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Inleiding
Op de 11e bijeenkomst van de IMCO

Subcommissie voor de

Veiligheid van Vissersschepen werd een voorstel met be
trekking tot de universele definities voor visserssche
pen aanvaard.
De taak die de Subcommissie enige jaren geleden op zich
nam was niet eenvoudig. Dit werd ondermeer veroorzaakt
door het grote aantal reeds bestaande definities en door
het feit dat de vormparametere van een vissersschip zich
nu eenmaal moeilijk laat definieren. Daar eehter de
internationale uitwisseling van informatie over vissers
vaartuigen de laatste jaren sterk toeneemt, bleek duide
lijk de noodzaak tot het komen van universele definities
om het de betrokkenen mogelijk te maken gegevens en
programma's van vissersschepen te vergelijken en uit te
wisselen.
Door Nederland werd ook een bijdrage geleverd. Rekening
werd gehouden met bestaande definities. Men denke alleen
maar aan de conventies, nationale voorschriften en clas
sificatiebureau's, maar ook aan de bestaande praktijk
van werven en ontwerpbureau's (IMCO-rapport PFV IX/5/1).
Het uiteindelijk resultaat moet worden gezien als een
"optimaal compromis". Vele ideeën zijn in het uiteinde
lijk aanvaarde rapport verwerkt.
Het is de wens en de verwachting van IMCO dat de defini
ties ingang zullen vinden bij alle Instanties die zich
bezighouden met de visserij in het algemeen en met het
ontwerpen van vissersschepen in het bijzonder.
Ook FAO* zal zijn lidstaten adviseren de definities toe
te passen om in de toekomst verzekerd te zijn van uni
verseel gebruik.
IMCO: Inter—governmental Maritime Consultative Organizatioz
*

FAO : Food and Agriculture Organization of the United
Nations.
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Universele definities voor hoofdafmetingen en coëfficiënten
van vissersschepen
I. Hoofdafmetingen
1. Standaard waterlijn is de waterlijn op een diepgang
van 85°« van de holte midscheeps en evenwijdig aan de
constructie waterlijn van-een vaartuig.
Indien de constructie waterlijn niet bekend isv
wordt de standaard waterlijn loodrecht genomen op
het vlak van schotten en spanten.
Het waterlijnvlak gedefinieerd door de standaard
waterlijn moet worden genomen als de abscis voor
alle scheepsbouwkundige berekeningen, tenzij anders
is vermeld.
In de hierna volgende tekst betekent "vertikaal" en
"horizontaal" loodrecht en evenwijdig aan de stan
daard waterlijn (zie fig. 1 en 2).
2. Achter- en voorloodlijnen zijn vertikale lijnen
welke een snijpunt hebben met de standaard water
lijn:
. op de binnenkant van de huidbeplating van het
achterschip respectievelijk de voorsteven van
een vaartuig met een metalen huid, of
• op de achterste sponning van de achtersteven
respectievelijk de voorste sponning van de voor
steven van een vaartuig met een huid van elk
ander materiaal of van een compositie vaartuig.
(Zie figuur 3.)
Noot (vertaler)
Bij constructies van schepen die niet zijn gebouwd van
metaal of hout of van een combinatie van beiden, maar
van bijvoorbeeld ferro—cement of polyester, moet de ge
bruiker zelf een keuze maken van de toe te passen tekst
voor de bovengenoemde definitie.
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Sub 2

1y
Achter- en voorordinaten

zijn de loodlijnen van

elke andere waterlijn, evenwijdig aan de standaard
achter- en voorlôodlijnen en gedefinieerd als in
bovengenoemde tekst (zie figuur 3).
3. Lengte (L) is de afstand tussen de einden van een
vaartuig. Elke specifieke lengte wordt voorzien
van een index, te weten:
L>b

zie

- standaard waterlijn lengte; horizontale afstand
tussen de loodlijnen.

flq.A

L<w - waterlijn lengte; de afstand tussen achter- en
voorordinaten.
** L - lengte over alles: horizontale afstand tussen
oa
de extreme einden van een vaartuig.(e*cl.^ly'Mytp&e*.)

