
Pendesainan Sederhana Seakeeper pada Semisubmersible 

Yang berwarna hijau merupakan poin yg penting, urutan baca dari kiri ke kanan 

 

 

Pembuatan surface pada lambung, usahakan surface yang akan di buat membentuk 

volume jika surface tersebut berada di bawah sarat. Jika ada appendages seperti 

ruder,pelat, bilga dsb jangan dibuat terlebih dahulu, karena akan membuat proses 

mapping eror pada seakeeper 

Masukkan dimensi lambung, gunakkan closed end, dan 

full mode sehingga bentuk ini akan membuat volume 

surface. Lambung yang terbentuk merupakan lambung 

single sehingga perlu di simetrikan (pembahasan 

selanjutnya) 

  
Terlihat pada gambar diatas terdapat 1 box dengan posisi point/titik dasar terdapat pada 

ketinggian -10 m 

Di pindah vertical dengan posisi 10 agar posisi dasar 

pada model berada pada zero poin yaitu 0 m 

  

Pada semisubmersible bentuk lambung yang dimodelkan menyerupai katamaran 

sehingga agar dapat di running pada seakeeper diperlukan opsi symetri dari centerline. 

Jadi dipindahkan dari centerline menuju 40 meter secara horizontal (angka ini sesuai 

desain yang diinginkan) 

Terlihat bahwa box sudah berpindah ke samping pada 

body plan. Tetapi pada perspective plan box masih 

terlihat satu buah sehingga perlu diaktifkan opsi 

symetri 
 



 
 

Aktifkan dulu property view di menu view->property..terlihat pada gambar diatas untuk 

aktifkan menu simetry klik pada surface di prespective plan lalu centang symmetrical 

(lihat kursor mouse) 

Lakukan hal yang sama untuk semua surface sehingga 

terbentuk box seperti gambar diatas. Jika belum terlihat 

klik pada menu bar  display->half  

 

 
Simetri sudah terbentuk untuk dijadikan model katamaran (pada pembahasan selanjutnya 

akan dijelaskan pembentukan type catamaran) 

Membuat kolom pada semisubmersible pada menu 

surface => add Shape =>Cylinder 

  
Pindahkan kolom sesuai koordinat yg diinginkan Pemindahan posisi kolom 

 



 

 
Kemudian duplicate  Terlihat semua bentuknya pada bar assembly.. untuk 

tidak membingungkan,pada assembly ini surface dapat 

di rename sesuai keinginan 

  
Setelah di duplicate sebanyak 2 buah akan terbentuk 3 kolom seperti gambar. Kemudian 

lakukan opsi simetrical seperti pembahasan sebelumnya 

Hapus bagian surface yg mnggantung yang berada 

dalam lambung, (tutup ujung kolom, bahkan termasuk 

bagian kolom yang masuk ke dalam lambung) karena 

proses mapping pada seakeeper akan menghasilkan 

pesan error jika terdapat appandages surface (surface 

individu yang tidak membentuk volume dengan 

lambung) yang terdapat di bawah sarat air laut 

 



  

Untuk menghapus bagian kolom yang masuk ke dalam lambung gunakan opsi trim, 

untuk memudahkan buat surface yang menghalangi kolom menjadi transparent.klik 

surfacenya lalu ubah tansparansinya - lihat kursor mouse 

Agar dapat mngaktifkan trim surface,aktifkan terlebih 

dahulu trim invisible kemudian buka model dalam 

prospective plan. 

 
 

Trim hanya dapat dilakukan pada model asli yang dibuat (bukan bayangan dari opsi 

symmetrical). Untuk mengetahui model asli klik half – lihat kursor 

Klik bagian dari surface yang ingin di trim, lalu klik 

kanan pilih start triming 

 



 

 
Pilih bagian surface yang ada didalam lambung,lalu klik kanan dan pilih trim  Karena surface lambung sudah dbuat transparan, maka 

akan terlihat bagian mana saja pada kolom yang belum 

dilakukan trim 

 

 

Setelah mentrim kolom, surface yang menempel pada kolom juga di trim Pilih lubang pada surface box yang berpotongan 

dengan kolom 

 



 
 

Terlihat box sudah bolong Untuk pengeckan dapat di hide bagiannya pada 

assembly bar 

 
 

  

 



 

 
Menentukan opsi catamaran Centang catamaran, jika gambar model tidak 

terlihat..klik gambarnya lalu putar scrool pada mouse 

 
 

Pastikan demihull centerline (garis tegak lurus pada gambar model) terdapat pada 

tengah-tengah lambung 

Tentukan frame of reference (sarat air, AP dan FP) 

 



 
 

Berikan sarat air laut sesuai desain Setelah semua selesai model dapat dkunci agar tidak 

terjadi perubahan desain 

 

 

Buka seakeeper, Pastikan frame of reference yang tadi sudah diatur sudah benar 

(biasanya jika yg dpakai maxsurf crack2an,frame of reference sering berubah)  

Terlihat pada model seperti ini 

 



  
Klik analyse - > measure hull untuk proses mapping, centang trim surface .semakin 

angka besar mapping yang diberikan semakin baik. Tetapi proses running akan semakin 

lama. 

