per rooster 
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Situatie 1 

 

Situatie 2 

 

Situatie 5 
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Situatie 6 
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Stabiliteitsmodule 
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Bijlage G – Resultaten 

Hoogte roosters 

 

Figuur 32 – G’M bij roosters 1 en 2, hoogte 3 [m] 

 

Figuur 33 – G’M bij roosters 1 en 2, hoogte 3 [m] en roosters 3, hoogte 4 [m] 
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Figuur 34 – G’M bij rooster 3 hoogte 5,9 [m] en roosters 4, 5 en 6, hoogte 6,6 [m] 

 

Uitstroomoppervlak 

 

Figuur 35 – G’M vergroting onderste roosters 
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Optimale roosterconfiguratie 
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Bijlage H – Opdrachtomschrijving 

Achtergrond 

Onderzeeboten kunnen bij de transitie van periscoopdiepte naar bovenwater te maken krijgen 

met stabiliteitsproblemen. Dit is het resultaat van een zeer kleine of zelfs tijdelijk negatieve 

G’M als gevolg van het (te) langzaam leeglopen van het  sail  tijdens het bovenwater komen 

van de boot.  Door het volgen van procedures tijdens het opstijgen naar bovenwater kan dit 

instabiliteitsprobleem evenwel worden voorkomen.  

Het stabiliteitsprobleem is ook te vermijden of te verminderen door meer en grotere 

uitstroomopeningen aan te brengen in de huid, maar dat heeft als nadeel dat een onderzeeboot 

detectiegevoeliger wordt voor geluid. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de volgende generatie onderzeeboten is meer inzicht 

gewenst in de samenhang tussen de stabiliteit van een onderzeeboot tijdens de transitiefase 

enerzijds en aantal, grootte en positie van uitstroomopeningen in de huid anderzijds. Een 

simulatiemodel biedt de mogelijkheid om kennis en inzicht te vergaren ten aanzien van deze 

problematiek en kan zo mogelijk ook gebruikt worden bij optimalisatie. 

 

Onderzoeksvraag 

Welke processen spelen een rol tijdens de transitiefase  ‘periscoopdiepte-bovenwater’?  

Ontwikkel modellen die deze processen beschrijven en implementeer deze in een 

simulatiemodel. 

Ter afbakening van de opdracht:  Hou geen rekening met scheepsbewegingen anders dan 

zuiver  verticaal opstijgen. De invloed van golven, 

weersomstandigheden en consequenties voor de akoestische 

signatuur en scheeps-constructie behoeven niet te worden 

meegenomen in de simulatie. 

 

Opdracht 

- Onderzoek welke processen een rol spelen tijdens de transitiefase. 

- Ontwikkel modellen waarmee deze processen fysisch kunnen worden beschreven. 

- Ontwikkel op basis van de fysische modellen een simulatieprogramma in 

Matlab&Simulink dat gebruikt kan worden bij conceptstudies. 
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- Demonstreer resultaten van het simulatieprogramma en laat zien wat het effect is van 

aantal, grootte en positie van uitstroomopeningen in de huid op de stabiliteit van een 

onderzeeboot gedurende de transitiefase ‘periscoopdiepte-bovenwater’. 

 

Literatuur 

- Fluid Mechanics, F.M. white, seventh edition, Mc Graw-Hill, 2011 

- Stabiliteit, D.J. Engelbracht, dictaat NLDA, 2013 
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