= voor\t.i/oor^OtjJen-\/oork..tf>erkoniY\q[ùnetitv\ ^eev\ roerat dàn acKberk.
s Li uet zeevi'&ààY't cLplohra?6 * Qé>7d lastly m lev\gte op 85% itol. kalte,a\ [aaJLjn

**
**

leegte

j tuelkx olc groot'it« Li. C = Li

igtó Lomian Corwevïtlon}.

4. Breedte (B) is de maximum breedte gemeten:
. op buitenkant spant van een vaartuig met een
metalen huid ; of
. op de buitenkant van de romp van een vaartuig
met een huid van elk ander materiaal of een
compositie vaartuig (zie ook noot op pag. 3).
Elke specifieke breedte wordt voorzien van een
index, te weten:
B

- standaard waterlijn breedte; maximum breedte
op de standaard waterlijn.

Bw

— waterlijn breedte; maximum breedte op een

2)

waterlijn.
Bm

- breedte midscheeps; breedte op een water—

2)

lijn midscheeps.

oa — breedte over alles; grootste breedte van
een vaartuig gemeten tot de buitenkant van
het rompoppervlak.
(Zie figuur 5.)

* 1) Zie opmerkingen.

LemjtÉM X/avï de meafcbvLel

g^oUetvst)

5* Holte (D) is de vertikale afstand in de zijde
gemeten van de bovenkant van de dekbalken van
het vrijboord dek tot de kiellijn, plus de
minimum dikte van het dek met eventuele dekbekleding.
Elke specifieke holte wordt voorzien van een
index, te weten:
D . — minimum holte,
min
- holte midscheeps.
- holte op de voorloodlijn.
D

- holte op de achterloodlijn.

(Zie figuur 6.)
Noot (vertaler)
In het ontwerpstadium is in het algemeen de dekdikte en
de dikte van de dekbekleding niet bekend.
Het is ook niet de gewoonte in Nederland om de holte
op deze manier aan te geven. Oe holte kan daarom worden
aangegeven zonder deze waarde als:
Hmin

~ minimum holte.

Hffl

- holte midscheeps.

H^.

- holte op de voorloodlijn.

Hft

- holte op de achterloodlijn.

(Zie figuur 6.)
6. Diepgang (d en T) is de vertikale afstand van een
waterlijn tot de kiellijn.
Elke specifieke diepgang wordt voorzien van een
index, te weten:
dffl - diepgang midscheeps.
df - diepgang op de voorloodlijn.
d& - diepgang op de achterloodlijn.
- diepgahg op de voorordinaat van een waterlijn.'^
- diepgang op de achterordinaat van een waterlijn.^
(Zie figuur 7.)

Vrljboord (f) is de afstand in d© zijde gemeten van
de onderkant van het vrijboorddek tot een waterlijn,
plus de minimum dikte van liet dek met eventuele dekbekleding.
Elk specifiek vrijboord «rordt voorzien van een index,
te weten:

4)
f . - werkelijk minimum vrijboord.
min
f
- vrijboord midscheeps.
ZB

f^.

- vrijboord op de voorloodlijn.

