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Sammanfattning 
 

Examensarbetet har utförts på Saab Underwater Systems AB som står för spetskompetensen 
inom området undervattensteknik i Sverige. Här utvecklas och tillverkas högteknologiska 
undervattensfarkoster och torpeder. Kunder är i huvudsak olika länders sjöförsvar, framförallt 
den svenska marinen. 
 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla, konstruera och utvärdera ett automatiskt 
avvägningssystem för obemannade undervattensfarkoster. Avvägningssystemet är tänkt att 
kunna ändra farkostens tyngdpunkt och dess totala massa eller deplacement. Ett sådant 
fungerande avvägningssystem skulle ge nya förutsättningar gällande lågfartsegenskaper, 
manövreringsförmåga och energiförbrukning. 
 
Olika sätt att genomföra denna mass- och tyngdpunktsändring har diskuterats och dess för- 
och nackdelar har vägts samman till ett konceptval. Ett system enligt vald princip har sedan 
konstruerats och utvärderats. Stor vikt har lagts vid att genom simuleringar förutsäga 
systemets prestanda och beteende. Andra stora delmoment inom arbetet har varit att finna 
passande komponenter samt att utveckla systemets styrelektronik.  
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Förord 
 

Examensarbetet har varit mycket spännande och lärorikt. Ämnet som behandlats ligger rätt i 
tiden och stort intresse inom företaget finns för just detta. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till företaget SAAB Underwater Systems som gett oss det spännande 
uppdraget. Tacket är framför allt riktat till vår handledare Roger Johansson men även till alla 
andra medarbetare som hjälpt oss och haft intressanta synpunkter. 
 
Vi vill naturligtvis även tacka vår eminenta examinator, Prof. Karl-Erik Rydberg från 
ämnesområdet Fluidmekanisk Systemteknik, FluMeS. 
 
Ett tack vill vi också rikta till Tony Markham från Waterhydraulics Co. Ltd., Lars Lindh från 
Danfoss AB samt Johan Clarholm från Östergrens Elmotor AB. 
 
 
Motala 2005-02-21 
 
Daniel Kristoffersson 
Magnus Carlsson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Användning av autonoma undervattensfarkoster, s.k. AUV, i undervattenskrigsföring är ett 
område som de senaste åren givits ett alltjämnt ökande intresse. Dessa farkoster har även ett 
flertal tänkbara användningsområden utanför försvarsmaktens ramar såsom miljörelaterade 
uppdrag, bevakning av hamnar, minröjning framför fraktfartyg mm. Den här typen av 
uppdrag ställer genast högre krav på farkostens manöverförmåga än vad som tidigare varit 
praxis för t.ex. torpeder. Det finns även starka skäl att kunna återta en AUV till en 
undervattensplattform, t.ex. en ubåt, efter avslutat uppdrag. Om detta ska åstadkommas 
genom att farkosten själv simmar tillbaka in i en tub ställer detta extremt höga krav på 
manöveregenskaperna. 
 
Torpeder har främst designats för höga hastighetsområden med krav på lågt motstånd, lågt 
buller, hög propellerverkningsgrad etc. Dessa krav har påverkat kroppsutformningen i 
riktning mot slanka cylindriska farkoster och nästan alla torpedbärande plattformar har någon 
form av sjösättningsutrustning som anpassats efter denna situation. Det är av praktiska skäl 
lämpligt att designa framtida AUV:er utgående från befintliga torpedarrangemang. Några 
tungt vägande skäl är bl.a. att befintliga plattformar och produktionsutrustningar kan utnyttjas 
med få förändringar, samt att det finns stor erfarenhet av cylindriska torpedlika farkoster både 
i industrin och hos användarna. 
 
Generellt sett manövreras torpeder genom attitydförändringar vilka oftast åstadkoms med 
roderytor monterade i aktern. Krafterna som genereras från roderutslagen är helt och hållet 
hydrodynamiska vilket medför att farkostens manöverförmåga försämras med minskad 
framdrivningshastighet. Vid tillräckligt låga hastigheter blir dessa krafter för små och 
farkostens rörelse kan då ej längre kontrolleras. 
 
För att vid låga hastigheter kunna framföra farkosten på ett stabilt och kontrollerat sätt krävs 
således att manöversystemet helt görs om eller att befintligt manöversystem kompletteras med 
ytterligare funktioner. Av redan nämnda skäl är det klart fördelaktigt att komplettera befintligt 
manöversystem med ett system som på något sätt förbättrar farkostens lågfartsegenskaper. 
 
Intressanta användningsområden för ett sådant system är bl.a. reglering av djup och 
attitydvinkel vid låga hastigheter, kompensering för densitetsförändringar i vattnet, 
automatisk avvägning vid sjösättning samt att på sikt kunna möjliggöra dockning till 
undervattensplattform. Alla dessa användningsområden kräver att statiska krafter på något 
sätt tillförs farkosten. 
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1.2 Problembeskrivning 

Generellt sett är alla undervattensfarkoster känsliga för fel i avvägningen. Detta blir allra mest 
påtagligt vid låga framdrivningshastigheter då de tillgängliga krafterna från roderytorna 
minskar. 
 
Avvägningsproblemet kan delas upp i två fall. Om farkostens densitet skiljer sig från det 
omgivande vattnets kommer farkosten antingen att stiga eller sjunka. Om tyngdkraftens och 
flytkraftens angreppspunkter ej sammanfaller fås ett moment vilket ger en rotationsrörelse i 
attitydvinkelled. En perfekt avvägd farkost förblir däremot stilla i sin givna position. Även om 
farkosten är väl avvägd vid sjösättning kan dessa förhållanden ändras under uppdragets gång. 
Exempelvis kan vattnets densitet variera eller så kan man tänka sig att farkosten under 
uppdrag plockar upp alternativt dumpar en last. 
  
Vid låga framdrivningshastigheter avspeglas fel i avvägningen tydligt i farkostens roderutslag 
i och med att rodren hela tiden får kompensera för dessa fel. Redan vid små fel i avvägningen 
kan rodren gå ut i sina ändlägen vilket gör att farkosten tappar styrförmågan. 
 
Om man hade möjlighet att automatiskt kontrollera farkostens densitet samt tyngdkraftens 
eller lyftkraftens angreppspunkt skulle farkosten alltså kunna framföras på ett stabilt sätt även 
vid mycket låga framdrivningshastigheter. Därmed skulle även reglering av djup och 
attitydvinkel, automatisk avvägning vid sjösättning och andra precisionsmanövrar 
möjliggöras. 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 

Uppgiften i examensarbetet är att undersöka möjliga systemkoncept, välja en av dessa för att 
sedan designa systemet, välja ingående komponenter och konstruera en testrigg. Efter tester 
och analysering ska systemet i mån av tid byggas in i moduler i form av torpedskal för att 
slutligen åstadkomma en demonstratorfarkost. Till detta konstruktionsinriktade arbete läggs 
dessutom stor vikt vid modellering och simulering. Detta för att möjliggöra en 
tillfredsställande reglerdesign samt för att kunna uppskatta prestanda för olika 
systemlösningar. 
 
För att lösa ovanstående uppgift krävs som synes inslag av ett flertal ingenjörsdiscipliner som 
t.ex. mekanikkonstruktion, hydraulik, reglerteknik och realtidsprogrammering. För att denna 
relativt ambitiösa ansats ska rymmas inom ett examensarbete är det viktigt att rimliga 
avgränsningar görs. De mest påtagliga avgränsningarna som gjorts är att avvägningssystemet 
endast ska påverka farkostens rörelser i djup- och attitydvinkelled samt att farkosten inte har 
någon framdrivningshastighet då systemet är aktivt. Den senare avgränsningen har gjorts för 
att arbetet ska fokusera just på avvägningssystemet och inte på integreringen med 
kringliggande system såsom styrsystem för framdrivning och roder. Givetvis finns dock 
integreringen med i åtanke vid utvecklingen av avvägningssystemets gränssnitt. 
 
Som vi senare ska se finns det många idéer och presumtiva förslag på hur avvägningssystemet 
bör designas. Vid valet av systemlösning har i första hand ett fåtal grundläggande riktlinjer 
beaktats. Dessa är att systemet ska vara kompakt, robust, modulärt, hålla låg vikt, avge låg 
akustiskt signatur samt att ingående komponenter bör finnas tillgängliga på marknaden. Det 
senare p.g.a. att systemet ska hinna tas fram och testas inom examensarbetets tidsram. 
Dessutom är det ur kostnadssynpunkt klart fördelaktigt att använda befintliga komponenter, 
särskilt vid examensarbetets genomförande men detsamma gäller även för en slutgiltig 
systemlösning. För att hela tiden ha delmål att arbeta mot har följande milstolpar satts upp. 
 

1. Framtagning av kravspecifikation. 
 

2. Framtagning av systemkoncept. 
 

3. Val av komponenter. 
 

4. Konstruktion av testrigg. 
 

5. Genomförande och analys av tester. 
 

6. Reglerdesign och implementering av regulator. 
 

7. Bygga in systemet i moduler och konstruera en demonstrator. 
 
Precis som för de allra flesta projekt kräver även denna uppsättning av milstolpar ett iterativt 
arbetssätt där man måste vara beredd att emellanåt stega tillbaka och omarbeta föregående 
punkter. I första hand prioriteras att komma fram till lämplig systemlösning och konstruera en 
testrigg. Detta lägger nämligen grunden till att kunna dra djupare slutsatser om systemet för 
att sedan kunna gå vidare med reglerdesign och utveckling av demonstratorfarkost. 
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2 Användningsområden 

Det finns många idéer om vad ett avvägningssystem skulle kunna användas till och vilka 
vinningar som skulle kunna göras i energi- och manöversynpunkt. Nedan punktas några av 
dessa upp. 
 

• Automatisk eller manuell avvägning vid sjösättning 
Kommentar: I dagsläget vägs farkosten av för hand innan sjösättning med bly för att få 
neutral densitet samt korrekt tyngdpunktsläge. Detta är ett tidskrävande arbete som 
aldrig blir perfekt. Om farkosten kunde sköta denna avvägning automatiskt vid 
sjösättning finns stora vinningar att göra i tid och exakthet. 

 
• Kompensera för vattendensitet- eller kroppsmassändring 

Kommentar: I vissa uppdrag kan vattendensiteten komma att ändras, ibland drastiskt, 
under drift. En sådan densitetsändring kan också liknas vid att farkosten släpper eller 
hämtar upp ett föremål, till exempel en mina. I dagsläget måste farkosten kompensera 
för detta genom roderutslag vid framdrivning. Vid stillastående går det inte att 
kompensera alls utan farkosten skulle sjunka eller flyta uppåt. Om ett 
avvägningssystem fanns tillgängligt skulle farkosten kunna kompensera för detta och 
dess neutralitet behållas. 

 
• Gå till referensdjup och intaga attitydvinkel 

Kommentar: Ett system med möjlighet att ändra både farkostens totala massa och dess 
tyngdpunkt kontrollerat kommer att ge möjligheten att införa ett styrsystem för att 
ändra djup och vinkel utan framdrivningshastighet. 

 
• Underlätta dockning 

Kommentar: Det finns intresse och planer på att i framtiden kunna återta farkosten till 
en undervattensplattform, exempelvis en ubåt. Detta ställer stora krav på 
manövreringsförmåga och ett väl fungerande avvägningssystem skulle naturligtvis 
underlätta detta. 

 
• Förflyttning mellan botten- och ytläge 

Kommentar: Vid längre pågående spaning eller övervakning kan farkosten tänkas 
ligga stilla på botten. Avvägningssystemet skulle här kunna användas till att öka 
farkostens massa maximalt och på så vis få den att ligga stadigt på botten. Farkosten 
skulle sedan kunna på ett mycket energisnålt och tyst sätt inta ytläge för 
kommunikation eller GPS-inhämtning. 

 
• Stadig gång vid framdrivning 

Kommentar: Avancerade sensorer för t.ex. bottenavläsning kräver stabil gång, 
speciellt vid låga framdrivningshastigheter. En korrekt avvägd farkost går naturligtvis 
rakare och jämnare än en felavvägd. 

 
• Inta vertikalt läge 

Kommentar: Intresse finns att kunna ställa farkosten i ett vertikalt läge vid vattenytan. 
I detta läge skulle exempelvis en antenn föras ut vid farkostens för och en 
kommunikationslänk uppföras. 
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3 Kravspecifikation 

För att ha tydliga mål att arbeta mot har följande kravspecifikation för avvägningssystemet 
tagits fram. Detta har i viss mån skett i samarbete med medarbetare på företaget. Ett fåtal 
övergripande krav är alltså satta av företaget medan resterande krav har utarbetats i ett tidigt 
skede av examensarbetet. Några av kraven har dock omarbetats under arbetets gång då 
djupare insikt om avvägningssystemets funktion och användningsområde erhållits. 
 
 

1. Farkosten ska med inbyggt system kunna inta godtyckligt djup samt attitydvinkel 
inom området +/- 90o utan att tillföra propulsorkraft. 
Verifiering: Sker genom simuleringar av undervattensfarkost med inbyggt 
avvägningssystem. Med en testrigg verifieras även att avvägningssystemet klarar av 
att följa referenssignaler från simuleringarna. 

 
2. Systemet ska vara reglerbart ner till 200m djup samt klara 300m djup utan permanenta 

deformationer eller läckage. 
Verifiering: I största möjliga mån ska valda komponenter leva upp till detta krav. 
Inom examensarbetet finns dock inte möjlighet att verifiera detta genom tester. 

 
3. Systemet ska under uppdrag, genom massändring klara av att kompensera för en 

vattendensitetsförändring på 1%. 
Verifiering: Sker genom komponentvalet. 
 
Kommentar: Vattendensiteten beror till största delen av salthalten vilken i svenska 
vatten ligger mellan 0 till 3,5%. Detta ger en densitetsvariation mellan ca 1,000 och 
1,025 kg/dm3. Så stora förändringar utsätts inte farkosten för normalt. Vid passage 
mellan två vattenskikt med olika salthalt kan densiteten dock öka tvärt, i extrema fall 
upp till 1% [1]. 

 
4. Kompenseringen enligt krav 4 skall vara utförd inom två minuter. Vinkeländringar i 

aktuellt område samt djupändringar på maximalt 10m ska vara utförda inom 
minutförlopp. 
Verifiering: Sker genom simuleringar av undervattensfarkost med inbyggt 
avvägningssystem. Med en testrigg verifieras även att avvägningssystemet klarar av 
att följa referenssignaler från simuleringarna. 

 
5. Systemet ska under uppdrag, genom förändring av massegenskaper klara av att 

förflytta farkostens tyngdpunkt +/- 10mm i längdled. 
Verifiering: Sker genom komponentvalet. 

 
6. Systemet ska i lugnt vatten utan strömmar kunna hålla farkosten stationärt +/- 50mm 

från referensdjupet bortsett från djupgivarens noggrannhet. 
Verifiering: Sker genom simuleringar av undervattensfarkost med inbyggt 
avvägningssystem. Med en testrigg verifieras även att avvägningssystemet klarar av 
att följa referenssignaler från simuleringarna. 
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7. Systemet ska i lugnt vatten utan strömmar kunna hålla farkosten stationärt +/- 5o från 
referensattitydvinkeln bortsett från vinkelgivarens noggrannhet. 
Verifiering: Sker genom simuleringar av undervattensfarkost med inbyggt 
avvägningssystem. Med en testrigg verifieras även att avvägningssystemet klarar av 
att följa referenssignaler från simuleringarna. 
 

8. Massändringen i varje modul ska kunna bestämmas med en noggrannhet på 50g 
oberoende av antal körcykler. 
Verifiering: Sker genom försök med en testrigg. 

 
9. Massändringen i varje modul ska kunna bestämmas med en noggrannhet på bättre än 

10g för en enkelriktad volymändring. 
Verifiering: Sker genom försök med en testrigg. 
 

10. Systemet skall ha full funktion i vatten med salthalter inom området 0 - 3,5%. 
Verifiering: I största möjliga mån ska valda komponenter leva upp till detta krav. 
Inom examensarbetet finns dock inte möjlighet att verifiera detta genom tester. 
 

11. Systemet skall ha full funktion i temperaturområdet 0 - 30oC. 
Verifiering: I största möjliga mån ska valda komponenter leva upp till detta krav. 
Inom examensarbetet finns dock inte möjlighet att verifiera detta genom tester. 
 

12. Systemet ska bestå av två av varandra oberoende moduler, en i fören och en i aktern. 
Verifiering: Sker genom konceptvalet. 

 
13. Modulerna ska ha så låg vikt som möjligt. 

Verifiering: Sker genom koncept- och komponentval. 
 

14. Modulerna ska vara av cirkulärt tvärsnitt överensstämmande med farkostens samt ta 
upp så liten skallängd som möjligt. 
Verifiering: Sker genom konceptvalet samt vid design av modul. 

 
15. Systemet skall byggas upp på ett sätt som förhindrar funktionsnedsättande korrosion. 

Verifiering: Sker genom konceptval, vid design av modul samt genom försök med en 
testrigg. 

 
16. Spänningsmatning till ingående komponenter skall vara 12 eller 24VDC. 

Verifiering: Sker genom koncept- och komponentval. 
 