Terlihat mapping terdapat 41 section pada lambung di 

bawah sarat air laut yang ditentukan sebelumnya 

 

 

 Tentukan CG pada model sebagai pusat rotasi gerakan Anggap CG 5 m dari base line/zero point. Pastikan 

baseline pada lambung terdapat pada zero pint (dapat 

dilihat pada frame of refrence tadi) 

 

 

Letak CG sudah berubah Frequency range berpengaruh pada perhitungan 

frequency encounter. Biasanya seakeeper menyediakan 

frekuensi encounter antara 4rad/s  hingga 5 rad/s. 

Maka jika ingin mencari hasil pada encounter 

frequency yang diinginkan,angka ini dapat diubah 

(Lihat pada report pada penjelasan dibawah nanti)  



 

 
 Masukkan input 

 
 

Location diberikan jika hanya ingin menentukan gerakan osilasi yang terjadi pada objek 

(seperti orang,mesin,genset dsb) pada lokasi yang ditentukan pada model. Dibiarkan 

kosong jika tidak diinginkan.Klik tab speed dan Input speed / kecepatan model (utk 

kasus ini v=0, karna dianggap diam) 

Klik tab heading dan Input heading dari gelombang 

terhadap model, bukan heading dari model terhadap 

gelombang. 

 



 

 
Anggap heading yang dianalis seperti diatas. Klik tab spectra dan Input spectrum 

 

 
Macam2 type dari spectra berdasarkan teori, input ini disesuaikan dengan data yang 

didapat. Jika data yang didapat tinggi gelombang dan periode maka dapat gunakan 

Jonswap/Person moskwit. Tetapi jika hanya kecepatan angin, dapat dgunakan type 

parameter bhatacarya.. (Pilihan penentuan input ini dapat dilihat pada seakeeper manual)  

Kemudian running 

 



 

 
Melihat hasil dalam bentuk grafik Pilihan RAO dapat dilihat sesuai heading gelombang 

dan kecepatan model, lihat kursor 

 
 

Untuk menampilkan data, double klik pada grafik Untuk Mengganti horizontal unit, dapat klik graph 

option..lihat kursor mouse 

 



 

 

Mengganti pilihan grafik Grapic RMS pada polar grafik akan ada jika location 

pada input (penjelasan sebelumnya) diisi posisinya 

objectnya 

  
Untuk melihat data hasil grafik terdapat pada windows-> result..terlihat bahwa terdapat 

91 rows pada table, angka 91 ini merupakan range frequency yang diinput dipenjelasan 

sebelumnya dan encounter frequency pada baris 91 adalah 3.9 rad/second. Sehingga 

untuk memilih encounter frequency yang sudah di hitung sebelumnya angka 91 input 

sebelumnya dapat dganti sesuai encounter freq yang dicari 

Untuk menjalankan model dalam gelombang 

 



 

 

Jika ingin regular,pilih regular, pilih encounter frequensinya (angka enconter freq ini 

berhubungan lngsung dengan table yang diinput 91 tadi) 

Jalankan animasi 

 

 
Output dari gerakan, setelah selesai animasi dapat dibuka di excel.    

 



 

 

Dicoba saat sarat terdapat pada kolom  

 

 

 Ternyata terjadi pesan eror tetapi proses mapping tetap 

berlangsung 

 



 

Seakeeper tidak dapat menganalis surface pada model 

yang terputus secara axial. 

Kolom pada model diatas merupakan model yang 

terputus. Terdapat beberapa opsi untuk masalah ini 

1. Menyambungkan surface dengan opsi bound 

edge (Tetapi agak sulit dilakukan karena 

bagian surface pada box dan kolom harus di 

buat control point agar dapat dilakukan bond 

edge ). Dengan opsi bond edge maka surface 

yang dimapping pada kolom dan lambung 

akan terhitung sbg satu bagian. Atau… 

2. Buat sarat air terdapat pada box/lambung 

tentunya input tinggi gelombang dan periode 

gelombang pada input spectra dan wave 

calculation di seakeeper bukanlah kondisi pada 

permukaan air laut, tetapi pada kondisi –h 

meter dimana h merupakan jarak sarat pada 

lambung/box dari permukaan laut  

Pada opsi ini tinggi gelombang dan periode 

gelombang di kedalaman h meter perlu 

dkonsultasikan lagi ke dosen pembimbing. 

Atau referensinya dalam menentukan tinggi 

dan periode gelombang pada kedalaman h 

meter gunakan wave airy theory di buku 

offshore hydromechanics klo ga salah. 

 

 

 

Terlihat mapping tetap terjadi 21 section, namun setelah drunning outputnya kosong  

 

 

 

 