f

- vrijboord op de achterloodlijn.
A
(Zie figuur 8.)
Midscheeps (index m) is het midden van de lengte van
de standaard waterlijn.
(Zie figuur 9.)
Kiellijn is een lijn evenwijdig aan de kiel. De lijn
gaat midscheeps door:
• de top van de kiel of door het snijpunt van de
binnenkant van de huidbeplating met de kiel (stafkiel welke doorloopt boven die lijn) van een vaar
tuig met een metalen huid ; of
. de laagste sponning lijn van de kiel van een vaar
tuig met een huid van elk ander materiaal of een
compositie vaartuig (zie ook noot op pag. 3).
(Zie figuur 11.)
Basislijn is de horizontale lijn welke de kiellijn
midscheeps snijdt.
(Zie figuur 10.)
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II Inhoud
en oppervlakken
SSSSESSS£CCs«S£SSSS
SSS
1« VoluBie van het vaartuig^ (?) is het totale volume
van de romp onder een waterlijnvlak gemeten tot:
. buitenkant spant van een vaartuig met een metalen
huid, of
. buitenkant huid inclusief het volume van de kiel
van een vaartuig met een huid van elk ander mate
riaal»
2. Oppervlakte volgens de mal is een aanduiding voor
de wijze waarop gemeten wordt, te weten:
• binnenkant huid van een vaartuig met een metalen
romp t en
. buitenkant huid van een vaartuig met een romp
van elk ander materiaal*
3» Grootspantoppervlak^^ (A^) is het oppervlak van een
vertikaal vlak midscheeps loodrecht op de standaard
waterlijn, gemeten tot de waterlijn.
4. Waterlijn oppervlak (A^) is het oppervlak van een
waterlijn volgens de mal (zie 2.).

III Coëfficiënten
1. Blokcoefficient

C, =
_V
r
b
L . B . d
w
m
m

7)

Indien het oppervlak tot een waterlijn van een
andere doorsnede groter is dan het oppervlak mid
scheeps, dan moet de diepgang van deze doorsnede
dEB vervangen en de maximum breedte van die doorsnede B .
m
2. Grootspantcoëffici ent

Cm = ^?)
ra * m
Indien het oppervlak tot de waterlijn van een

andere doorsnede groter is dan het midscheeps
oppervlak

dan moet dit grotere oppervlak

met de daarbij behorende diepgang en maximum

3* Prismatische coefficient

C

p

=

;—

A m . Lw

C

P

=

Cm

Indien het oppervlak tot de waterlijn van een
andere doorsnede groter is dan het oppervlak mid
scheeps dan moet dit het oppervlak van deze door
snede A

SU

vervangen.

4. Waterli'.jncoefficient

^

5. Standaardcoëfficienten zijn de coëfficiënten welke
van toepassing zijn op de rompvorm bij de standaard
waterlijn (L ).
S

IV Dekkent_bovenbouwent_etc.
o\
1. Vrijboorddek
is in de regel het bovenste door
lopende dekf blootgesteld aan weer en wind en voor
zien van permanente middelen tot afsluiting van alle
openingen in de aan weer en wind blootgestelde ge
deelten en waarbij alle openingen in de zijden van
het vaartuig onder dit dek permanente middelen tot
waterdichte afsluiting bezitten.
In een vaartuig met een verspringend vrijboorddek
wordt de laagste lijn van het blootgestelde dek en
de voortzetting van die lijn evenwijdig aan het
hoogste gedeelte van dat dek beschouwd als het
vrijboorddek.
Een lager gelegen dek kan worden bestemd als het
vrijboorddek, mits het een compleet en permanent
dek is( doorlopend in langsscheepse richting en
ten minste aanwezig is tussen de voortstuwingsruimten en de piekschotten en ononderbroken over
de gehele breedte.
Wanneer dit lagere dek verspringt, wordt de laag
ste lijn evenwijdig aan het hoogste gedeelte van
het dek genomen als het vrijboorddek.