17. Systemets strömförbrukning skall minimeras. 
Verifiering: Sker genom komponentval, reglerdesign samt vid försök med en testrigg. 
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4 Framtagning av koncept 

4.1 Analys av befintliga system 

I arbetet att undersöka befintliga system uppenbarade det sig svårigheter då användande och 
utbud av liknande system verkade i stort sett obefintliga. En del forskningsartiklar har letats 
fram och skummats igenom. Dessa artiklar handlar dock uteslutande om reglering av sådana 
system och den mekaniska designen av själva avvägningssystemet utelämnas helt. Det enda 
liknande systemet som hittades var i en intern rapport [2]. I en bifogad kort artikel till 
rapporten kunde man läsa om ett variabelt barlastsystem utvecklat av NUWC [3]. Systemet 
ändrar en undervattensfarkosts massa genom att pumpa havsvatten in och ut ur barlasttankar. 
Tyvärr har ingen ytterligare information om detta system kunnat hittas. Liknande teknik, dock 
i större dimensioner, hittas i ubåtsbranschen som har arbetat med barlastsystem i hundratals 
år. Ubåtars avvägningssystem har således varit en given inspirationskälla. 
 
Tidiga varianter av ubåtar använde sig av en kolvtank för att ändra dess massa eller 
deplacement. En rörelse av kolven tryckte antingen ut eller drog in vatten i tanken. Idag 
används tankar som ej är volymmässigt varierbara, istället pumpas vattnet in och ut med 
kraftiga pumpar eller blåses ut med hjälp av tryckluft. Ubåtar har idag delat upp 
barlastsystemet på flera tankar med olika huvudsyften. Oftast särskiljs de tre typerna 
barlasttankar, kompenseringstankar och trimtankar. Barlasttankarna har till syfte att föra 
ubåten antingen till ytläge eller undervattensläge, på så vis är barlasttankarna antingen helt 
fulla eller helt tömda. Kompenseringstankarna har till uppgift att kompensera för ändrad 
massa på farkosten eller ändrad vattendensitet. Den sista typen, trimtankarna, har till uppgift 
att förskjuta farkostens tyngdpunkt i längsled [1]. 
 

4.2 Konceptförslag 

Naturligtvis finns väldigt många förslag på hur ett avvägningssystem kan designas, minst lika 
många som det finns ingenjörer i branschen. Med följande rubriker har det gjorts ett försök att 
få med ett urval av realistiskt möjliga förslag. Förslagen bygger huvudsakligen på egna idéer 
men är även inspirerade av medarbetare inom företaget. 
 
Alla förslagen är tänkta att implementeras i dubbla moduler, en i fören och en i aktern. Detta 
för att genom mass- eller deplacementsändring kunna åstadkomma både positiv och negativ 
förskjutning av tyngdpunkten utan att farkostens totala massa eller deplacement ändras. Man 
kan tänka sig att en modul skulle vara tillräcklig för att åstadkomma motsvarande men då 
krävs kompletterande inre mekanisk utrustning i form av flyttbar massa etc. Denna flyttbara 
massa skulle kunna tänkas vara farkostens batteri eller annan en annan inre tung solid del. 
Sådan modifikation av farkosten i övrigt hämmar dock modultänkandet som är en grundpelare 
i riktlinjerna för projektet. Tanken är att all utrustning för avvägning ska finnas just i 
avvägningsmodulerna och inte i farkostens övriga delar. 
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4.2.1 Koncept 1 - Tankar med vattenpumpar 
Konceptet bygger på att pumpa in eller ut omgivningsvatten till en tank direkt med en 
vattenpump. Detta koncept är ett intuitivt och rättframt sätt att genomföra massändring på en 
kropp. De huvudsakliga komponenterna som krävs är: 
 

• Vattenpump 
• Elmotor 
• Tank 
• Ventiluppsättning 

 
 

 
Figur 4-1: Koncept 1 - Tankar med vattenpumpar. 

 
Vattenpumpen måste klara tillräckligt höga tryck för att övervinna omgivningstrycket, enligt 
kravspecifikationen runt 20bar. Motorns effekt måste vara anpassad för att klara av önskat 
pumptryck och flöde. Långt ifrån alla pumpar är reversibla, i fall då pumpen ej är reversibel 
måste flödet riktas om med en riktningsventil. I fall då en reversibel pump används kan en 
avstängningsventil mot omgivningsvattnet för att minska läckning över pumpen vara aktuell. 
Tanken där vattnet ska lagras kan vara av flera olika typer. En tanktyp som minimerar skvalp 
och medger enkel och noggrann mätning av inpumpad vattenvolym är att föredra.  
 
Konceptets prestanda med avseende på snabbhet blir direkt beroende på pumpens maximala 
flöde. Tankarnas volym står i direkt proportion mot hur stora massändringar som kan uppnås. 
Båda dessa prestanda står till viss del i konflikt mot den noggrannhet som kan uppnås. Med 
en lågflödig pump och en liten tank kan högre noggrannhet på pumpad volym komma att 
uppnås. 
 
En klar fördel med det här konceptförslaget är möjligheten att fritt välja tankstorlek oberoende 
av resterande komponenter. För samma uppsättning av pump, motor och ventil kan alltså 
tankstorleken varieras godtyckligt beroende på det aktuella uppdragets karaktär. 
 
En intressant aspekt av detta system är möjligheten att även använda pumparna för att 
åstadkomma en stråle vatten i sidled, så kallad ejektorverkan. En kontrollerad ejektor i valbar 
led skulle kunna ge goda möjligheter för precisionsmanövrar såsom hovring och dockning. Se 
utredning i ”Appendix 1”. 
 
Det finns möjlighet att sänka systemets energiåtgång genom att låta de båda modulerna 
använda sig av samma vattenpump. Möjligheten att pumpa mellan de båda tankarna måste då 
finnas. I detta fall slipper man övervinna det troligtvis höga omgivningstrycket vid 
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tyngdpunktsförskjutningar. Nackdelen blir minskad modularitet då pumpen med fördel 
placeras i skaldelen mellan modulerna. Någon form av vattenledning måste naturligtvis också 
dras genom mittdelen. En mer avancerad ventiluppsättning kommer också i detta fall att 
krävas. 
 
Sammanfattade för- och nackdelar med konceptet: 
 
+  Realiserbart med standardkomponenter. 
+ Tankstorleken kan varieras fritt för identisk uppsättning av resterande komponenter. 
+  Möjliggör ejektorverkan. 
- Svårt att pumpa och styra vatten korrosion- och erosionsmässigt sett. 
- Pumppulsationer kan eventuellt ge akustisk signatur till omgivningen. 
 

4.2.2 Koncept 2 - Utvändiga gummiblåsor 
Till detta koncept kommer inspirationen framförallt från vanlig sportdykningsutrustning. En 
sportdykare bär en så kallad BC-väst (Bouyancy Control). Västen innehåller uppblåsbara 
luftkammare som fylls av syrgastuben via en ventil. Med denna anordning kan dykaren ändra 
sin totala densitet. Principen som skulle kunna bli aktuell i detta system är att någon sorts 
gummiblåsor monterade på farkostens utsida fylls eller töms på luft för att skapa lyft- 
respektive sjunkkraft. Det som i huvudsak krävs för detta koncept är: 
 

• Elastiska tankar monterade på farkostens yttre 
• Tryckluftskälla 
• Ventiluppsättning 
 

 

 
Figur 4-2: Koncept 2 – Utvändiga gummiblåsor. 

 
Vid snabbare studie av olika kompressorer drogs slutsatsen att kompression av luft ej kan ske 
i farkosten. Kompressorer som klarar intressant tryck är mycket energikrävande och tar upp 
stora volymer. Alternativet till kompressor är att bära med ett tryckkärl med komprimerad 
luft. Kärlets storlek och tryck kommer att sätta gräns för antalet utvidgningar av gummiblåsan 
som kan göras. 
 
När ett tryckkärl används som luftkälla måste någon form av strypning efter kärlet att finnas. 
Om inte denna strypning finns blir systemet mycket svårt att kontrollera på grunt vatten då 
luftblåsan snabbt skulle fyllas med luft. 
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Blåsan kan tänkas tillverkas av något slitstarkt gummi. Blåsan måste ligga jämnt och slätt 
med kroppen i övrigt för att strömningsmässigt inverka så lite som möjligt. När blåsan är 
tömd på luft måste den ligga tätt intill kroppen för att farkostens hantering inte ska försvåras. 
Detta även för att befintliga tuber i t.ex. ubåtar ska kunna användas. 
 
Med ett högt tryck i kärlet skulle goda prestanda kunna uppnås med avseende på snabbhet. 
Noggrannheten av volymändringen är också möjlig att hålla hög, speciellt då strypningen är 
kraftig p.g.a. de små flöden som då uppnås. Ett problem av stor relevans är den volymändring 
av luftblåsorna som kommer att ske då farkosten ändrar djup. Denna volymändring kommer 
göra att dess djuphållning alltid är i ett instabilt tillstånd. En liten djupminskning kommer att 
öka dess volym vilket ger mer lyftkraft och än mer djupminskning. Naturligtvis går det till en 
viss grad att reglera bort denna företeelse. 
 
En fråga som måste utredas är var luften som kommer från blåsorna ska ta vägen vid en 
tömning. I figuren dumpas luften rakt ut i vattnet och en stor mängd luftbubblor kommer att 
uppstå. Man kan tänka sig att luften dumpas in i farkosten om en viss inre tryckhöjning är 
godtagbar.  
 
Oklart är hur det skulle vara möjligt att mäta blåsans aktuella volym, idéer finns att på något 
sätt mäta töjningsgraden i gummit och relatera detta till en volym. 
 
Sammanfattade för- och nackdelar med konceptet: 
 
+ Låg energiåtgång om tryckkärl som högtryckskälla används. 
+ Liten platsåtgång inuti farkosten. 
+ Låg vikt. 
+ Låg avgivning av akutisk signatur. 
- Svårkontrollerat. 
- Praktiskt svårhanterat med utvändiga komponenter. 
- Känsligt mot yttre fysisk påverkan. 
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4.2.3 Koncept 3 - Axiell längdändring av farkost 
Detta koncept är ett rättframt mekaniskt sätt att ändra farkostens deplacement. Konceptet 
bygger på att skapa moduler som är axiellt utvidgningsbara. Ändring av modulens längd 
ändrar farkostens totala deplacement och ger därmed flyt- eller sjunkkraft. Till ett system av 
denna typ kan man tänka sig följande huvudkomponenter: 
 

• Någon form av mellanstycke. 
• Elmotor. 
• Effektiv tätning. 

 

 
Figur 4-3: Koncept 3 – Axiell längdändring av farkost. 

 
Mellanstycket måste vara uppbyggt på ett sådant sätt att det klarar stora krafter i alla ledder 
utan att kärva eller deformeras. Skarven som bildas mellan skaldelarna måste tätas på ett 
noggrant sätt. En elastisk heltäckande tätning skulle vara att föredra. 
 
För att aktuera längdändringen finns flera sätt att gå tillväga. Man kan tänka sig att 
mellanstycket är en stor gängad hylsa. Om ena änden är vänster- och den andra högergängad 
skulle en rotation av hylsan komma att dra ihop de båda delarna. För att inte gängan ska kärva 
då den påverkas av stora axiella krafter skulle gängan kunna lagras med hjälp av kulor som i 
en kulskruv. Ett annat sätt är att låta de yttre skaldelarna med fin precision passa som hylsor 
utanpå mellanstycket. På mellanstycket kan då skaldelarna glida fritt och är möjliga att 
aktuera hydrauliskt eller mekaniskt med kulskruv. För att övervinna de stora krafter som 
uppstår vid stora djup kan en eller flera kompakta hydraulcylindrar användas. 
 
För att förändra volymen med 10 liter, och därmed lyftkraften med ca 100N, hos en farkost 
med en diameter på 533mm krävs en axiell längdändring på endast 45mm. Eftersom denna 
lösning förändrar farkostens storlek vid avvägning är det är ännu oklart hur farkostens övriga 
styrsystem reagerar. Eventuellt måste farkostens styralgoritmer kompensera för denna 
ändring. 
 
Sammanfattade för- och nackdelar med konceptet: 
 
+ Enkelt att mäta förändrad volym. 
+ Lättreglerat. 
+ Renodlat mekaniskt system utan vätskor inuti farkosten. 
+ Liten platsåtgång. 
- Längdändring kommer påverka farkostens egenskaper i övrigt. 
- Den stora kraft som kommer krävas vid stora djup kan bli oövervinnelig med 
 föreslagen teknik. 
- Stort utvecklings- och prototyparbete. 
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4.2.4 Koncept 4 - Mekaniskt aktuerad kolvtank 
Till detta koncept är idén delvis hämtad från äldre ubåtar. Grundtanken är att på ett mekaniskt 
vis påverka farkostens deplacement genom att, exempelvis med en elmotor, aktuera en kolv 
och på så vis dra in eller pressa ut havsvatten. Med en sådan modul i vardera ände av 
farkosten skulle därmed avvägning med avseende på djup och attitydvinkel möjliggöras. 
Konceptets huvudsakliga komponenter är: 
 

• Kolvtank med tätningsanordning 
• Elmotor med utväxling 

 

 
Figur 4-4: Koncept 4 – Mekaniskt aktuerad kolvtank. 

 
Som ses i figuren är detta konceptförslag enkelt och rättframt med få ingående komponenter. 
För att elmotorn inte ska få arbeta då kolven står stilla bör växeln vara av självlåsande typ. 
Alternativt kan en avlastningsventil monteras på kolvtankens inlopp. 
 
Att kolvtanken har en väl fungerande tätning är mycket viktigt för att hålla det 
korrosionsbenägna vattnet separerat från resten av systemet. Ett enkelt förslag på tätning är ett 
töjbart gummimembran som separerar vattnet från kolven. Membranets ena ände monteras då 
vid kolvtankens inlopp och andra änden direkt på kolven. På så sätt fås en flexibel påse vilken 
löser tätningsproblemet. För att utestänga större partiklar placeras lämpligen även ett grovt 
filter vid kolvtankens inlopp. 
 
Konceptets prestanda med avseende på snabbhet är direkt kopplat till med vilken hastighet 
förflyttningen av kolven kan ske. Detta beror på omgivningstrycket kring farkosten, kolvens 
diameter och tillgänglig motoreffekt. Kolvtankarnas volym står i direkt proportion mot hur 
stora massändringar som kan uppnås. I den aktuella tillämpningen krävs en tankvolym på 
åtminstone några liter och för att kolvtanken då inte ska bli orimligt lång krävs en 
kolvdiameter på minst 100mm. Vid ett djup på 200m medför detta att kraften för att flytta 
kolven ligger i storleksordningen 15kN. Detta tyder på att det även med utväxling av 
elmotorn kan bli svårt att aktuera kolven vid intressanta djupområden. Vid en snabb 
undersökning sågs att denna erforderliga kraft ligger i gränslandet för vad kompakta linjära 
ställdon klarar av. 
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Sammanfattade för- och nackdelar med konceptet: 
 
+ Få ingående komponenter. 
+ Inga korrosions- eller erosionskänsliga komponenter i kontakt med vattnet. 
+ Enkel och noggrann mätning av intagen vattenvolym. 
+ Elmotor som drivning förenklar regleringen. 
- Kraften för att aktuera kolven kan bli för stor vid stora djup. 
- Kolvtanken kan bli för skrymmande om inte någon form av teleskopkolv används. 
 

4.2.5 Koncept 5 – Hydrauliskt aktuerad kolvtank 
Detta konceptförslag bygger på samma idé som Koncept 4 ovan. Skillnaden är att kolven 
aktueras hydrauliskt istället för mekaniskt. Motivet till detta är att den mekaniska drivningen 
kan få problem med de stora krafter som krävs för att aktuera kolven vid stora djup. Ett 
naturligt alternativ är då att använda en hydraulpump vilken med god marginal skulle täcka 
intressanta tryckområden. Med varierbart pumpdeplacement bör även en passande elmotor gå 
att finna. Det som i huvudsak krävs för detta koncept är: 
 

• Kolvtank med tätningsanordning 
• Elmotor 
• Hydraulpump 
• Oljetank 

 

 
Figur 4-5: Koncept 5 – Hydrauliskt aktuerad kolvtank. 

 
En fördel med den hydrauliska drivningen gentemot den mekaniska är att kolvareorna kan 
varieras för att få önskad utväxling och volymförhållande. På så sätt blir det enklare att finna 
passande elmotor och pump för aktuell tankvolym. Med detta koncept är det även möjligt att 
ersätta kolvtanken med en trycktank, i vilken vattnet skiljs från oljan med ett membran. 
Trycktanken har inte samma geometriska begränsningar som en kolvtank och kan därför 
utformas att förslagsvis passa farkostens skalgeometri. Dessutom håller trycktanken lägre vikt 
än en kolvtank med motsvarande volym. I detta fall krävs dock lika stor oljetank som 
vattentank vilket är klart ofördelaktigt vid större tankvolymer. 
 
En reversibel kugghjulspump alternativt en kompakt reversibel axialkolvpump med variabelt 
deplacement är intressanta pumpalternativ för konceptet. Typiskt ligger det maximala trycket 
för en kugghjuls- alternativt axialkolvpump på omkring 200bar vilket teoretiskt sett skulle 
möjliggöra ett maximalt djup på 2000m. Självfallet är problemet även i detta fall att hitta en 
elmotor med godtagbara prestanda. Även om pumpen arbetar med ett litet deplacement är den 
tillgängliga motoreffekten kritisk för systemet. 
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Detta konceptförslag är robust men har ett flertal ingående komponenter som stjäl plats och 
vikt. Därför lämpar sig systemet bäst för större undervattensfarkoster där krav på en god 
avvägning vid stora djup finns. 
 
Sammanfattade för- och nackdelar med konceptet: 
 
+ Inga korrosions- eller erosionskänsliga komponenter i kontakt med vattnet. 
+ Enkel och noggrann mätning av intagen vattenvolym. 
+ Hydraulisk drivning tillsammans med lämpliga kolvareaförhållanden möjliggör full 

funktion vid stora djup. 
+ Realiserbart med standardkomponenter. 
- Många ingående komponenter. 
- Hög vikt. 
- Då kolvtank används kan denna bli för skrymmande om inte någon form av 

teleskopkolv används. 
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4.3 Val av koncept 

Samtliga ovanstående konceptförslag ligger mer eller mindre i linje med de övergripande 
riktlinjer som satts upp för systemet. Dessa övergripande riktlinjer, vilka beaktas vid valet av 
koncept, är enligt tidigare att systemet ska vara kompakt, hålla låg vikt, vara robust, modulärt 
samt avge låg akustisk signatur. Som tidigare nämnts bör även konceptets ingående 
komponenter finnas tillgängliga på marknaden. Detta har prioriterats högt för att inom 
examensarbetets ramar hinna konstruera och testa konceptet. 
 
Vid en första jämförelse faller Koncept 2 – Utvändiga gummiblåsor bort direkt. De främsta 
orsakerna till detta är känsligheten mot yttre fysisk påverkan samt att systemet i sig alltid 
befinner sig i ett instabilt tillstånd. Det är även problematiskt att mäta gummiblåsans aktuella 
volym. Dessutom fås ett ändligt antal körcykler då ett tryckkärl med komprimerad luft 
används som tryckkälla. 
 
Även då Koncept 3 – Axiell längdändring av farkost skulle vara en elegant lösning på 
avvägningsproblemet stryks detta på grund av det stora utvecklingsarbetet som krävs. Vid 
stora djup kan krafterna för att aktuera systemet bli svåra att övervinna då en kompakt 
konstruktion önskas. 
 
Vad gäller Koncept 4 – Mekaniskt aktuerad kolvtank är detta ett intressant alternativ för 
mindre farkoster avsedda för små djup. För aktuella djup och tankvolymer kommer dock detta 
konceptförslag till korta. Krafterna för att aktuera systemet vid stora djup är på gränsen till 
vad som går att uppnå med dagens kompakta mekaniska linjära ställdon. Dessutom tar 
systemet upp alltför stor skallängd vid en tankvolym på bara några liter. 
 
Nu återstår endast Koncept 1 – Tankar med vattenpumpar och Koncept 5 – Hydrauliskt 
aktuerad kolvtank. Dessa två alternativ klarar de krafter som måste övervinnas vid aktuella 
djup. Dessutom finns dess ingående komponenter att tillgå på marknaden vilket bidrar till att 
göra dessa konceptförslag till de mest intressanta. De största problemen med det förstnämnda 
konceptet härrör till korrosion och erosion då havsvattnet är ett aggressivt medium. För att de 
ingående komponenternas livslängd inte ska bli alltför kort är det viktigt med en god filtrering 
av vattnet. Till sin fördel har detta koncept att det är kompakt samt att ejektorverkan kan 
möjliggöras genom mindre modifieringar av systemet. En annan klar fördel är också att 
tankstorleken, beroende på uppdragstyp, kan väljas fritt utan att resterande komponenter 
behöver bytas ut. Detta är inte fallet för det sistnämnda konceptet. Vid ändring av kolvtankens 
areor ändras nämligen aktueringskraften och därmed även kraven på elmotor och pump. Valet 
av kolvtankens volymförhållanden påverkar även oljetankens storlek. Det sistnämnda 
konceptet är helt klart det mest robusta då det aggressiva havsvattnet aldrig kommer i kontakt 
med några känsliga komponenter samtidigt som standarkomponenter för mobil oljehydraulik 
kan användas. Detta koncept blir dock tyngre och mer skrymmande än sin konkurrent. Då 
vatten- respektive oljehydraulikpumpar används i dessa koncept torde den avgivna akustiska 
signaturen vara av samma storleksordning för båda konceptförslagen. Summeras detta 
tillsammans med ovanstående riktlinjer väger fördelarna med det förstnämnda konceptet över. 
I skrivande stund är dessutom intresset från företaget störst för att undersöka just detta 
konceptförslag. Alltså ses Koncept 1 – Tankar med vattenpumpar som det mest intressanta 
alternativet för vidare utredning inom examensarbetet. 
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5 Simuleringsmodell 

För att kunna dra snabba och ungefärliga slutsatser om dimensioner, prestanda och allmänt 
uppförande hos avvägningssystemet har en simuleringsmodell av systemet i sin helhet tagits 
fram. Verktyget som används är MATLAB/Simulink. Modellen är uppbyggd i form av block 
representerande alla ingående komponenter. Med en sådan moduluppbyggd modell är det i 
senare skeden enkelt att gå in och byta ut komponenter eller ändra dess egenskaper. Från 
början lades enkla modeller in sedan uppdateras med bättre och mer exakta identifierade 
modeller. De huvudsakliga ingående modellerna är: 
 

• Rörelsemodell farkost 
• Elmotor 
• Pump 
• Ventil 
• Tank 
• Volymregulator (Trim System Controller) 
• Vinkel/djup-regulator (Vehicle Controller) 

 
 

 
Figur 5-1: Simulinkmodell, undervattensfarkost med automatiskt avvägningssystem. 
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5.1 Rörelsemodell farkost 

Denna modell är i många avseenden den viktigaste. Rörelsemodellens uppgift är att beskriva 
hur farkosten rör sig i vattnet givet pålagda krafter. Det finns en mängd tillgängliga modeller 
för just undervattensfarkoster. För att fullständigt beskriva en kropps rörelse krävs sex 
frihetsgrader; x, y, z samt Eulervinklarna roll, pitch, yaw. Trots att modeller av denna karaktär 
finns tillgängliga togs beslutet att skapa en egen enkel olinjär modell av endast två 
frihetsgrader, nämligen djup (z) och attitydvinkel (pitch). Denna enkla modell visade sig vara 
ovärderlig med sin korta simuleringstid och sina helt godtagbara simuleringsresultat. Då en 
mer sofistikerad 6-DOF modell finns att tillgå används även den för verifiering och slutgiltiga 
simuleringar.  
 
För att uppnå en snabb och enkel modell gjordes valet att endast titta på de mest intressanta 
frihetsgraderna, djup och attitydvinkel. Kroppen är antagen att vara en homogen och stel 
cylinderformad kropp med en massa på drygt 1550kg. Dess totala längd är 7m och diametern 
är 0,533m vilket är standarddimensioner för företagets tunga torpeder. Farkostens djup och 
attitydvinkel anges relativt ett jordfast koordinatsystem och lyftkraftens ingreppspunkt ligger i 
farkostens geometriska centrum. Ofta är tyngdpunktens läge förskjuten relativt lyftkraftens 
ingreppspunkt till vilket hänsyn tas i notationen nedan. 
 

 
Figur 5-2: Friläggning av farkost. 

 
CB   Lyftkraftens ingreppspunkt (Center of Boyancy).  
CG Tyngdpunkten (Center of Gravity). 
FF Kraft från främre tank. 
FR Kraft från bakre tank. 
 
Translationsrörelse djupled 
För att beskriva farkostens translationsrörelse tecknas kraftjämvikt i positiv z-led enligt 
nedan.  
 

0)(
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Strömningsmotståndet )(
.
zFD  ges här av  

 

AzCzF DD

2..

2
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där A är den karakteristiska arean för farkosten och CD är koefficienten för strömnings-
motstånd [4]. 
 
I kraftjämvikten ovan betecknas farkostens massa med m. Då farkosten rör sig under vattnet 
är det inte bara dess egen massa som accelereras, utan även det omgivande vattnets massa. 
Hänsyn tas till detta genom att ge ett tillskott till m i kraftjämvikten ovan. Den fysikaliska 
benämningen för detta tillskott är ”added mass” [5]. 
 
För varierande attitydvinklar kan en motståndskoefficient för horisontellt strömningsmotstånd 
och en för vertikalt strömningsmotstånd införas, varvid den karakteristiska arean och 
ovanstående motståndskoefficient tillsammans kan tecknas enligt nedan. 
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Att detta är en grov approximation av verkligheten är ingen hemlighet. Valen av CD-värden 
kommer till stor del att bestämma rörelsemodellens beteende. 
 
Det inses lätt att uttrycket för FD  alltid kommer att vara positiv eller noll. I ett verkligt fall 
kommer naturligtvis denna kraft att ändra tecken då hastigheten ändrar tecken. I den 
implementerade modellen är hänsyn taget till detta. Kraftjämvikten i positiv z-led kan nu 
tecknas enligt nedan. 
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Rotationsrörelse 
Ett grundläggande antagande är att farkostens rotationsrörelse sker kring lyftkraftens 
ingreppspunkt. Detta tillsammans med antagandet att farkosten är en stel och homogen kropp 
med jämnt utbredd massa ger förenklingar i termerna för både strömningsmotstånd och 
masströghetsmoment. Grundläggande momentjämvikt kan tecknas. 
 

0)(
...
=−−+− θθ θIMMMM DRFG  

 
Ovan är MD momentet skapat av strömningsmotstånd och Iθ masströghetsmomentet kring en 
cylinders mitt. Strömningsmotståndet varierar enligt figuren nedan kvadratiskt med avståndet 
från farkostens mitt. 
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Figur 5-3: Strömningsmotståndets inverkan vid rotation 

 
 
Momentet från strömningsmotståndet beräknas genom att integrera momenttillskotten av det 
från centrum växande motståndet. 
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Även detta uttryck är alltid positivt eller noll. I det verkliga fallet kommer givetvis en till 
tecken växlande rotation ge ett växlande moment. Hänsyn till detta är taget vid 
implementering av modellen. 
 
Momentjämvikt kring BC kan nu tecknas enligt nedan. 
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Ovanstående olinjära ekvationer för kraft och momentjämvikt är implementerade i Simulink. 
Blockets insignaler är krafterna som påverkar farkosten, utsignalerna är djupet, attitydvinkeln 
och dess derivator. 
 

 
Figur 5-4: Simulinkblock för 2-DOF rörelsemodell. 
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5.2 Verifiering av rörelsemodell 

För att verifiera den enkla rörelsemodellen av två frihetsgrader användes en avancerad 
verklighetstrogen rörelsemodell. Skalet till denna modell är hämtad från en rapport där en sex 
frihetsgraders rörelsemodell är noggrant dokumenterad [6]. Modellen är i första hand avsedd 
för undervattensfarkoster men dess generalitet gör den även användbar för andra sorters 
farkoster. I modellen tas hänsyn till en mängd fysikaliska effekter på en rörlig kropp i fluid. 
Hänsyn till kroppens geometriska form, dess tröghet- och massutbredning tas också. 
Modellen är också förberedd att ta in påverkan av yttre faktorer som undervattenströmmar 
eller annan yttre pålagd kraft. Hela modellen är uppbyggd runt ett m-script som är enkelt att 
plocka in i Simulink. Krafterna från främre och bakre tank tas i modellen in som yttre pålagda 
krafter i jordsfast z-led. 
 
 
 

 
Figur 5-5: Simulinkschema för 6-DOF rörelsemodell. 

 
Som tester gjordes simuleringar med dels en djupändring och med en attitydvinkeländring 
med de båda rörelsemodellerna. Simuleringen av djupändring gjordes genom att tillföra en 
impuls av storleken 9,81N i positiv z-led under en sekund. För att kontrollera farkostens 
uppförande runt attitydaxeln gjordes en simulering med 9,81N pålagt i främre tanken och 
-9,81N i den bakre. Efter en sådan fördelning av krafterna förväntas farkosten efter en viss 
insvängning stabilisera sig kring det stabila läget 90° d.v.s. med nosen pekande mot botten. 
Simuleringsresultaten ses i figurerna nedan. 
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Figur 5-6: Djup- respektive attitydvinkeluppförande hos 2-DOF och 6-DOF modell. 

 
Som synes stämmer beteendet överens utomordentligt bra i djupled och godtagbart runt 
attitydaxeln. Amplituden på svängningarna och dess frekvens är i rätt storleksordning. 
 

5.3 Komponentmodeller 

Som diskuterades tidigare användes mycket enkla komponentmodeller och regulatorer i det 
inledande arbetet att ta fram riktlinjer för erforderlig komponentprestanda. Pump och ventil 
antogs t.ex. förlustfria. Motormodellen var i detta skede endast en omvandlig av inspänning 
till varvtal med avsaknad av dynamik. Pumpmodellen bestod av ett deplacement för att 
omvandla varvtal till flöde. Även ventilmodellen saknade i dessa inledande simuleringar 
dynamik. Tankmodellen bestod av en integrering för att omvandla flöde till volym. I ett 
senare skede gjordes arbete skapa en mer exakt modell av de ingående komponenterna samt 
en bättre reglering. Även givarosäkerheter adderades till modellen. Mer om detta arbete kan 
läsas i kapitlen ”Test och identifikation av komponenter” och ”Reglerdesign”. 
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6 Simuleringar inför komponentval 

För att undersöka en undervattensfarkosts ungefärliga beteende vid påverkan av yttre krafter 
inleddes simuleringsarbete. Ett huvudsyfte med simuleringarna är att undersöka den i förväg 
befarade känsligheten hos farkosten vid tyngdpunktsförskjutning samt vid liten massändring. 
Ett annat syfte är att bestämma vilken prestanda som kan komma att krävas av pumpen för att 
göra avvägningar inom rimlig tid. När det gäller pumpprestanda är det uteslutande dess 
erforderliga flöde som är okänt, erforderligt tryck är givet från kraven på arbetsdjup. 
Tankvolymen som är använd i simuleringarna är direkt uträknad från kraven på maximal 
massändring som farkosten ska kunna uppnå. En fråga som besvaras av simuleringarna är 
också i vilken grad det är möjligt att reglera farkosten och i så fall vilken regulator som krävs. 
I simuleringarna har farkostens tankar från början fyllts till hälften med vatten. Detta för att 
kunna kompensera både med positiv och med negativ massändring i båda ändar. 
 
För att visa på hur känslig farkosten är vid en mindre tyngdpunktsförskjutning samt en mindre 
massändring gjordes två simuleringar som kan ses nedan. Tyngdpunktsförskjutning 10mm 
föröver samt en farkost 0,5kg tyngre än korrekt avvägd. 

 

 
Figur 6-1: Farkostens känslighet i djup- och attitydvinkelled. 

 
Simuleringarna visar att farkosten är mycket känslig och gör stora utslag på små 
kraftförändringar. Farkosten når vid tyngdpunktsförskjutningen vertikalt läge redan efter 20 
sekunder. Vid massändringen hinner farkosten sjunka hela åtta meter på två minuter. Detta 
ger föraningar om vikten av att kunna pumpa med precision och även kunna mäta pumpad 
volym på ett noggrant sätt. 
 
För att bestämma erforderligt flöde hos pumpen har simuleringar av tre olika scenarion med 
olika pumpflöde gjorts. I fallen har pumpflödena 8l/min samt 2l/min använts som exempel 
och en maximal tankvolym på 10 liter har antagits. För att få en rättvis bild har regulatorerna 
anpassats för att uppnå bästa prestanda för respektive pumpflöde. Som volymregulator har en 
rent proportionell återkoppling använts och som vinkel/djup-regulator har en PID-regulator 
använts.
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Första scenariot ses nedan, en djupändring från 100m till 110m. 
 

 
Figur 6-2: Systemets uppförande vid en djupändring, 100 till 110m. 

 
Eftersom båda pumparna jobbar lika och inga störningar förekommer i modellen hålls 
attitydvinkeln konstant. Som synes mättar båda pumptypernas flöde vilket tyder på att 
regleringen i någon mening utnyttjar deras fulla kapacitet. Tankarna hinner aldrig fyllas eller 
tömmas under förloppet så dess volym inverkar inte på resultatet av djupändringen. 
Djupändringen intar stationärt tillstånd efter cirka en minut för den högflödiga pumpen medan 
den lågflödiga tar dubbla tiden på sig. 



30 

Det andra scenariot visar en förändring av attitydvinkel från 0° till 30°. I detta fall jobbar 
främre och bakre pump motsatt varandra, alltså ändras inte farkostens totala massa. Detta 
medför att farkostens djup inte heller påverkas. 
 

 
Figur 6-3: Systemets uppförande vid en attitydvinkeländring, 0 till 0,5 rad. 