Wanneer zo'n lager dek wordt bestemd als vrijboord
dek, wordt het gedeelte van de romp boven het vrijboorddek beschouwd als een bovenbouw.
Bovenbouw is ©en overdekte constructie op het vrijboorddek welke zich van boord tot boord uitstrekt
of waarvan de zijbeplating niet meer dan k% van de
breedte over alles naar binnen verspringt.
Een gesloten bovenbouw is een bovenbouw met:
. waterdichte eindschotten van geschikte constructi
• toegangsopeningen, indien aanwezig« in die schot
ten welke voorzien zijn van permanent aangebracht
weer en winddichte deuren met een sterkte gelijk
waardig aan een ononderbroken constructie, welke
aan beide kanten kunnen worden bediend, en
. alle andere openingen in de zijden en de einden
van de bovenbouw, voorzien van geschikte weer en
winddichte middelen ter afsluiting.
Een verhoogd achterdek wordt beschouwd als een
bovenbouw. Een brug of een kampagne zal niet
beschouwd worden als gesloten, tenzij het te allen
tijde voor de bemanning mogelijk is via andere
wegen voortstuwingsruimten en werkplaatsen te be
reiken wanneer de openingen in de schotten geslo
ten zijn.
Het bovenbouwdek is het complete of gedeeltelijke
dek van de top van een bovenbouw, dekhuis of andere
constructies, gesitueerd op een hoogte van niet
minder dan 1,80 meter boven het vrijboorddek.
Hoogte van een bovenbouw of andere constructie is
de kleinste vertikale afstand gemeten in de zijde
van de bovenkant van de dekbalken van een boven
bouw of constructie tot de bovenkant van de dek
balken van het vrijboorddek.
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4. Weer en winddicht betekent dat in wat voor zee
conditie dan ook geen water in het vaartuig kan
do ordring en.
5» Waterdicht is een afsluiting die voorkomt dat
water in de bovenbouw dringt bij een druk die
overeenkomt met een kolom water tot het boven—
bouwdek.

- 11
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Opmerkingen
De tekst van het IMCO-rapport is vrij vertaald uit liet
Engels in het Nederlands, behalve de diverse symbolen.
Deze zijn niet vertaald om het universele karakter van
de definities te behouden.
Opmerkingen bij de tekst
1)

De definities van een achter- en voorordinaat zijn
speciaal ©p verzoek van FAO aangebracht. Er kan ver
wacht worden dat de Nederlandse ontwerper deze
"ordinaten8 niet zal gebruiken.

2)

Op de standaard waterlijn is B_ gelijk aan B . Indien

S

|Q

op de standaard waterlijn de grootste breedte mid
scheeps is, is Bm gelijk aan
5)

De definities van T

A en T_
X zijn eveneens op verzoek

van FA© aangebracht. De Nederlandse ontwerper zal
deze echter niet gebruiken, doch hiervoor in de
plaats de diepgangen volgens de diepgangsmerken

nemen naast de diepgangen op de standaard loodlijnen.
k)

Met het "werkelijk min. vrijboord" wordt bedoeld:
het min. vrijboord van een schip bij een bepaalde
beladingstoestand en niet het min. vrijboord van
een vaartuig volgens de wet of conventie.

5)

Onder het volume van een schip moet worden verstaan
de waterverplaatsing in zoet water (s.g. 1,0). Voor
metalen schepen: zonder huid of aanhangsels.

6)

In de Engelse tekst worden twee definities gegeven
voor het grobtspantoppervlak, te weten het groot
spantoppervlak tot het dek (geen symbool) en het
grootspantoppervlak tot een waterlijn (A ).
13

De eerstgenoemde definitie is niet opgenomen in de
tekst om verwarring te voorkomen. In dé Engelse
tekst wordt de tweede definitie aangeduid als
"immersed midship section area*1 om onderscheid te
kunnen maken.
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Een definitie van het langsscheepsoppervlak (centre
line plane area, A ) is in de Nederlandse vertaling
weggelaten, omdat deze als zodanig nooit wordt ge
bruikt.
In Nederland ivordt wel het "lateraal oppervlak"
gebruikt. Dit is het langsscheepsoppervlak plus
het roeroppervlak, straalbuis, enz*
7)

Indien coëfficiënten moeten worden gebruikt voor
statistisch onderzoek is het aan te bevelen de z.g.
standaard coëfficiënten te gebruiken en waarbij
de coëfficiënten zijn bepaald met de afmetingen
midscheeps. Dus niet ter plaatse van de grootste
doorsnede tot de standaard waterlijn.