 
 
Även i detta scenario mättar båda pumptypernas flöde, dock under en kort tidsperiod. 
Volymändringen i tankarna rör sig bara i storleksordningen tiondels liter. I sekunder räknat 
blir inte skillnaden i snabbhet för de olika pumparna lika slående som i förgående fall. Dock 
uppnår farkosten med den högflödiga pumpen rätt vinkel dubbelt så snabbt som med den 
lågflödiga. 
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I det tredje och sista scenariot simuleras en plötslig densistetsförändring på 0,5% av det 
omgivande vattnet. Denna förändring kan också liknas vid en sjösättning av felavvägd farkost 
eller att ett föremål på ca 8kg plötsligt släpps från farkosten. Farkostens vinkel/djup-regulator 
strävar efter att hålla kvar farkosten på referensdjupet 100m. 
 

 
Figur 6-4: Systemets uppförande vid en densitetsändring på 0,5%. 

 
För att väga bort den plötsliga densitetsförändringen använder båda pumptyperna sitt 
maximala flöde. I detta scenario mättar även tankarna vilket gör att pumparna plötsligt stängs 
av. Stor skillnad i kompenseringstid mellan de båda pumptyperna ses här. Med den lågflödiga 
pumpen hinner farkosten p.g.a. densitetsförändringen stiga hela 30m innan den vänder för att 
återgå till referensdjupet. Tilläggas bör att farkosten i ett verkligt fall förmodligen skulle ha 
framdrivningshastighet och därmed i viss mån kunna kompensera även med rodren. 
 
Sammanfattningsvis pekar dessa simuleringar på att en pump med maximalt flöde på minst 
8l/min bör väljas. Detta ses tydligast i det sista scenariot då den lågflödiga pumpen ger 
systemet en orimligt lång kompenseringstid. Med den lågflödiga pumpen har systemet ingen 
chans att uppfylla kraven på snabbhet vid kompenseringar för felavvägning. En annan slutsats 
är att de enkla regulatorer som används vid dessa simuleringar fungerar relativt väl. 
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7  Komponentval 

Systemets huvudsakliga komponenter utgörs av elmotor, pump, riktningsventil och 
ackumulatortank. I konventionella hydraulsystem finns en väldefinierad hög- och 
lågtryckssida. Ofta pumpas mediet från en tank med lågt tryck genom en riktningsventil till 
exempelvis en av sidorna av en hydraulcylinder. Mediet på motsatt sida av kolven i 
hydraulcylindern trycks då ut och passerar genom riktningsventilen för att slutligen hamna i 
tanken. Avvägningssystemet skiljer sig signifikant från dessa konventionella hydraulsystem 
då hög- och lågtryckssida hela tiden varierar beroende på farkostens djup och vattenvolym i 
ackumulatortanken. Detta försvårar valet av komponenter då dessa oftast är anpassade för 
normala förhållanden enligt ovan. Det faktum att avvägningssystemet använder just vatten, i 
värsta fall saltvatten, som medium snävar också av mängden lämpliga komponenter rejält. 
Dessutom ligger det intressanta tryckområdet 0-30bar mittemellan tryckområdena för 
komponenter avsedda för vanliga vatten- och värmesystem och mer robusta komponenter 
avsedda för vattenhydraulik. Nedan utreds vilka av markadens tillgängliga komponenter som 
möter de krav som ställs i avvägningssystemet. 
 

7.1   Pump 

På marknaden finns många olika sorter och storlekar på pumpar. För att kunna tömma 
tankarna måste farkostens omgivningstryck övervinnas av pumpen. På ett djup av 200m 
innebär detta alltså att pumpen ska kunna leverera ett tryck på minst 20bar. Vikt och storlek är 
en annan viktig designparameter. P.g.a. att kraven på farkostens snabbhet vid djup- och 
vinkeländring inte är särskilt stränga ses dess maximala flöde som en andrahands 
designparameter. Analys av ovanstående simuleringar pekar på att ett flöde på minst 8l/min 
krävs för att få godtagbara prestanda med avseende på snabbhet. Ett alltför högt flöde är ej 
heller önskvärt då detta kan försämra noggrannheten i skattningen av pumpad vattenvolym. 
För att förenkla regleringen genom att föra bort så många olinjäriteter som möjligt skulle ett 
flöde som är linjärt med pumpens varvtal vara att föredra. Detta underlättar även vid 
skattningen av inpumpad vattenvolym vilken kan fås genom att integrera upp flödet.  
 
Vid valet av pump bortses här från hydraulikpumpar avsedda för olja. Att använda dessa 
pumpar för vatten är ingen hållbar lösning beroende på stora problem härrörande till bl a 
erosion, korrosion och läckage. Gällande pumpar avsedda för vatten ges nedan en mycket kort 
orientering av de alternativ som utretts [12]. 
 
Impellerpump 
Funktion: Roterande skovel i något syntetiskt vattentåligt material. 
Fördelar: Enkel konstruktion, kompakt, reversibel, tålig mot slitande medier, lågt pris. 
Nackdelar: Klarar endast tryck upp till ca 5bar. Stort läckage vid maxtryck såväl som vid 

låga varvtal. P.g.a. läckaget finns kraftiga olinjäriteter i sambandet mellan 
varvtal och flöde, vilket i praktiken gör det omöjligt att estimera mängden 
pumpat vatten utgående från pumpvarvtal. 
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Kugghjulspump 
Funktion: Roterande kugghjul i något vattentåligt material, t.ex. rostfritt stål eller mässing. 

Finns med invändig eller utvändig kuggtyp. Innerkugghjulspumpen ger generellt 
lägre pulsationsgrad än ytterkugghjulspumpen. Utvändig kuggtyp är dock 
vanligast i vattentillämpningar. 

Fördelar: Enkel konstruktion, kompakt, reversibel, tålig mot slitande medier, lågt pris. 
Nackdelar: Klarar endast tryck upp till ca 10bar. Stort läckage vid maxtryck. Precis som för 

impellerpumpen gör läckaget sambandet mellan varvtal och flöde relativt 
olinjärt, vilket gör det svårt att estimera mängden pumpat vatten utgående från 
varvtal. Kugghjulspumpen har väldigt dålig verkningsgrad vid låga varvtal. 

 
Lobrotorpump 
Funktion: Roterande lober i något vattentåligt material, t.ex. syrafast stål. 
Fördelar: Robust konstruktion, mycket tålig mot slitande medier. 
Nackdelar: Alltför stor och tung, relativt högt pris. 
 
Axialkolvpump, bent-axis 
Funktion: Axialkolvpump där vinkeln mellan drivaxel och cylindertrumma påverkar 

deplacementet. 
Fördelar: Robust konstruktion, relativt linjärt samband mellan varvtal och flöde, mycket 

hög totalverkningsgrad, goda startegenskaper, ej momentbelastade kolvar. 
Nackdelar: Ofta överdimensionerad för den aktuella tillämpningen, avsedd för betydligt 

högre tryck, högt pris. Någon passande bent-axis-pump avsedd för vattenbruk 
har ej hittats. 

 
Axialkolvpump, in-line 
Funktion: Axialkolvpump där ställvinkeln påverkar deplacementet. 
Fördelar: Robust konstruktion, relativt linjärt samband mellan varvtal och flöde, hög 

totalverkningsgrad. 
Nackdelar: Momentbelastade kolvar som ger slitage och begränsar maximala ställvinkeln, 

d.v.s. maximala deplacementet. In-line-pumpar för vattenbruk är oftast 
irreversibla. Dessutom är de onödigt robusta då de är avsedda för betydligt 
högre tryck än 20bar. 

 
Vid summering av ovanstående alternativ faller valet på axialkolvpumpen av in-line-typ 
nedan. På marknaden finns ett fåtal passade alternativ. Den valda pumpen är i sin klass 
väldigt kompakt, lever med god marginal upp till kraven på utloppstryck och levererar 
dessutom godtagbart flöde. Understrykas bör att om djupkravet på 200m hade varit mindre 
strängt hade enklare och billigare alternativ kunnat väljas. Nedan ses den valda pumpen. 
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Waterhydraulics FO6 Water Pump 
Leverantör:   Waterhydraulics Co. UK. 
Utförande:  In-line axialkolvpump, 6 kolvar, irreversibel 
Maximalt tryck: 160 bar 
Maximalt flöde: 12 l/min 
Maximalt deplacement: 6 cm3/varv, fast 
Maximalt varvtal: 2 000 rpm 
Rotationsriktning: Medurs sett från axelsidan 
Längd:  128 mm 
Diameter:  66 mm 
Vikt:  2,8 kg 
Pris:  10 000 kr 
 

 
Figur 7-1: Vald pump, Waterhydraulics F06. 

 
Denna pump finns i två utföranden, reversibel och irreversibel. Med den reversibla varianten, 
vilken har anslutningar för in-port, ut-port och dränering, krävs ingen riktningsventil för att 
växla riktning på flödet. Dräneringsporten är i förbindelse med pumphuset som dessvärre har 
ett maximalt tryck på 2,5bar. Vad gäller den irreversibla pumpen har denna endast in- och ut-
port. In-porten, som är i förbindelse med pumphuset, har ett maximalt tryck 2,5bar vilket 
uppenbarligen ställer till problem i den aktuella tillämpningen. 
 
Ovanstående begränsningar i inloppstryck beror på axellagringens och axeltätningens 
utformning. Tillverkaren kan med relativt enkla medel ta fram en modul med ny axellagring 
och axeltätning, vilken monteras direkt på pumpen. Denna modul, vilken har samma diameter 
som pumpen och är ca 20mm lång, gör att pumpen klarar det intressanta tryckområdet även 
på in-porten. Pumparna som används under examensarbetet har en modifierad axeltätning 
som klarar ett kontinuerligt tryck på 10bar vilket är fullt tillräckligt under utvecklingsstadiet. 
Om önskemål om lägre vikt finns kan detta uppfyllas genom enklare konstruktionsändringar, 
d.v.s. borttagning av onödigt material i pumphuset. 
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7.2   Ventil 

För att växla riktning på flödet bör en kompakt riktningsventil avsedd för vatten användas. 
Den ska klara ett flöde på 10l/min utan alltför stora tryckfall samt ett maximalt tryck på 20bar 
på alla portar. ”Kompakt” och ”vattenventil” är, tillsammans med kraven på 20bar och 
10l/min, två ord som förefaller vara på gränsen till oförenliga. Gällande riktningsventiler 
avsedda för vatten- eller oljehydraulik har dessa ofta en port som ska kopplas till en tank med 
atmosfärstryck. Detta är ett problem i och med att riktningsventilens portar växlar hög- och 
lågtryckssida beroende på farkostens djup och tanktryck. Ett annat problem är att nolltryck 
kan fås på pumpens in-port vid sugning genom ventil. Just därför är det viktigt att tryckfallet 
över ventilen är så litet som möjligt. Nedan ges en kort orientering av alternativen som 
undersökts. 
 
Direktverkande 2/2 vattenventil 
Funktion: Solenoidstyrd direktverkande ventil, avsedd för vatten- och värmesystem. 
Fördelar: Direktverkande ventiler ställer ej krav på öppningstryck. Vissa av dessa ventiler 

klarar tryck på båda portarna och är relativt små. Ventilerna har lågt pris och 
solenoidens storlek går att anpassa efter önskat tryck. 

Nackdelar: Antigen klarar dessa vattenventiler högt tryck i kombination med lågt flöde eller 
tvärtom. För att denna typ av ventil ska klara höga tryck blir genomloppsarean 
väldigt liten, vilket får till följd att tryckfallet över ventilen ökar och att flödet 
sjunker. Intressanta tryck- och flödesområden är därför svåra att kombinera. 

 
Pilotstyrd 2/2 vattenventil 
Funktion: Pilotstyrd ventil, avsedd för vatten- och värmesystem. Dessa ventiler har ett 

lägsta öppningstryck på 1-3bar. 
Fördelar: Låg elektrisk öppningseffekt, lågt pris. 
Nackdelar: Det erforderliga öppningstrycket gör det omöjligt att öppna ventilen vid låga in-

tryck, t.ex. vid ytläge. De pilotstyrda ventilerna är i regel större och klumpigare 
än en direktverkande motsvarighet och klarar bara enkelriktad tryckdifferens. 

 
2/2 vattenhydraulikventil 
Funktion: Vattenhydraulikventil konstruerad för höga tryck, över 100bar. Dessa ventiler är 

uteslutande av pilotstyrd typ för att klara dessa tryck. 
Fördelar: Robust konstruktion och låga tryckfall vid intressant flödesområde. 
Nackdelar: Det erforderliga öppningstrycket gör det omöjligt att öppna ventilen vid låga in-

tryck, t.ex. vid ytläge. Då det i den aktuella tillämpningen skulle krävas fyra 
stycken 2/2 ventiler skulle detta dessutom resultera i en onödigt stor och 
klumpig konstruktion. 

 
4/3 vattenhydraulikventil 
Funktion: Vattenhydraulikventil av slidtyp, konstruerad för höga tryck, över 100bar. 
Fördelar: Robust konstruktion, låga tryckfall. I den aktuella tillämpningen krävs endast en 

4/3 ventil vilket, jämfört med fyra stycken 2/2 ventiler, minskar systemets 
komplexitet. 

Nackdelar: Dessa ventiler är ofta onödigt stora och tunga samt har ofta en port som ska 
kopplas till en tank med atmosfärstryck. Om så är fallet är ventilen oanvändbar i 
denna tillämpning. 
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4/3 oljehydraulikventil 
Funktion: Slidventil konstruerad för höga tryck, över 100bar. 
Fördelar: Robust konstruktion, låga tryckfall, Klarar varierande tryck på alla portar. Finns 

i små och kompakta utföranden avsedda för mobila tillämpningar. Denna ventil 
skulle kunna vara en enkel och relativt billig lösning i utvecklingsstadiet. 

Nackdelar: Oklart hur ventilen klarar det aggressiva vattnet vilket är erosionsbenäget och 
till skillnad mot olja givetvis inte är smörjande. Graden av läckning vid 
användning av vatten är också oklart. 

 
2/2 patronventil 
Funktion: Direktverkande eller pilotstyrd ventil för både höga och låga tryck. 
Fördelar: För den direktverkande varianten finns inget krav på öppningstryck och ventilen 

klarar i detta fall både positiv och negativ tryckdifferens. Kan blockmonteras 
och på så sätt uppnå önskad funktionalitet. 

Nackdelar: Direktverkande patronventiler klarar ej aktuella tryck. Den pilotstyrda varianten 
är väl lämpad för höga tryck men har krav på öppningstryck vilka ej uppfylls av 
systemet. 

 
Vid summering av ovanstående alternativ är det endast två som förefaller möjliga, dels 
lösningen med en 4/3-slidventil avsedd för vattenhydraulik och dels med fyra stycken 2/2 
direktverkande vattenventiler. Nedan ses den valda ventilen. 
 
Janus control valve 4/3 
Leverantör:   Waterhydraulics Co. Ltd. UK 
Normalläge:  P-port stängd, övriga portar förbundna och öppna 
Maximalt tryck: 160 bar 
Maximalt flöde: 30 l/min 
Solenoid:  12 VDC, 30W 
Vikt:  2 kg 
Pris:  5 000 kr 
 
 

 
Figur 7-2: Vald ventil, Janus 4/3. 

 
Ventilen är en fjäderförspänd slidventil tillverkad i rostfritt stål och polymermaterial. Ventilen 
är synnerligen kompakt och slanganslutningar är placerade direkt på ventilen. På T-porten 
finns en tryckbegränsning på 2bar. Olika sätt att komma runt denna begränsning diskuteras 
under rubriken ”Design av modul”. 
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7.3   Elmotor 

För att driva pumpen behövs en elmotor. Då kraftförsörjningen består av batterier måste 
denna motor vara av DC-typ. Dimensionering av varvtal och moment är direkt kopplade till 
pumpens varvtalsområde samt kraven på de djup farkosten ska klara att tömma sina tankar på. 
 
Den valda pumpen har ett arbetsområde med god verkningsgrad vid varvtal runt 500 - 2000 
rpm. Pumpen levererar vid maximalt varvtal ett flöde på 12l/min. Med kravet att klara att 
tömma tankarna på 200m djup kan följande räkningar göras. Nedan står P för effekt, q för 
flöde och ρ för densitet. 
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Med en typisk total pumpverkningsgrad på 75% kan erforderlig motoreffekt på dess axel 
räknas ut. 
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Då vi vet att flödet 12l/min motsvaras av varvtalet 2000rpm kan ett erforderligt motormoment 
på djupet 200m räknas ut. 
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Dessa uträknade värden används som riktlinjer vid motorvalet. Vikt och storlek är givetvis två 
viktiga designparametrar men då denna motor i första hand avser att sitta i en testrigg har 
även andra faktorer att spelat in på valet. Leveranstid och pris kan nämnas som exempel. 
 
Vad gäller motorstyrningen är endast varvtalsstyrning intressant då varvtalet är direkt kopplat 
till flödet in i tankarna som sedan skapar krafterna vilka påverkar farkosten. Som insignal till 
varvtalsstyrningen är en pulsbreddssmodulerad signal att föredra då en mikrodator används 
för den övriga regleringen. 
 
DC-motorer går att särskilja i två huvudkategorier, permanentmagnetmotorn och den 
borstlösa motorn. Till denna tillämpning är den borstlösa att föredra då den har hög effekt i 
förhållande till storlek. Den borstlösa konstruktionen är även mer robust och har avsevärt 
längre livslängd. Permanentmagnetmotorn är dock enklare att reglera men färdiga 
reglerkretsar till den bortslösa finns att tillgå från motorleverantören. 
 
Miljön inuti farkosten ska vara relativt fri från större fria partiklar. Dock skulle mindre 
kondens kunna tänkas uppträda i motorns omgivning. Motorers motståndskraft mot fasta 
föremål och fukt anges i en IP-klass. Efter kortare studie av standarden skulle skyddsklass 2 
räcka för fasta föremål och klass 3 mot fukt. Nedan ses vald motor. 
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BLDC - 4.4 24VDC Opto insulation 
Leverantör:   Östergrens Elmotor AB 
Motortyp:   Borstlös DC 
Reglering:   Varvtalsstyrd 
Insignaltyp:   PWM 
Matningsspänning:  24VDC 
Maximalt varvtal:  2250 rpm 
Maximalt kontinuerligt moment: 1.8 Nm 
Rotationsriktning:  Moturs sett från axelsidan 
Skyddsklass:   IP54 
Vikt:   4,4 kg 
Pris:   Lån under examensarbetets tid 
 

 
Figur 7-3: Vald elmotor, Östergrens BLDC. 

 

7.4   Tank 

Farkosten är extremt känslig för tyngdpunktsändringar. Då man pumpar vatten in och ut ur 
tankarna skulle alltför mycket skvalp i tankarna komplicera regleringen. Då pumpen suger 
vatten genom riktningsventilen fås vid aktuella flöden ett tryckfall. För att minska risken för 
kavitation bör alltså tanken ha ett initialt tryck innan den fylls med vatten. Av dessa båda 
anledningar är således någon form av ackumulator lämplig att användas som tank. Dessa finns 
i form av blåsackumulatorer och kolvackumulatorer. 
 
Ackumulatorer avsedda för hydraulsystem är klart överdimensionerade för avvägnings-
systemet. Det finns inget behov av ett tanktryck i dessa storleksordningar, det är snarare en 
nackdel då detta kräver högre pumpeffekter. Dessutom blir hydrauliska ackumulatorer 
orimligt tunga. Ett bättre alternativ är någon form av trycktank avsedd att användas inom 
värmesystem. Vid aktuella tankvolymer klarar dessa ett kontinuerligt tryck upp till ca 10bar 
vilket torde vara tillräckligt. En rostfri trycktank på 12l med ett förtryck på 2,5bar rymmer 9l 
vatten vid ett tryck på 10bar. En maximal vattenvolym på 9l medför, för en perfekt avvägd 
farkost, att man i var tank kan kompensera med 4,5l åt vardera hållet. Givetvis förutsätts då 
att tankarna från början är till hälften fyllda vilket nödvändigtvis inte behöver vara fallet. 
Beroende på uppdragstyp, t.ex. om farkosten under uppdrag ska dumpa en last, kan det vara 
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fördelaktigt att inleda uppdraget med i det närmaste tomma tankar för att sedan kunna 
kompensera med mer än en halv tankvolym i vardera tank. 
 
Det är i första hand kompensering av densitetsändringar, alternativt dumpning eller 
upplockning av last, som avgör hur stora barlasttankar som krävs. Då farkosten väger ca 
1 200kg innebär en densitetsändring på 1% att man måste kunna kompensera med 12kg. I 
detta fall ska det alltså finnas utrymme för att pumpa ca 6l vatten in i eller ut ur respektive 
tank efter avvägning. Med ett lågt förtryck torde således två tankar på 12l vara precis 
tillräckligt för att fylla uppställda krav. Se vald trycktank nedan. 
 
Rostfri trycktank 
Tillverkare:   ZILMET 
Volym:   12 l 
Maximalt kontinuerligt tryck: 10 bar 
Skalmaterial:   Rostfritt stål SIS 2333 
Membrantyp:  Butylgummi 
Vikt:   2,8 kg 
Pris:   900 kr 
 
 

 
Figur 7-4: Vald tank, Zilmet trycktank. 
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8  Styr- och mätelektronik 

8.1   Styrkort 

Att arbeta med digital styrelektronik är ett naturligt val då detta ger stora möjligheter att 
hantera många in- och utsignaler på ett smidigt sätt. För att främja modultänkandet skulle en 
styrdator monterad nere i farkosten vara att föredra. Om styrdatorn är försedd med Ethernet- 
och/eller com-port skulle även ett monitorprogram kunna utvecklas för att se vad som händer 
i farkosten från en dator utanför, var som helst i världen. 
 
Ett tyskt företag, Egnite, har utvecklat ett kort kallat Ethernut. Kortet är försett med en 8-bits 
processor samt Ethernet controller. Processorn är en Atmel Atmega128 med A/D-omvandlare 
och mer än tillräckligt antal I/O-pinnar. Kortet är ca 100x80mm och alla processorpinnar 
finns tillgängliga på en stiftlist. På denna stiftlist är det också möjligt att montera 
egentillverkade expansionskort för signalfiltrering mm. Till processorn följer en C-kompilator 
vilket gör det enkelt att skapa avancerad och effektiv programvara. Programvaran 
programmeras in i flashminnet antingen via Ethernet eller en JTAG-länk. Kortet drivs med 
12VDC och känns skräddarsydd för tillämpningen. 
 
PWM-signal till motorstyrningen är trivialt att ordna med processorn. Styrsignaler till 
ventilerna kan ordnas med ut-pinnar som sedan styr ventilerna via en enkel förstärkarkrets 
och relä. Analoga insignaler från givare tas in via A/D-omvandlaren. 
 
 

 
Figur 8-1: Styrdator, Ethernut 2.0. 

 

8.2   Givare 

Liksom i all utveckling av mekatroniska system gäller även här att mätsignaler är en viktig 
del i arbetet. Genom DC-motorn som valts finns redan mätning av antal varv roterade. Övriga 
intressanta mätsignaler är i första hand olika tryck. Då tankarna som valts är av 
ackumulatortyp kan även dess inre tryck relateras till en volym. Tryckmätningen i tanken är 
också viktig för att inte överskrida tillåtet maxtryck. För att göra denna volymmätning mer 
exakt skulle även en mätning av den inre trycksatta gasens temperatur vara att föredra. P.g.a. 
begränsningar i både tid och tillgång på utrustning kommer denna temperatur inte att mätas 
praktiskt. Dock tar programvara och övrig utredning hänsyn till att denna temperatur i vidare 
utveckling kommer att vara mätbar. Andra tryck som kan komma att bli intressanta är trycket 
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utanför farkosten som kan relateras till dess djup. Trycket innan och efter pumpen är också av 
stort intresse för att kunna skatta pumpad volym m.h.a. en volymetrisk verkningsgradsmodell. 
 
Tryckområdet som är av intresse är 0-10bar. Detta område baseras på maximalt tillåtet tryck i 
tanken. Här har ett undantag från kravspecifikationen gjorts. En tryckgivare, 0-10bar kan 
endast mäta djup ner till ca 100m. Dock räknas det som fullt tillräckligt i provningsstadiet då 
det i farkosterna som systemet är avsett för i framtiden redan finns utrustning för mätning av 
djup. Som matningsspänning till givarna är 12VDC att föredra då även styrelektroniken 
kräver detta. Som utsignal passar 0-5V bra då det är lätt att anpassa processorns A/D-
omvandlare till just detta område. Noggrannheten bör givetvis vara så hög som möjligt, men 
till ett rimligt pris. För att kunna klara av kravet på mätning av pumpad volym krävs vid en 
snabb överslagsräkning en total mätnoggrannhet på runt 0,6%. Kraven kan sammanfattas 
enligt nedan. 
 

• Tryckområde: 0-10bar 
• Matningsspänning: 12-24VDC 
• Utsignal: 0-5VDC 
• Kompakt 
• Robust med hög kapslingsgrad 
• Hög noggrannhet (<0,6%) 
• Utvändig gänganslutning med standardgänga 

 
Valet föll på en givare med märket Huba Control saluförd av Tillquist Elteknik AB som 
uppfyller dessa krav. En stor fördel med givaren var också dess relativt korta leveranstid. 
 

 
 

Figur 8-2: Tryckgivare, Huba Control. 
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8.3   Expansionskort 

Processorn på styrkortet har många funktioner och finesser, dock krävs i vissa fall 
kompletterande analog elektronik. Dessa uppkopplingar är gjorda på ett kretskort som 
fungerar som ett expansionskort kopplat till styrkortets stiftlist. På expansionskortet är ett 
antal filter och förstärkar/relä-kopplingar gjorda. 
 

8.3.1 Filtrering av varvtalssignal 
Signalen från motorn som visar dess varvtal är en fyrkantsvåg som varierar i frekvens 
beroende på varvtal. Eftersom processorn räknar antalet uppflankar på vågen är filtrering ett 
måste för att inte högfrekventa störningar ska räknas in. Filtret är gjort som ett första gradens 
lågpassfilter med en kondensator och en resistans. 
 

 
Figur 8-3: Kopplingsschema, varvpulsfiltrering. 

 
Resistansen R1 är ingen resistor, den motsvarar resistansen i kabeln från motor till styrkortet. 
Resistansen kan verka liten men den har dock betydande inverkan. Utöver den lödda 
komponenten R2 finns även en parallell inimpedans in till AD-omvandlaren, dock är denna så 
pass stor att dess inverkan kan försummas i denna koppling.  
 
Filtrets överföringsfunktion blir: 
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där s är en deriveringsoperator och fc är filtrets brytfrekvens. 
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8.3.2 Filtrering av analoga givarsignaler 
Signalen från de analoga givarna har enligt oscilloskopsbilden en hel del högfrekventa 
störningar. För att minska dessa och förhoppningsvis uppnå en snabbare och mer exakt A/D-
omvandling har ett enkelt lågpassfilter införts på A/D-omvandlarens ingångar. 
 

 
Figur 8-4: Kopplingsschema, filter för givarsignaler. 

 
Resistansen R är ingen lödd komponent utan symboliserar inimpedansen på A/D-
omvandlaren. Mätningar visar att denna impedans är av storleksordningen 106 Ω. 
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8.3.3 Förstärkar/relä-koppling för solenoidstyrning 
 
För att styra en solenoid används en processorpinne som antingen sätts hög eller låg. Det 
kanske kan kännas frestande att koppla denna pinne direkt till solenoiden, men detta är av 
naturliga skäl inte möjligt. En solenoid kräver en stor ström för att växla ventilen samt arbetar 
med en annan spänning än vad processorn erbjuder. I stället kopplas solenoiden in via ett relä 
som sluts av processorn. Inte heller här är strömmen från processorpinnen tillräcklig för att 
sluta reläet utan en dubbel transistorkoppling har gjorts där emellan för att skydda processorn. 
Då transistorerna har en individuell förstärkning (hfe) på runt 100 har en dubbel 
förstärkarkoppling en förstärkning på ca 100·100=10.000. Denna förstärkning är fullt 
tillräcklig för att kunna sluta reläet utan att belasta processorn. 
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Figur 8-5: Kopplingsschema, solenoidstyrning. 

 
Resistansen R1 är ditsatt för att eliminera störningar på processorpinnen då denna är satt som 
låg, en s.k. pull down resistor. Dessa störningar, utan resistor, räckte p.g.a. den stora 
förstärkningen för att få hela reläet att fladdra.  
 

8.4   Inkapsling 

All elektronik är samlad i en box. Anledningen till detta är att ge komponenterna visst 
partikel- och fuktskydd, främja modultänkandet samt göra det hela lätthanterligt. Inuti boxen 
finns säkringar till varje solenoid och till styrelektroniken. På boxen finns ett antal uppmärkta 
anslutningar: 
 

• 1x Ethernetport för eventuell kommunikation med annan dator. 
• 1x COM-port för felsökning. 
• 1x Matningsanslutning (+12VDC,GND). 
• 4x Givaranslutningar (+12VDC matning, 0-5V insignal, GND) 
• 2x Motoranslutningar (+5VDC matning, PWM, Enable, rpm)  
• 2x Ventilanslutningar (+12VDC x2, GND x2) 

 
 

 
Figur 8-6: Styrbox med anslutningar. 
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9  Mjukvara 

9.1   Inbyggd styrprogramvara 

Uppgiften för den inbyggda styrelektroniken är att på ett pålitligt sätt reglera vattenvolymen i 
tankarna med hjälp av ett antal insignaler. För att kunna övervaka systemet, undersöka dess 
beteende samt eventuellt felsöka behövs någon form av dataloggning eller kommunikation 
med omvärlden. Under utvecklingsstadiet av detta system gjordes valet att hålla en 
kommunikation via Ethernet uppe under körning där mätdata och styrsignaler kontinuerligt 
skickas till en mottagare. Dessa data kan sedan användas till just det som nämnts ovan, 
övervakning och felsökning. Länken är också tänkt att användas för att ge systemet uppgifter i 
form av t.ex. referensdjup eller som i provstadiet, ett varvtal. Se mer om detta under rubriken 
”Monitorprogram” nedan. 
 
Programvaran i den inbyggda styrdatorn utvecklades i flera steg under utvecklings- och 
provningsstadiet av systemet i övrigt. Några grundläggande krav på programmet ställdes dock 
tidigt upp enligt följande: 
 
1. Genom ett enkelt funktionsanrop komma åt godtycklig mätsignal. 
2. Genom ett enkelt funktionsanrop kunna ställa ut önskad utsignal. 
3. Kunna agera server och alltid vara beredd att via Ethernet ta emot instruktioner av 

uppkopplad klient. 
4. Att kontinuerligt skicka mätdata via Ethernet. 
5. Att ha tillgång till en högupplöst klocka för tidsstämpling av mätdata samt andra 

realtidsrelaterade uppgifter. 
6. Kunna räkna pulser på in-pinnar för att räkna antal roterade varv på motorerna. 
 
Ett program som uppfyller dessa krav är en bra grund och kan ses som ett skal till fortsatt 
utveckling av program med utökad funktionalitet. 
 
Flera av funktionerna som krävs för att uppnå detta är i behov av att köras samtidigt. 
Programmet måste t.ex. hela tiden vara beredd på att få nya instruktioner även om en annan 
tidskrävande funktion körs för tillfället. Operativsystemet som följde med processorn, 
NUT/OS, har stöd för s.k. multitrådning vilket utnyttjas flitigt. 
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9.1.1 Analoga insignaler 
Processorn som används är utrustad med en 10-bits A/D-omvandlare. Som referensspänning 
använder man antingen en extern valbar spänning eller så använder man processorns interna 
stabiliserade spänning på 2.56V. Mätgivarna som används har en utsignal på 0-5V och därför 
används en stabiliserad extern spänning på 5,0V som referens. Processorn har åtta stycken 
ingångar för analoga signaler men samtliga använder sig av samma A/D-omvandlare. Vilken 
signal man för tillfället vill mäta väljs genom att ställa om analogmultiplexern. När 
multiplexern är satt till vald insignal och omvandlingen startad hittar man senare resultatet i 
ett internt register. 
 
För att göra det enkelt för fortsatt programmering har en funktion ”GetADC(channel)” 
skapats, där ”channel” är numret på den signal man vill mäta. Funktionen returnerar så snabbt 
som möjligt spänningen som ligger på just den pinnen. I och med detta är första kravet på 
programskalet uppfyllt. 
 

9.1.2 Pulsbreddsmodulerad utsignal 
Varvtalet till DC-motorerna som används är styrt via en pulsbreddsmodulerad signal (PWM). 
Fördelen med PWM framför till exempel en analog utsignal är att endast en digital ut-pinne 
behövs för att skapa den medan en analog signal från en D/A-omvandlare kräver åtminstone 
åtta digitala ut-pinnar beroende på önskad upplösning. Då mikrodatorer idag är vida använt 
inom styr- och reglertillämpningar är PWM-signaler mycket vanligt förekommande. 
Principen för PWM är att växla en pinne mellan hög och låg under en bestämd periodtid. 
Själva värdet i signalen ges av hur stor del av perioden som signalen är hög. En konstant hög 
signal är alltså toppvärdet medan en konstant låg är bottenvärdet. 
 
Processorn som valts har inbyggt stöd för att skapa PWM-signal med olika upplösning. För 
att styra DC-motorerna används en 16-bits timer för att skapa signalen vilket ger mer än 
tillräckligt god precision. Frekvensen på signalen är vald till 1000Hz. 
 
För att som i fallet med analoga insignaler göra det enkelt för fortsatt utveckling har 
funktionen ”SetPWM(channel, rpm)” skapats, där ”channel” är vilken av motorsignalerna 
som ska sättas och ”rpm” är vilket varvtal som önskas. 
 