8)

Bij vaartuigen met één dek (kotters en de kleinere
zijtrawlers) is dit dek het z.g. vrijboorddek.
Bij vaartuigen met twee dekken (hektrawlers) is
tegenwoordig meestal het tweede dek het vrijboord
dek.
Verhoudingen van hoofdafmetingen, enz. worden dus
bepaald tot dit dek. Ter algemene informatie kan

—"s

het ook belangrijk zijn bij vissersvaartuigen met
twee dekken, het bovenste dek in de informatie te
verwerken.
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Referenties
• Unified Definitions of Main Particulars and Other
Properties of Fishing Vessels.
IMCO PFV XI/13» Annex IV (Report on the Maritime
Safety Committee)

(Zie ©ok bijlage I)
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IMCO "papers" -welke hebben bijgedragen tot de totstandkoming
van aniyersela definities voor vissersschepen

Swnmary of proposals on unified definitions

PFV VTI/14

U.S.A.
Revised proposal on unified definitions

PPV VTII/9

U.S.A.
Proposed unified definitions

PPV VIII/W.P.3

XM60 Werkgroep
Comments on unified definitions

PFV IX/5

Zweden
Confinents on unified définitions

PFV IX/5/1

Nederland
Comments on unified definitions

PFV IX/5/2

U.S.S.R.
Summary of comments received

PFV IX/W.P.l

IMCO Secretariaat
Redraft on unified definitions

PFV X/3

U.S.A.
Redraft on unified definitions

PFV X/3/I

Ü.S.S.R.
Proposed amendments to redraft of unified
definitions

PFV XAt.P.4

UiS.A./u« S.S•R«
Unified definitions of main particulars
and other properties of fishing vessels

PFV XI/5

IMCO Secretariaat/Nederland
Idem

PFV XI/5/rev. 1

IMCO Secretariaat/Nederland
Idem

PFV XI/5/1

U.S.S.R.
Idem
IMCO Werkgroep

PFV Xl/lf.P.2
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Unified definitions of main particulars
and other properties of fishing vessels

PFV XI/W.P.2 corr.3

IMCO Werkgroep
Comments on unified definitions

PFV/89

Noorwegen
Comments on unified definitions

PFV/89 corr. 1

Noorwegen
Comments on unified definitions

PFV/I23

Japan
Comments on unified definitions

PFV/I23 corr. 1

Japan
Definitions for wooden and steel vessels

PFV/124

Zweden
Comments on unified definitions

PFV/I28

W. Duitsland
Comments on unified definitions

PFV/I36

FAO
Comments on unified definitions

PFV/I56

Japan
Comments on unified definitions

PFV/I8O

Noorwegen

_ if,
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Bi.Hage II
Figuur

1

-

Het construeren van de standaard waterlijn

Figuur

2

-

Standaard waterlijn

Figuur

3

-

Achter- en voorloodlijnen en ordinaten

Figuur

4

-

Lengte

Figuur

5

-

Breedte

Figuur

6
7
8

-

Holte

-

Diepgang

-

Vrijboord

Figuur

-

Midscheeps

Figuur 10

-

Basislijn

Figuur 11

-

Kiellijn

Figuur
Figuur
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Het construeren van de standaard waterlijn (figuur 1)

. Bepaal de constructie waterlijn (of een lijn loodrecht
op het vlak van schotten en spanten);
. Trek twee of drie lijnen evenwijdig aan deze waterlijn
• Bepaal een 85% D— en een -JL—kromme;
• Een lijn getrokken evenwijdig aan de constructie water
lijn door het snijpunt van bovengenoemde krommen is de
standaard waterlijn.
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UNIFIED DEFINITIONS OP ÏIAIII PARTICULARS AND OTHER
PROPERTIES 0? FISHING- VESSELS
I.