9.1.3 Digitala utsignaler 
Ventilerna som ska rikta vattenflödet är solenoidstyrda. Solenoidernas enda lägen är på/av. 
Således behöver vi utsignaler från styrdatorn som är på/av. Signalerna från processorn kan 
givetvis inte användas direkt för att styra solenoiderna då de kräver allt för stora strömmar. 
Signalerna från processorn sluter via en förstärkarkrets ett relä som försörjer solenoiden med 
ström. För att sätta ut-pinnar till relästyrningen har funktionen ”SetRelay(valve, state)” 
skapats, där ”valve” är vilken ventil som ska ändras och ”state” är dess önskade läge, 0, 1 
eller 2. 
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9.1.4 TCP/IP kommunikation 
För att styrdatorn till modulerna ska kunna mottaga instruktioner i form av referenssignaler 
mm krävs någon form av kommunikation med andra system, i detta fall en fristående dator 
utanför farkosten. Eftersom den valda styrdatorn är utrustat med en Ethernet controller 
används detta kommunikationssätt med fördel. Protokollet som används vid dataöverföringen 
är TCP/IP vilket står för Transmission Control Protocol/Internet Protocol och erbjuder säker 
överföring i IP-baserade nätverk. 
 
Styrdatorn agerar server och väntar på uppkopplingar från en klient. När uppkoppling skett 
lägger sig servern och väntar på en uppgift. När den fått en uppgift lägger den sig direkt och 
väntar på en ny samtidigt som uppgiften som precis skickades utförs. För att kunna uppnå 
denna parallella exekvering av flera funktioner har servern sin egen tråd. Uppgifterna som 
skickas kommer via ett mycket enkelt protokoll bestående av en överskrift (header) och ett 
värde. Till exempel skulle ”1” kunna betyda djupändring och ”100” betyda ”till 100m” i 
paketet [1 100]. 

9.1.5 Mätdata via UDP 
En dator som kopplat upp sig för att ge styrdatorn instruktioner ska även kunna bli försedd 
med aktuell mätdata. Mätdata skickas med det uppkopplingslösa protokollet UDP. UDP står 
för User Datagram Protocol och är lämpad för enkelriktade dataströmmar som t.ex. mätdata. 
UDP garanterar inte att skickad data nått fram, men i små nätverk är risken för försvunna 
paket i stort sett obefintlig. Strömmen med mätdata startar på begäran som en uppgift till 
TCP/IP servern. Funktionen för att skicka mätdata ligger även den i en egen tråd och låter på 
så sätt programmet göra andra uppgifter under tiden sändningar görs. 
 

9.1.6 Högupplöst systemtid 
Den inbyggda systemklockan i operativsystemet NUT/OS har endast en upplösning på 
62,5ms då den endast använder sig av en 8-bits timer. Denna precision är för tillämpningen 
inte tillräcklig varför en lösning för bättre tidsupplösning har arbetats fram. Som komplement 
till 8-bits timern startads även en 16-bits timer som sätts att räknas upp var 1024:e klockpuls. 
Med en klockfrekvens på 14,7MHz får vi då en noggrannhet som är bättre än en tiotusendels 
sekund. Funktionen ”GetTimeMs()” har skapats för att enkelt komma åt antalet millisekunder 
som gått sedan systemstarten. Funktionen är användbar exempelvis vid tidsstämpling av 
mätdata eller uträkning av motorvarvtal. 
 

9.1.7 Inhämtning av motorvarvpulser 
Motorerna som används i systemet är utrustade med Hall-givare för varvtalsreglering. Hall-
givarna ger tre pulser per varv som är tillgängliga via en signalkabel. Önskan att kunna räkna 
dessa pulser är självklar då detta ger möjlighet att få god kontroll över antalet roterade varv 
och på så sätt också pumpad volym. Pulserna ger också möjligheten att kontrollera 
motorernas varvtal. För att med processorns hjälp räkna pulserna används s.k. avbrott (eng. 
interrupts). En puls på en av processorns avbrottspinnar för programmet till en i förväg 
definierad funktion. I denna funktion räknas en global variabel upp som alltså representerar 
antalet pulser som inkommit.  
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9.2   Monitorprogram 

För övervakning, loggning av mätdata samt sändning av referenssignaler behövs någon form 
av monitorprogram. I examensarbetet föll valet på att utveckla ett enklare GUI i MATLAB. 
Detta är ett relativt snabbt sätt att få upp mätdata på skärmen samtidigt som man enkelt kan 
addera nya funktioner efter hand. Om man under körning inte vill vara beroende av 
MATLAB kan monitorprogrammet kompileras till en fristående applikation. 
 
I monitorprogrammet ges två olika alternativ för att styra avvägningssystemet. Antingen kan 
användaren styra systemet manuellt, d.v.s. direkt ange referensvarvtal och ventilpositioner, 
eller så låter man styrdatorn sköta regleringen mot given referenssignal. Som tidigare nämnts 
tar monitorprogrammet emot mätdata via UDP och skickar referenssignaler till den inbyggda 
styrprogramvaran via TCP/IP. För att lösa kommunikationen kan TCP/UDP/IP Toolbox 2.0.5 
användas. Som ett alternativ till denna gratisprogramvara kan MATLABs egen Instrument 
Control Toolbox användas. Monitorprogrammet ger möjlighet att spara mätdata till mat-fil 
med valfritt namn. Nedan ses en bild av programmet. 
 
 

 
Figur 9-1: Monitorprogrammet TriMon. 
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10  Design av modul 

10.1   Hydraulikdesign 

Principschemat i konceptframtagningen för systemets utseende var just bara ett koncept. I det 
verkliga fallet uppenbarar sig ett antal svårigheter och begränsningar som måste redas ut. 
 
Ventilen som införskaffats har förbunden A-,B- och T-anslutning, se nedan. 
 

 
Figur 10-1: Principfigur av ventilen. 

 
Då P-porten är den enda porten som är tät gjordes valet att placera trycktanken på den. För att 
få önskad funktion var det enda möjliga valet att placera pumpen över A och B samt sjön på 
T-porten. På T-porten finns ett maximalt tillåtet tryck på 2bar. Om detta tryck överskrids 
övervinner inte fjäderkraften slidens statiska friktion vilket gör att ventilen inte centrerar. Det 
inses lätt att detta tryck kommer att överskridas då systemet har krav att klara sig ner till 
200m djup. En lösning på detta problem är att montera en fjäderstyrd tryckregulator innan T-
porten.  
 
 

 
Figur 10-2: Tryckregulatorns funktion. 

 
Risken är att tryckregulatorn endast klarar av att hålla trycket på maxnivån 2bar endast då ett 
flöde finns. När ventilen är stängd och flödet är noll skulle eventuell läckning över 
tryckregulatorn göra att sjötrycket ändå når ventilen. Ett annat alternativ är att modifiera 
ventilen så att den klarar intressanta tryckområden. Detta skulle kunna göras genom 
användning av kraftigare fjädrar som klarar att centrera sliden trots det höga trycket. För att 
övervinna den ökade fjäderkraften kan man då komplettera ventilen med ytterligare 
styrelektronik. Denna matar initialt solenoiderna med +24VDC för att sedan stegvis minska 
matningsspänningen ner till +9VDC. Styrkortet finns färdigt att köpa från leverantören. 
Leverantören har även fler förslag på åtgärder vid eventuell modifikation av ventilen. 
 
Pumpen som införskaffats kräver en god filtrering. I datablad och rekommendationer från 
tillverkaren krävs en filtrering på 10µm. Man kan tycka att det borde gå att köra utan filter, 
men verkligheten är den att sjövatten innehåller mycket partiklar som kan bli ödesdigra för 
alla rörliga delar med snäva toleranser inuti pumpen. Filtreringen bär inte bara gott med sig, 
den förvärrar det befarade tryckfallet på väg till pumpens inlopp. 
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Som redan nämnts är det inte bara filtret som ger problematiskt tryckfall på pumpens inlopp. I 
tänkt utseende på systemet kommer pumpen att suga genom ventilen. Att göra på detta sätt är 
inte normalt för hydraulsystem. Vanligtvis används 4/3 ventiler för att skifta riktning på 
utloppsflödet från en pump som i sin tur suger direkt ur en tank. Onda föraningar från 
datablad och tillverkare tyder på tryckfall i storleksordningen 2bar vid 10l/min över ventilen. 
Då omgivningstrycket vid havsytan endast är atmosfärstryck, ca 1bar, lutar det åt att 
kavitation här kommer att uppstå. 
 
Att med pumpen suga både genom ventil och filter är alltså inte att rekommendera och 
kommande försök visar att det inte är möjligt, förutom vid mycket låga varvtal. Förslag på 
lösning till problemet i fråga är att inte tillåta att systemet körs förrän farkosten befinner sig 
på ett antal meters djup. Detta djup skulle ge ett tryck som genom filter och ventil matar 
pumpens inlopp med godtagbart tryck. Ett annat förslag är att införskaffa en liten enkel 
förpump som i sig inte kräver någon fin filtrering utan nöjer sig med en enkel sugsil. En 
impellerpump skulle kunna vara ett intressant alternativ här. Denna förpump skulle som 
uppgift ha att upprätthålla ett passande inloppstryck för huvudpumpen. 
 
Sammanfattad problematik och diskussion mynnar ut i en systemkonstruktion enligt nedan. 
 
 

 
Figur 10-3: Systemskiss över hydraulsystemet. 

 
För att provköra systemet utanför en farkost, i lab-miljö, är de streckat inrutade 
komponenterna utbytt mot en matning från vattenledningsnätet med filter. Trycket i nätet är 
runt 3 bar och maximalt flöde kring 10l/min, vilket är jämförbart med vad man skulle kunna 
förvänta sig av en förpump. 
 
Backventilernas funktion är att föra vatten som ska ut ur tanken rätt väg, dvs. runt pumpen. 
Strypningen är ditsatt för att kunna uppnå en tryckuppbyggnad med förpumpen på ventilen. 
Denna strypning är endast nödvändig på små djup, vid stora djup kommer den övre 
backventilen fylla den funktionen. 
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10.2   Mekanikdesign 

10.2.1 Axelkoppling 
För att förbinda motor- och pumpaxel har en axelkoppling införskaffats. För att tillåta viss 
förskjutning av axlarna, både axiellt, radiellt och en viss vinkelförskjutning används en 
elastisk klokoppling med namnet Spidex® saluförd av Parmab Drivelement AB. Den 
elastiska kopplingen klarar också uppgiften att dämpa ojämnheter i överföringen av 
vridmoment och minskar på så sätt även vibrationer till en viss grad. Materialvalet föll på 
aluminium då det är det lättaste alternativet och då vridmomentet som ska överföras av 
kopplingen är relativt lågt. 
 

 
Figur 10-4: Axelkoppling. 

 

10.2.2 Motor-pumpfäste 
För att montera ihop motor och pump krävs någon form av fäste att sätta upp dem i. Kraven 
på fästet är lika få som självklara: 
 

• Kompakt och lätt 
• Robust 
• God måttnoggrannhet 

 
Idén är att fixera pumpen vid motorn för att sedan använda motorns gummiupphängningar för 
att fixera hela modulen någonstans i dess omgivning. På så sätt dämpas vibrationer i både 
pump och motor på bästa sätt. 
 
Efter studerande av ritningar på både motor, pump och axelkoppling fastställdes att avståndet 
mellan motorns och pumpens frontytor skulle vara ca 70 mm. Detta mått har dock grov 
tolerans då axelkopplingen där emellan tillåter viss axiell förskjutning. För att göra en enkel 
och billig konstruktion var lösningen med en bit rektangulär aluminiumprofil attraktiv. Ett 
förslag på design togs fram i CAD och montering med övriga uppritade ingående 
komponenter var lyckad. 
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Figur 10-5: Assemblering av pump-motorfästet. 

 
Efter kontakt med ett antal leverantörer av aluminiumprofil insågs att den aktuella 
dimensionen av rör inte fanns i standardsortimentet. Att beställa specialtillverkat var heller 
inte aktuellt då hela idén, ”enkel och billig”, då föll. Alternativet och det valda förfarandet 
blev att beställa U-profil, bearbeta den och sedan svetsa ihop dubbla profiler till ett passande 
rör. Först frästes U-profilens ena sida ner till rätt höjd. Profilen kapades sedan i två lika stora 
önskade längder, vändes och svetsades ihop. I rörbiten frästes och borrades sedan önskad 
hålbild fram. 
 

 
Figur 10-6: Tillvägagångssätt vid framställning av fäste. 

 

10.2.3 Tankadapter 
På trycktankens topp finns en ventil som är direkt kopplad till tankens luftfyllda utrymme. 
Det huvudsakliga syftet med ventilen är att fylla på luft till önskat förladdningstryck. I den 
valda designen är det dock tänkt att ventiluttaget även ska utnyttjas för att mäta blåsans tryck. 
För att smidigt kunna både mäta tryck och ha möjligheten att ändra förladdningstryck utan att 
behöva montera bort givaren konstruerades en tankadapter. Tankadaptern är helt enkelt en 
förgrening som skruvas fast på ventilen ovanpå kärlet där sedan givare och en ny ventil 
monteras. Insatsen i originalventilen är bortmonterad så den bara fungerar som en anslutning. 
 

 
Figur 10-7: Tankadapter. 
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10.3   Testuppkoppling 

För att enkelt kunna genomföra tester med avvägningssystemet gjordes en testuppkoppling på 
bänk. Denna innefattar den hydraulik- och mekanikdesign som just beskrivits. I figuren ses 
alla huvudsakliga ingående komponenter. 
 

 
Figur 10-8: Testuppkoppling. 
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11  Test och identifikation av komponenter 

11.1   Motor 

DC-motorn som införskaffats till systemet bär sin egen varvtalsregulator. Från styrboxen 
prövades att skicka olika PWM-signaler för att testa motorns funktion. Motorn svarade snabbt 
på insignaler och höll ett konstant varvtal utan synlig inverkan av moment. Försök att mäta 
tiden från stillastående till referensvarvtal gjordes och resultatet blev en motormodell, 
referensvarvtal till varvtal, i form av ett första ordningens lågpassfilter utan inverkan av 
moment. 
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Ovan är Kt en tidskonstant och n varvtal. 
 

11.2   Pump 

Som ett första enkelt test pumpades filtrerat vatten från en dunk rakt ut i en golvbrunn. 
Meningen med det enkla testet var att kontrollera pumpens funktionalitet samt skapa 
bekantskap med utrustningen. Under försöket var en absoluttryckgivare kopplad till pumpens 
inlopp för att försäkra att pumpen inte skulle bli svulten på vatten. Tillverkarna 
rekommenderar ett lägsta inloppstryck på 0,8 bar (abs). Testet var lyckat, de observationer 
som redan här kunde göras var att inloppstrycket ganska snabbt, redan vid den undre halvan 
av varvtalsområdet, sjönk ner till 0,8 bar. En positiv överraskning var pumpens låga ljudnivå. 
För vissa varvtal höjdes dock ljudnivån, förmodligen beroende på pumppulsationer. 
 
Vikten av att kunna estimera pumpad volym har tidigare understrukits och är i tillämpningen 
av stort intresse. För att göra detta är en enkel ansats att bara multiplicera antalet roterade varv 
med pumpens deplacement [m3/varv]. Det visar sig dock att detta angreppssätt är otillräckligt 
och endast stämmer under vissa omständigheter. Ansatsen måste kompletteras med en s.k. 
volymetrisk verkningsgrad ηvol. Verkningsgraden anger förhållandet mellan verkligt pumpad 
volym mot den ideala. Flödesförlusterna domineras av läckflöde men även kompression av 
mediet kan här inverka. Om viskositeten hos det pumpade mediet antas konstant kan ηvol 
ansättas som en funktion av två variabler, varvtal och tryckdifferens över pumpen. Nästa 
praktiska försök blev att identifiera just denna funktion. 
 

 
Figur 11-1: Testuppkoppling vid pumptest. 
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Variation av varvtal skapas enkelt med motorstyrningen. Variation av tryckdifferens över 
pump skapades genom att placera variabla strypningar före och efter pump. För att kunna 
köra hela varvtalsregistret utan att äventyra svältning av inloppet användes 
vattenledningsnätet som tryck- och flödeskälla. För uträkning av verkligt flöde användes en 
behållare på en våg med noggrannhet på ett gram samt tidtagning med noggrannhet bättre än 
en tusendels sekund. 
 
Som utgångspunkt till funktion användes en volymetrisk verkningsgradsmodell för 
hydraulmaskiner [13]. Efter identifikation med minsta kvadratmetoden av de ingående 
konstanterna kunde en yta plottas och studeras. Det visade sig att modellen var tvungen att 
kompletteras med fyra nya termer för att beskriva mätningarna tillfredsställande. Någon 
fysikalisk motivation till termerna saknas men införandet av dom anpassar funktionen bättre 
till mätvärdena och detta ses som tillräcklig motivering. Den slutgiltiga funktionen har formen 
enligt nedan. 
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Figur 11-2: Volymetrisk verkningsgradsmodell. 

 
Vi ser här att vid ett normalt driftfall med positiv tryckdifferens har en verkningsgrad mellan 
0,9 till 1, något växande med ökande varvtal. Anmärkningsvärt är att verkningsgraden växer 
och blir större än 1 för negativa tryckdifferenser. Detta beror på att vi här får ”hjälp” av 
trycket och läckningen ger tillskott i flöde. Huruvida detta överensstämmer med definitionen 
på verkningsgrad kan diskuteras men den uppfyller iallafall sin tänkta funktion, att översätta 
ett idealt flöde mot ett verkligt. 
 
Denna verkningsgrad är införd i simuleringsmodellen under pumpblocken. 

Ursprunglig modell Nya termer 
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11.3   Ventil 

Ventilens uppgift är att växla flödet från tank till sjö och vice versa. Från styrboxens 
reläutgångar och med vattenledningsnätet som vattenkälla provades först ventilens 
grundläggande funktion. En observation som här gjordes var att för ett tryck på T-porten över 
2 bar hängde sig ventilen i sina ändlägen. Fjädrarna som normalt ska dra tillbaka sliden till sitt 
mittläge är helt enkelt inte starka nog att övervinna den friktion som uppkommer då trycket 
från T-porten ligger på sliden. Lösningen på detta blev att införa några extra rader kod i 
styrprogrammet så att sliden får en liten snabb ”kick” i rätt riktning av den ena solenoiden för 
att sedan stabiliseras i mittläget av fjädrarna. 
 
Nästa steg var att mäta upp tryckfallet över ventilen via de olika intressanta vägarna. 
Tryckfallet över en strypning följer sambandet [14]. 
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Då alla de ingående storheterna utom flödet q är konstanter kan uttrycket skrivas enligt nedan. 
 

2qKp ⋅=∆  
 
För att identifiera tryckfallet över ventilen är det alltså flödet som ska varieras då 
tryckskillnaden mäts upp. En uppkoppling med tryckgivare före och innan ventilen gav 
tryckfallet, se nedan. 
 

 
Figur 11-3: Testuppkoppling för mätning av tryckfall över ventil. 

 
 
Ventilens läge och dess in- och ut-port skiftades så att alla intressanta vägar blev uppmätta. 
Konstanten K skattades sedan med hjälp av minsta kvadratmetoden fram för varje flödesväg. 
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Figur 11-4: Tryckfallen över ventil. 

 
Förutom tryckfallet över ventilen är även dess flödeskarakteristik vid ett lägesbyte av intresse. 
För enkelhets skull togs uppgifter ur ventilens datablad på aktueringstid. Under denna 
aktueringstid antas flödet öka/minska till formen av ett första ordningens lågpassfilter. 
 
Modellerna för tryckfall och flödesändring under aktuering är införda i simuleringsmodellen 
under ventilblocken. 
 

11.4   Trycktank 

Innan trycktanken togs i bruk kopplades en tryckbegränsningsventil in framför tanken. Detta 
för att försäkra att tankens maximala tryck på 10bar aldrig överskrids. Vid uppmätning av 
tryckbegränsaren visade den sig öppna vid 9,5 bar. En observation som gjordes vid första 
försöket var att skvalp hämmades bättre än väntat, även för små förtryck, runt 1bar. 
 
Som nämnts flertalet gånger förut är inpumpad volym i tanken av stort intresse då det är detta 
som skapar den kraft som ska påverka farkosten. Ett sätt att skatta denna volym är att mäta 
trycket i tanken. En helt tom tank har ett förladdningstryck som sedan ökar med ökande 
vattenvolym i tanken. Detta förhållande kan beskrivas med den allmänna gaslagen [7]. 
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Där Va är luftvolymen i tanken, Vw är vattenvolymen i tanken, Vt är tankvolymen, T är 
temperaturen angivet i kelvin, R är den allmänna gaskonstanten, p är absoluta trycket i tanken 
och n är antalet molekyler i gasvolymen.  
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Uttrycket ovan för Vw är just ekvationen vi söker. Den visar sambandet mellan inpumpad 
volym och tanktryck. Eftersom R är en känd naturkonstant är n, antalet molekyler i 
gassamlingen, den enda okända konstanten. 
 
Om vi mäter temperaturen på tanken tom och förladdad kan n tecknas enligt nedan. 
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Den slutgiltiga ekvationen för förhållandet mellan vattenvolym och tanktryck blir. 
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Slutsatsen blir att för att uppnå en optimal skattning av volymen vatten måste 
förladdningstrycket vara känt och vid vilken temperatur den är angiven. Vidare måste både 
tryck och temperatur mätas i luftblåsan vid den tidpunkt man vill veta vattenvolymen. I detta 
tidiga stadium av utvecklingen har inte temperaturgivare placerats i tanken. Istället har 
antagandet om ett isotermt förlopp gjorts. Uttrycket för inpumpad vattenvolym kan då 
förenklas enligt nedan. 
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Mätningar med utrustningen gjordes för att prova om förhållandet ovan överensstämmer med 
verkligheten. Trycktanken placerades på en våg och vid sakta inpumpning kunde mätvärden 
med tryck och vikt antecknas. Omräkning till volym gjordes sedan med en vattendensitet ur 
tabell [11]. 

 
Figur 11-5: Förhållande, Tanktryck – Vattenvolym. 
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Som synes följer de verkliga mätningarna kurvan hyfsat väl med antagen konstant temperatur. 
Man kan se att kurvan från början visar överensstämmande volym för att senare visa något 
mindre volym än verkligheten. En trolig anledning till detta är att temperaturen på gasen 
ändrats under mätningens gång. Vattnet som pumpades in var kallt och kylde på så vis gasen 
med tiden. Dessutom fås en temperaturhöjning i gasen då trycket ökar hastigt. 
 
Ett troligt scenario är att gasen från början var 20oC för att sedan sjunka till 10oC. Följande 
enkla räkning visar då på hur stor procentuell skillnad i tanktryck som fås. 
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Räkningen visar att vid denna temperatursänkning på 10oC fås en skillnad på 3% i tanktryck. 
Beroende på förtryck och verklig tankvolym kommer alltså temperaturförändringen ge fel i 
skattad tankvolym. Enkla räkningar visar att detta kan ge fel i storleksordningen deciliter. Det 
är med stor sannolikhet just detta fel som slår igenom i försöket. Tilläggas bör att detta fel går 
att minimera genom att placera en temperaturgivare på lämpligt ställe i gasen.  
 
En modell av tanken är utvecklad och inlagd i simuleringsmodellen. Tankmodellen är i stora 
drag en integrering av flöde samt en mättning. Tanktrycket med en viss osäkerhet är också 
modellerad och inlagt i simuleringsmodellen under tankblocken. 
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12   Reglerdesign 

För att farkosten ska uppträda som önskat, d.v.s. anta önskade djup och attitydvinklar, krävs 
givetvis en regulator vilken ombesörjer detta. Givet referensdjup och referensvinkel ställer 
denna vinkel/djup-regulator ut styrsignaler i form av volymreferenser till främre och bakre 
tank. För att dessa volymreferenser ska kunna verkställas på ett snabbt och stabilt sätt krävs 
ännu en regulator. Detta resulterar i en kaskadreglering där den sistnämna regulatorn tar 
volymreferenser och aktuella tanktryck som insignaler för att i sin tur ställa ut styrsignaler i 
form av referensvarvtal och ventilpositioner till avvägningssystemet [8]. En principskiss av 
regleringen ses i figuren nedan. 
 
 

 
Figur 12-1: Principiell bild av regleringen. 

 
På detta sätt fås en sluten huvud-loop, styrd av vinkel/djup-regulatorn, samt en inre loop styrd 
av volymregulatorn. Den inre loopen sluts genom återkopplingen av tanktrycket, vilket under 
examensarbetets gång är det enda tillförlitliga sättet att mäta aktuell tankvolym under längre 
förlopp. Därmed utnyttjas inte bara de mätbara singalerna från farkostens rörelsemodell utan 
även tanktrycket vilken är en mellanliggande mätbar signal. 
 

12.1   Vinkel/djup-regulator (Vehicle Controller) 

Då farkostens rörelsemodell innehåller starka olinjäriteter ligger den största reglertekniska 
utmaningen i framtagningen av just vinkel/djup-regulatorn. Precis som namnet antyder består 
denna av en regulator för djup och en regulator för attitydvinkel. Under reglerdesignen 
användes i huvudsak den egenutvecklade rörelsemodellen med två frihetsgrader. Tillgängliga 
mätsignaler är i denna modell aktuellt djup och attitydvinkel samt dess derivator. 
 
Regulatorerna för djup och vinkel är båda formade från en relativt enkel ansats, nämligen två 
PID-regulatorer. Styrsignalerna U från respektive regulator beskrivs av nedanstående 
samband där aktuellt djup betecknas med Z och aktuell attitydvinkel med θ. 
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Då utsignalerna från vinkel/djup-regulatorn är volymreferenser till främre och bakre tank 
krävs att ovanstående styrsignaler viktas samman på lämpligt sätt. Detta för att ha möjlighet 
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att kontrollera både djup och vinkel samtidigt, vilket är ett måste i en verklig tillämpning. Om 
man inte hade möjlighet till detta skulle en djupändring, p.g.a. strömningsmotståndets 
inverkan, medföra att attitydvinkeln driver iväg på ett oönskat sätt. 
 
För att särkoppla de två regleringarna är det önskvärt att styrsignalen från djupregulatorn 
endast påverkar farkostens totala massa utan att ändra farkostens tyngdpunktsläge. Alltså ska 
denna styrsignal åstadkomma en identisk volymändring i främre och bakre tank så att den 
statiska momentjämvikten i farkostens y-led ej påverkas. Detta under förutsättning att 
tankarna sitter på samma avstånd från farkostens geometriska centrum. Styrsignalen från 
vinkelregulatorn uppträder på motsatt sätt, d.v.s. varierar volymen i främre och bakre tank på 
motsatt sätt så att farkostens tyngdpunkt förskjuts utan att dess totala massa påverkas. Ett 
rättframt sätt att vikta samman styrsignalerna så att ovanstående önskemål uppfylls är att 
definiera volymreferenserna enligt nedan. 
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Här är VFref och VRref volymreferenserna till främre respektive bakre tank. Termerna VFpre och 
VRpre betecknar de tankvolymer farkosten ursprungligen har då avvägningssystemet aktiveras. 
Nedan ses vinkel/djup-regulatorn med dess in- och utsignaler. 
 

 
Figur 12-2: Simulinkblock, vinkel/djup-regulator. 

 
Regulatorparametrarna är experimentellt framtagna i simuleringsmodellen och valda så att 
överslängar i djup och attitydvinkel undviks. Då det inte finns några hårda krav på snabba 
ändringar i djup och attitydvinkel finns heller ingen anledning att ha en alltför aggressiv 
regulator vilken skulle kunna ge farkosten ett instabilt och svängigt uppträdande. 
 
Det bör poängteras att ovanstående ansats till vinkel/djup-regulator är enkel och skulle kunna 
förbättras med avseende på både snabbhet och stabilitet. Ett alternativt sätt att lösa problemet 
är att linjärisera modellen i ett flertal arbetspunkter, vilket låter sig göras relativt enkelt i 
MATLAB/Simulink. När detta är gjort kan man med LQ-teknik sedan ta fram en optimal 
tillståndsåterkoppling för respektive arbetspunkt och använda parameterstyrning [9]. 
Tidsramen för examensarbetet har dock inte tillåtit detta då fokus istället har lagts på själva 
avvägningssystemet och dess volymregulator. 
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12.2   Volymreglering (Trim System Controller) 

Denna regulators uppgift är att hålla givna nivåer i främre och bakre tank. Volymreferenserna 
kan vara av två typer, antingen i form av en absolut referens eller av en relativ volymändring. 
Den absoluta referensen kan hela tiden variera medan en relativ volymändring innebär en 
enkelriktad volymändring av bestämd storleksordning. Dessa två fall skiljer sig något åt och 
som vi senare ska se kan vinningar i noggrannhet av inpumpad volym fås då dessa två fall 
separeras. Därför har två volymregulatorer tagits fram, en för absolut volymreferensföljning 
och en för relativ volymändring. Gemensamt för dessa två regulatorer är att en god filtrering 
av mätsignaler krävs. 
 

12.2.1 Diskret filtrering av mätsignaler 
Som beskrivits i tidigare kapitel är mätsignalerna filtrerade med analog elektronik innan A/D-
omvandlingen. Denna filtrering visade sig dock inte vara tillräcklig och kompletterades med 
diskret filtrering i styrdatorn. Alla mätsignaler är inte i behov av filtrering, endast de som 
aktivt används i reglering ansågs nödvändiga att filtrera. Denna kategori innefattar tanktrycket 
samt trycken före och efter pumpen som används i verkningsgradsmodellen. 
 
Lågpassfiltret som används är ett första ordningens diskritiserat filter på följande form. 
 

bz
azG filt +

=)(  

 
Eftersom z→1 i det statiska fallet måste a=b+1 för att få statisk förstärkning=1 på filtret. 
Filtrets brytfrekvens blir beroende av samplingstiden T och kan räkas fram på följande sätt. 
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Verkliga värden på det använda filtret är a=0,2, b=-0,8 och T=0,0625s vilket ger en 
brytfrekvens på runt 3 rad/s. 
 
Filtrering handlar ofta om en kompromiss mellan brytfrekvens och fasvridning. I detta fall har 
en filtrerad signal i god fas med den ursprungliga signalen prioriterats. Anledningen till detta 
är att inte äventyra servoegenskaperna i regleringen. Följden blir att den filtrerade signalen 
fortfarande är något ryckig men ändå godtagbart förbättrad. 
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Figur 12-3: Filtrerad och ofiltrerad mätsignal. 

 
Ovan visas ett typiskt utseende på filtrerad och icke filtrerad signal. I detta fall är det 
tanktryckssignalen omvandlad till en volym som visas. Det stegliknande bruset i den 
ofiltrerade signalen är skapat av A/D-omvandlaren och stegens storlek motsvarar 
omvandlarens upplösning. 
 

12.2.2 Absolut volymändring 
Denna regulator är i första hand avsedd att styra avvägningssystemet vid följning av 
referenssignal från vinkel/djup-regulatorn. Regulatorn ger referensvarvtal till främre och 
bakre motor och styr samtidigt ventilerna så att flödet får rätt riktning. Nedan ses 
volymregulatorn med des in- och utsignaler. 
 

 
Figur 12-4: Simulinkblock, Volymregulator. 

 
Sånär som på den snabba dynamiken i motor och ventil består kaskadkopplingen i stort sett 
endast av en ren integrering där pumpflöde integreras till aktuell tankvolym. Därmed är inte 
dynamiken i avvägningssystemet något större problem vid framtagningen av 
volymregulatorn. Dock finns andra svårigheter att bemästra, såsom mättningar, dödband och 
mätbrus. För att få en rättvisande bild av avvägningssystemets uppförande är mätbrus, 
osäkerheter i tryckgivare samt A/D-omvandlarens begränsningar i upplösning medtaget i 
simulinkmodellen. Att en god filtrering av mätsignaler är ett måste syns både i modellen och i 
det verkliga testsystemet. 
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För regulatorn avsedd för absoluta volymändringar har två olika ansatser gjorts. Den första är 
en diskret PI-regulator [10]. Strängt taget skulle en ren proportionell återkoppling vara 
tillräckligt för att föra volymen i tanken till referensvärdet. Dock finns begränsningar i form 
av lägsta tillåtna motorvarvtal vilket resulterar i att man aldrig når det önskade slutvärdet 
exakt. Storleken på regulatorparametern i den rent proportionella regulatorn kan direkt 
omräknas till en felmarginal i pumpad volym. Volymen tenderar därför att hamna på den 
undre eller övre gränsen för denna felmarginal. För att viss mån minska detta statiska fel har 
därför en integrerande del adderats. Om integrering sker då styrsignalen till motorn mättar fås 
integratoruppvridning vilket kan ge kraftiga överslängar. För att motverka detta har villkorlig 
integration implementerats. 
 
Det andra regulatoralternativet består av ett första ordningens lågpassfilter i kombination med 
en rent proportionell förstärkning. Lågpassfiltret medför minskade hack i styrsignalen, särskilt 
då man ligger nära referensvolymen. Vid obetydliga fel i volym kan styrsignalen annars få 
motor och ventil att hela tiden kompensera vilket ej är önskvärt. 
 
I båda ovanstående alternativ tas hänsyn till begränsningar i styrsignalen. Dessutom 
genomförs i varje sampel säkerhetskontroller med avseende på maximalt och minimalt 
tanktryck. Regulatorerna har implementerats och testats både i modellen och i det verkliga 
testsystemet och visat ett fullt godtagbart uppförande. Mer om detta kan läsas under rubriken 
”Resultat”. 
 

12.2.3 Relativ volymändring 
En relativ volymändring innebär att en önskad volymändring ges som referens. Vilken nivå vi 
befinner oss på när referensen mottas har alltså ingen betydelse. I denna reglering används 
den tidigare beskrivna metoden med integrerat pumpflöde korrigerat med en verkningsgrad 
som återkoppling för att nå referensen. I varje sampling räknas en ny volymetrisk 
verkningsgrad fram och volymen integreras upp enligt följande uttryck. 
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Där r betecknar antalet pumpvarv och Valvepos är ventilens läge, -1, 1 eller 0. 
 