Scope

The application of the following terms is recommended
wherever possible in the description of fishing vessels in
order to achieve uniformity and to avoid any ambiguity in the
meaning of such terms. The terms have been drawn up in
co-operation with the Pood and Agriculture Organization (PAO).
II„

Main particulars of fishing vessels

1.
Standard waterline is the waterline parallel to the design
waterline of a vessel located at a draught of 0o85 per cent of
the depth (0.85 D ) taken at the midship section.
Where the design waterline is not known, the standare
waterline is to be placed perpendicularly to the plane of the
transverse bulkheads and frames„
The waterplane defined by the standard waterline is to
be taken as the horizontal eo-ordinaie for framework used in
integrating hull areas and volumes, unless otherwise
specifically men+ioned0
The terms Vertical' and 'horizontal' used in the following
mean-perpendicular and parallel to the standard waterline«
2.
Aft and forward perpendiculars are vertical lines
intersecting the standard waterlineî
(is)

on the inside of the stern plating and on the
inside cf the sten plating, respectively, of a
vessel with a metal shell, or

'

P?V XI/13
ANNEX IV
Page 2
(ii) at the rabbet aft line of the stern and at the
rabbet front line of the stem, respectively, of
a vessel with a shell of any other material or of
a composite vessel.
The forward and r.ft terminals of any other waterline arc
parallels to the perpendiculars intersecting the ends of the
vessel as described in (i) and (ii) above.
3«
Length (l) is the distance between the ends of the vessf
Specific lengths are indicated by indices, e.g.;
L
S

- standard waterline length? horizontal distance
between perpendiculars;
• •
- waterline length; distance between the intersection of that waterline with its terminals;

4.

;

Ii03. - overall length; horizontal distance between the
extreme ends of the vessel.
i
Breadth (B) is the maximum width measured;
(i) to the moulded line of the frame of a vessel with
a metal shell; or
(ii) to the cuter surfaces of tho hull of a vessel with
a shell of any other material or of a composite
•*.
vessel;
Specific breadths are indicated by indices, e.g.:
B
s

- standard waterline breadth;
at the standard waterline;

B
w

- waterline breadth;

maximum width

maximum width at a waterline

i-PV XI/13
ÀîïiïEX IV
Page 3

Bffi

oa

- amidship "breadth5
amidships ;

width at a waterline

- overall "breadth;® extreme width of the vessel
measured to the outer surface of the hull»

5«
Depth (D) is the vertical distance at side measured from
the top of deck "beams at the freeboard deck as defined in 12
to the keel line as de-fined in 10, plus the minimum thickness
of decking« Specific depths are indicated "by indices, e.g8;
D . - minimum depth;
un
Dm
- amidships depth;
D^

- depth at forward perpendicular;

Da

- depth at aft perpendicular.

60
Draught (d and T) is the "vertical distance from a waternine to the keel line as defined in 10. Specific draughts
are indicated "by indices, e.g.:
dm

- amidships draught;

d^

- draught at forward perpendicular;

da

- draught at aft perpendicular;

T^.

- draught at forward terminal of a waterline measured
perpendicularly to the standard waterline;
- draught at aft terminal of a waterline measured
perpendicularly to the standard waterline«
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7.
Freeboard (f) is the distance from the underside of the
freeboard deck at the side to a waterline, measured
perpendicularly to the waterline, plus the minimum thickness
of decking» Specific freeboards are indicated b^ indices,
e.g. Î
"^min ~ minimum actual freeboard;
f

- amidships "freeboards

f^

- freeboard at forward perpendicular;

f

- freeboard at aft perpendicular.

8..' Amidshipè (index m) is the mid-length of the standard
waterline length (L )0
S
9.
Midship section is that section of the hull defined by
the intersection of the moulded surface of the hull with a
vertical plane perpendicular to the water and centreline
planes passing through amidships.
10. Keel line is the line parallel to the slope of keel
passing amidships through:
(i) the top of the keel or line of intersection of the
inside :>f shell plating wi+h the keel where a bar
keel expends above that line of a vessel with a
• metal shell; or
(ii) the rabbet lower line of keel of a vessel with a
shell of any other material or a composite vessel.
11. Baseline is the horizontal line intersecting at amidships
the keel line0