En enkel och fungerande regulator som för volymen Vsum till given referens är en 
proportionell regulator. Styrsignalen u räknas då fram med uttrycket nedan. 
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Det visar sig dock att denna enkla ansats har två stora brister. För det första kommer 
regleringen att starta med ett ryck och ge största styrsignal från början. Detta kraftiga ryck 
kommer att försämra skattning av volym p.g.a. accelerationseffekter på vattnet i systemet. För 
det andra kommer styrsignalen att gå mot noll då vi kommer nära referensen. Problemet med 
detta är att motorns inlagda dödzon på ca. 160rpm kommer att stänga av regleringen innan 
volymen nått referensen. 
 
Lösningen på problemet blev att för varje given volymändringsreferens räkna fram en given 
stig för motorn att följa. I detta fall användes en andragradsfunktion med villkoren att start- 
och stoppvarvtal skulle vara av samma storlek som motorns dödzon, ndead. Villkor för motorns 



65 

startacceleration i förloppet blir också valbar via funktionen. Motorns maximala acceleration 
betecknas macc och anges i detta fall i rpm/l. 
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Nedan följer ett exempel där macc =3000rpm/l, ndead =160rpm och Vref =1l. 
 
 

 
Figur 12-5: Styrsignal och vattenvolym vid relativ volymändring. 

 
Vi ser på kurvan att förloppet mycket riktigt startar med ett motorvarvtal på 160rpm och 
slutar på detsamma. Precis i det tillfälle då e=0, d.v.s. då volymändringen är uppnådd stängs 
motorn av och uppgiften är slutförd. 
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13   Test av avvägningssystemet 

13.1   Referensföljning – absolut referens 

En förutsättning för att systemet ska kunna verka som ett avvägningssystem i en riktig farkost 
är att det kan följa en volymreferens. Denna referens skulle i ett verkligt fall komma från ett 
av farkostens styrsystem, den så kallade vinkel/djup-regulatorn. En aktiv reglering som har till 
uppgift att föra farkosten till ett visst djup och vinkel kommer att ge en varierande 
referensvolym. För att följa denna varierande referens krävs god servoegenskap. Just 
servoegenskapen är det som står i fokus i detta första försök. 
 
Referenssignalen i detta försök fick bestå av en sinusvåg varierande mellan två och fyra liter. 
Frekvensen valdes så att pumpen skulle ha möjlighet att klara av att leverera tillräckligt med 
flöde för att följa signalen. Som återkoppling av tankvolym användes tanktrycket omvandlat 
till volym med tidigare beskrivet samband. 
 

 
Figur 13-1: Referensföljning. 

 
Som synes i ovanstående figur följer tankvolymen mycket väl referensvolymen. Slutsatser 
som kan dras av detta är att regleringen av motor och ventil fungerar väl. Maximal avvikelse 
från referenssignalen uppgår till maximalt ett par hundradels liter. En anmärkning är dock här 
på sin plats. Det är inte den verkliga volymen som visas utan en skattning med hjälp av 
tanktryck. Det finns alltså ett dolt fel med en viss differens från verklig volym. Med en mer 
exakt mätning av tankvolym skulle naturligtvis detta fel minimeras. 
 
För att skapa mer verklighetsanknytning i testet matades systemet med en referenssignal 
hämtad från simuleringsmodellen. Själva simuleringen är en körning med fyra meters 
djupändring med efterföljande 45o attitydändring. I nedanstående figur jämförs referensen mot 
både den uppmätta volymen samt mot volym pumpad i simuleringsmodellen. 
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Figur 13-2:  Följning av referens från simuleringsmodell. 

 
Referensvolymen är mycket aggressiv och är omöjlig för systemet att följa. Det är av 
referensens natur att vara en ideal önskan och det är ingen överraskning att systemet har svårt 
att följa den. I simuleringen fullföljs djup- och vinkeländringen utan problem. Som synes 
stämmer den verkliga volymen väl med volymen från simuleringsresultatet. Slutsatsen av 
försöket är att det verkliga systemet visar minst lika goda egenskaper som 
simuleringsresultaten. I och med detta torde systemet klara motsvarande djup- och 
vinkeländring i verkligheten. 
 

13.2   Relativ volymändring 

Den relativa referensen är införd i systemet för att kunna utnyttja de eventuella fördelarna 
med volymskattning från pumpvarv. Att använda denna volymskattning till att ange en 
absolut volymangivelse skulle med tiden spåra ur och ge helt fel värden. Ett försök gjordes för 
att visa just detta. Systemet fick följa en referenssignal i form av en sinusvåg. Verklig volym 
samt volym skattad med pumpvarv kunde sedan jämföras. 
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Figur 13-3: Volymskattning vid referensföljning. 

 
Försöket ovan bekräftar just att volymskattning med pumpvarv är oanvändbar vid absolut 
angivelse. Efter ca tio perioder hos sinusvågen har det integrerade pumpflödet drivit iväg en 
halv liter från verklig volym. Anledningen är given ty hela tiden finns ett litet fel i det 
skattade flödet. När sedan flödet integreras med tiden summeras även detta fel och kommer 
med tiden att driva iväg. 
 
Som tidigare nämnts kan denna metod dock användas till att göra små enkelriktade 
förändringar av volym, en metod som kom att kallas relativ volymändring. Naturligtvis ökar 
även här osäkerheten med tiden så den relativa volymändringen är främst tänkt för små 
precisa förändringar. Denna precisa förändring skulle t.ex. kunna användas för att förskjuta 
tyngdpunkten en förutbestämd sträcka. 
 
Nedan följer ett försök med just en enkelriktad volymändring på 0,1 samt 1,0 liter. 

 
Figur 13-4: Relativ volymändring, en jämförelse. 

Vi ser här mycket riktigt att den relativa volymändringen sker med god noggrannhet, bättre än 
vad som går att uppnå med den absoluta tanktrycksangivelsen. Detta gäller dock bara vid 
mindre förändringar. När förändringarna börjar närma sig storleksordningen en liter är denna 
noggrannhet förlorad och den absoluta tanktrycksskattningen är minst lika god. 
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14   Resultat 

I examensarbetet har olika koncept för automatiska avvägningssystem för obemannade 
undervattensfarkoster undersökts. Efter konceptstudie och övervägande av önskemål och krav 
valdes alternativet Koncept 1 – Tankar med vattenpumpar. Systemets huvudsakliga 
komponenter har valts och därefter har en testrigg konstruerats. För att åstadkomma en 
tillfredsställande reglering samt för att kunna uppskatta prestanda för olika systemlösningar 
har en simuleringsmodell tagits fram. Denna innefattar en obemannad undervattensfarkost 
med integrerat automatiskt avvägningssystem. 
 
Nedan sammanfattas examensarbetets huvudsakliga resultat. Inledningsvis visas resultat med 
avseende på avvägningssystemet i sig och därefter visas resultat för en farkosts beteende med 
integrerat automatiskt avvägningssystem. 
 

14.1   Avvägningssystem 

Då avvägningssystemets huvudsakliga komponenter och funktion har implementerats i en 
testrigg är möjligheterna för testning och verifiering goda. Dels har simuleringsmodellen 
verifierats, dels har tester med avseende på servoegenskaper och noggrannhet i aktuell 
tankvolym genomförts. 
 

14.1.1 Referensföljning – absolut referens 
Vid referensföljning, alltså då avvägningssystemets volymregulator får en absolut referens, 
används tanktrycket för mätning av aktuell tankvolym. Att vid referensföljning använda 
volymskattning utifrån pumpvarv är rent olämpligt beroende på den brisfälliga 
repeterbarheten. 
 
Trycket i tanken varierar givetvis med temperaturen vilket gör att temperaturändringar medför 
fel i mätningen av aktuell tankvolym. Då det i examensarbetet inte har funnits möjlighet att 
mäta temperaturen i tanken ses förloppet som isotermt. Denna ansats har sina begränsningar 
och kan beroende på förtryck och verklig tankvolym ge ett fel i skattad tankvolym i 
storleksordningen deciliter. De tester som gjorts visar att felet i skattningen av tankvolym hela 
tiden är mindre än 0,2 liter oberoende av antal körcykler. Detta fel beror till största delen av 
just temperaturförändringar och skulle alltså minimeras med en temperaturgivare. Vid 
användandet av temperaturgivare är det endast givarnas upplösning som sätter gränser i 
mätningens noggrannhet. 
 
Bortsett från mätnoggrannheten följer avvägningssystemet referenssignaler mycket väl. 
Begränsningar ligger givetvis i mättningar för motor och pump men då referenssignalen ligger 
inom tillåtet område fås en god referensföljning med obetydlig fasvridning. Då man bortser 
från den ovan diskuterade mätnoggrannheten uppgår den maximala avvikelsen från 
referenssignalen till ett par hundradels liter. 
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14.1.2 Relativ volymändring 
Det har undersökts hur bra en volymskattning utifrån pumpvarv står sig gentemot 
volymskattning utifrån tanktryck. Vid volymskattningen utifrån pumpvarv används en 
volymetrisk verkningsgradsmodell framtagen i examensarbetet. För små relativa 
volymändringar har det visat sig att denna metod att skatta pumpad volym ger bättre 
noggrannhet än mätning av tanktryck. För relativa volymändringar upp till ca en liter är felet i 
volymskattningen utifrån pumpvarv hela tiden mindre 0,05 liter. För större volymändringar än 
så ger mätning av tanktryck bättre resultat. 
 
Om en temperaturgivare används vid mätningen av tanktryck skulle denna metod vara att 
föredra framför volymskattning utifrån pumpvarv, även vid små relativa volymändringar. 

14.1.3 Modul 
Avvägningssystemet är tänkt att byggas i två likadana moduler vilka placeras i fören 
respektive aktern. Total vikt för en sådan modul är med valda komponenter ca 15kg, 
exklusive skalvikt. Dessa moduler möjliggör en massförändring på ca 11kg vardera vilket 
sammanslaget innebär en total densitetsförändring av farkosten på ungefär 1,8%. Skallängden 
för vardera modul beräknas till ca 0,4m. 
 
Innan avvägningssystemet kan byggas i en undervattensfarkost måste ett flertal begränsningar 
behandlas. Som tidigare nämnts kräver den valda pumpen god filtrering. Då pumpen också 
har begränsad sugförmåga krävs en enkel förpump som oberoende av djup förser 
huvudpumpen med filtrerat och trycksatt vatten. En annan begränsning ligger i att ventilen har 
ett högsta tillåtet tryck på T-porten, vilket innebär att ventilen förlorar sin funktion vid stora 
djup. En möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att montera en fjäderstyrd 
tryckregulator mellan filter och ventil. Ett annat alternativ är att modifiera ventilen så att den 
klarar intressanta tryckområden på alla portar. Som tidigare nämnts ser leverantören en sådan 
modifikation som fullt möjlig. 
 

14.2   Farkost 

För att få en uppfattning om hur undervattensfarkostens manöverförmåga påverkas av det 
automatiska avvägningssystemet har ett flertal simuleringar gjorts. Ett talande 
simuleringsresultat ses nedan, en djupändring på fyra meter följd av en ändring i attitydvinkel 
på 45o. Detta är förövrigt resultat från den simulering som gav indata till verifieringen av 
referensföljningen i föregående kapitel. Nedan ses alltså farkostens rörelser då aktuellt 
avvägningssystem används. 
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Figur 14-1: Djup- och attitydvinkeländring m.h.a. avvägningssystemet. 

 
Som synes klarar avvägningssystemet att föra farkosten från ett djup på 10m till 
referensdjupet 14m på mindre än två minuter. Vid lugnt vatten är det statiska felet i djupled 
därefter mindre än +/- 50mm. Ändringen i attitydvinkelled påbörjas då farkosten närmar sig 
referensdjupet. Farkosten ligger inledningsvis horisontellt för att därefter inta referensvinkeln 
på 45o. Under förutsättning att inga undervattensströmmar förekommer klarar systemet att 
hålla det statiska felet i attitydvinkel under +/- 5o. 
 
Samtidiga förändringar av referenssignalerna för djup och attitydvinkel försvårar vinkel/djup-
regleringen. Detta beror till största delen på olinjäriteter i strömningsmotstånd men även på 
konflikter skapade av mättningar i tillgängligt flöde. 
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15   Framtida arbete 

Det är naturligtvis en del arbete kvar tills ett system är klart för inbyggnad. I detta fortsatta 
arbete kan ett antal viktiga punkter belysas. 
 

• Titta över och slå fast en mer gedigen och genomtänkt kravbild. 
 

• Eventuellt inköp av nya komponenter med utgång från gällande krav. 
 

• Designa en utrymmesoptimerad modul av valda komponenter. 
 

• Förbättra och utveckla styrelektronik samt reglering. 
 

• Utföra tester på modulen. 
 

• Integrera modulen i farkost. 
 

• Utforma gränssnitt och kommunikation med övrig programvara. 
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APPENDIX 1: Ejektorverkan 
 
För att möjliggöra dockning och andra precisionsmanövrar krävs en god kontroll över 
farkostens rörelse i sidled. Detta kan åstadkommas med t.ex. thrusters men för att slippa 
bygga in ännu ett system i farkosten undersöks istället huruvida man kan åstadkomma en 
sidledsförflyttning med m.h.a. ejektorer, d.v.s. pumpa vatten genom farkosten. Detta skulle i 
så fall kunna ingå i modulen för avvägningssystemet, vilken i huvudsak innehåller 
nödvändiga komponenter. För att undersöka om detta är möjligt görs nedanstående 
beräkningar vilka utgår från Newtons andra lag. Vid en viss tidpunkt antas konstant 
utloppshastighet från ejektorn vilket ger 
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För att åstadkomma största möjliga kraft ska således flödet vara så stort som möjligt och 
utloppsarean så liten som möjligt. En liten area medför en stor tryckuppbyggnad och därmed 
hög effektåtgång. Det är alltså motor- och pumpprestanda som ger begränsningarna i 
ejektorkraft. Då detta är ett system med samma tryck på inloppet som på utloppet kan man 
utan inskränkningar bortse från detta djupberoende tryck. I Bernoullis ekvation sätts då 
uttrycket till noll samtidigt som antagandet om lika pump- och utloppshöjd görs. vpump kallas 
hastigheten i ledningssystemet [4]. 
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I förlusttermen ingår överslag av de tryckförluster det innebär att pumpa vatten genom 
farkosten. Hänsyn tas till insuget, slangarna, krökar, ventiler och areareduktionen i dysan.  
 
Engångsförluster räknas fram m.h.a. olika KL-värden tagna från tabell [4]. 
 

2

2vKp L
förlust

ρ
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Komponent Ungefärliga KL-värden
Insug, något rundat 0,12 
Areareduktionen (d/D=0.2) 0,3 
Två 90o krökar 2·0.3=0,6 
Två kul-ventiler 2·0.05=0,1 
 
Hastigheten vid insuget, krökarna och i ventilerna antas vara vpump. 
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För slangarna räknas först ett Reynoldstal fram, antaget ett flöde på 10l/min och en 
slangdiameter på 8mm. Dynamisk viskositet på vatten taget från tabell [11]. 
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Strömning med Reynoldstal över 4000 ses som turbulent [11]. Tryckfallet p.g.a. strömning i 
rör räknas fram med följande formel. 
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Där f är en friktionsfaktor beroende av Reynoldstalet och rörets skrovlighet ε [4]. 
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Med en ledningslängd på 0.5m kan tryckförlusten i slangarna räknas ut. 
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Förluster i komponenterna förutom areareduktionen summeras. 
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Förlusten i areareduktionen tecknas. 
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Sammanlagda förluster blir. 
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Detta insatt i Bernoullis ekvation resulterar i en minsta utloppsarea, Aut som pumpen klarar av 
med flödet 10l/min och maximalt tryck 2MPa. 
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Återblick till första formeln ger oss maximal sidledskraft vi kan åstadkomma med denna 
konfiguration. 
 

N
A
qF

ut

2.9
2

== ρ  

 
Kraften som går att uppnå genom ejektorverkan med valda komponenter är i sammanhanget 
liten jämfört med den energi som åtgår att skapa den. Ett mer energieffektivt och 
lättkontrollerat sätt att skapa sidledskrafter är med hjälp av s.k. thrusters, inbyggda propellrar. 
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Ordlista – områdesspecifika ord 

attitydvinkel Vinkel beskrivande rotation kring farkostens y-axel, även kallad 
pitch 

autonom  Självständigt beslutsfattande, ingen extern styrning 
avvägningssystem System för att balansera farkostens densitet och tyngdpunktsläge 
barlast  Kompenseringsmassa 
bouyancy  Flytförmåga, bärkraft 
deplacement  Marint: Undanträngd vattenvolym 
  Hydraulik: Volym/varv för pump eller motor 
DOF  Frihetsgrader, Degrees Of Freedom 
NUWC  The Naval Undersea Warfare Center 
propulsor  Framdrivningssytem för undervattensfarkoster 
reversibel  Körbar i båda riktningar 
thrusters  Propeller för att skapa kraft i viss riktning 
torped  Cylinderformat självgående undervattensvapen 
torpedskal  Torpedens cylindriska yttre 
tub  Utskjutningsrum för torped 