!FV ZI/13
AlïI-iEX IV
Page 5
12 a Freeboard c'eck is normally the uppermost complete deck
exposed to the weather and sea which has permanent means of
closing all openings in the weather part thereof and below
which all openings in the side of the vessel are fitted with
permanent means of closing watertight„ In a vessel having' a
discontinuous freeboard deck, the lowest line of the exposed
deck and the continuation of that line parallel to the uppei
part of the deck is to"be taken as the freeboard deck.
A lower deck may be designated as the freeboard deck
provided that it is a complete and permanent deck continuous
in a fore and aft direction at least between the machinery
spaces and peak bulkheads and continuous athwartships« VJhen
this lower deck is stepped, the lowest line of the deck and the
continuation of that line parallel to the upper part of the
deck is to be taken as the freeboard deck. When a lower deck
is designated as. the freeboard deck,.that part of the hull
which extends above the freeboard deck is treated as
superstructure,
13. Superstructure is the decked structure on the freeboard
deck extending from side to side of the vessel or with the
Fide plating not being inboard of the shell placing more than
4 per cent of the overall breadth (B„
est). Enclosed superstructure
is a.superstructure with;
(i)

enclosing bulkheads of efficient construction;

(ii) access openings, if any, in those bulkheads fitted
with permanently attached weathertight doors of a
strength equivalent to the unpierced structure which
can b^ operated from either side; and
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(iii) all other openings in sides or ends of the
superstructure fitted with efficient
weathertight means of closing.
A raised quarter-deck is regarded as a superstructure«,
A "bridge or poop shall not be regarded as enclosed unless
access is provided for the crew to reach machinery and other
0
working spaces inside these superstructures "by alternative means
which are available at all times when bulkhead openings are
closed.
14. Superstructure deck is that complete or partial deck or
the top of a superstructure, deckhouse or other erections
situated at a height of net less than 1,8 m above the freeboard
deck.
15.

Height of a superstructure or other erection is the least

vertical distEJice measured at side from the top of the deck
beams of a superstructure or an erection to the top of the
freeboard deck beams„
16. Weathertight means that in any sea conditions water will
not penetrate into the vessel.
17. Watertight means capable of preventing the passage of
water through the structure in any direction under a head .
of water up to the superstructure deck.
III. Volune and planej
18. Volume of the vessel (V) is the whole volume of the hull
under a waterplane measured:
(i) to the moulded lines of a vessel with a metal shell,
or
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(il) to the ruter surface of the hull and including
volume of the keel of a vessel of any other material
Ox- composite vessel.
19. Moulded surface ie the inside of the shell plating on a
vessel with a metal shell and the outside surface of tne hull
on a vessel with a shell of any other material.
20. Oentreline plane area (A„) is the area of the vertical
plane perpendicular to the standard waterline passing through
the centreline of the standard waterline, measured up to a
waterline.
•-

H<|

m

'•

- «I« • . m mm

m

m

*1

IB 1

Q

21. Immersed midship section area (Am) is the area of the
vertical plane perpendicular to the standard waterline passing
through the line perpendicular to the centreline of the standard
waterline amidships, measured up to a waterline.
22.

Waterplane area (A^) is the area of the plane of a waterline

IV.

Coefficients

23.

Block Coefficient;

C, =
"b
Lw

Bm

dm

Where the immersed area of another section is larger than
that of the midship section, the draught at that section up
to the waterline shall replace
d , and the maximum width of that
c
m
section-shall renlace B .
®
A
w
24* Waterplane area coefficient; C =
w
^ Bw
V
25. Prismatic coefficient; C =
~—
p
A„
m Lw
Where the immersed area of another section is larger than
that of the midship section, the area of that section up to
the waterline shall replace
A.
r
m
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26«

Immersed midship section area coefficient;

C

= ^
m

v~
m

Where the immersed area of another section is larger
than that of the midship section, the area, the draught and
the maximum width of that section should replace Am,
and
dm respectively and the coefficient shall "be termed immersed
maximum section area coefficient0
27. Standard coefficients are the coefficients applicatie
to the hull form at the standard waterline.

