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2010 började Linköpings universitet konstruera en undervattensfarkost tillsammans med Saab 

Underwater Systems. Denna farkost var tänkt att bli en jetdriven ROV (remotely operated vehicle) för 

arbete i tunnlar/pipelines under vattnet. Med tiden övergavs kravet på jetdrift och hösten 2011 

utvecklades en ny farkost inom en projektkurs på Maskinkonstruktion (REF i). I den jobbade 15 master 

studenter från Linköpings Universitet med att utveckla en autonom undervattensfarkost.  

Målet vara att på några års sikt delta i en internationell studenttävling för autonoma 

undervattensfarkoster. Farkosten är därför designad att vara en kostnadseffektiv plattform för 

integrering av nya sensorer samt utveckling och testning av autonoma funktioner. Stursk som 

farkosten heter är en undervattensfarkost som klarar av att färdas både längre transportsträckor 

under vatten och finpositionering, samt att stå stilla i strömt vattnet. Kvar av jetdriftskonceptet är 

sidothrustrarna som gör att farkosten kan färdas horisontellt och vertikalt mot huvudfärdriktningen. 

SAUC-E är en internationell tävling för Europeiska universitet där autonoma undervattensfarkoster 

(AUV: er) tävlar mot varandra i vilken farkost som kan genomföra ett antal på förhand specificerade 

uppgifter bäst. Tävlingen hålls årligen i Italien vid La Spezia, på NATOs Undersea Research Centre 

(NURC). Tävlingen anordnas av AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International) och 

har som mål att “öka state-of-the-art:en inom ämnesområdet AUV:er”. 

I SAUC-E förändras delmomenten från år till år för att göra tävlingen mer intressant. Detta medför att 

det inte går att specificera vilka uppgifter som kommer ingå i tävlingen det året Linköpings 

universitet ställer upp. Återkommande delmoment har dock varit att följa en pipeline täckt av alger 

på botten av hamnbassängen som tävlingen hålls i och att observera och dokumentera en vägg. Det 

brukar även finnas ett moment om året som innefattar att kapa en lina markerade med lysstavar av 

något slag.  

Författaren av detta dokument var även delaktig vid konstruktionen av Stursk och hade då som 

uppgift att ta fram strukturen och CAD modellerna av farkosten. Detta var i projektkursen TMPM01.  

 

Figur 1.1.1: Farkosten i slutet av examensarbetet. 
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Examensarbetet har handlat om att utvärdera och vidareutveckla undervattensfarkosten Stursk. En 

viktig del av detta examensarbete som var fastslagen redan innan det påbörjades var att 

manövreringsförmågan skulle utvärderas. För att möjliggöra denna utvärdering krävdes att ett antal 

komponenter förbättrades och införskaffades. Utöver detta har utvärderingen fått leda vägen för 

utvecklingen. 

Examensarbetet avslutas med att en rekommendation för hur projektet Stursk ska fortsätta läggs 

fram. Det är viktigt att allt arbete som görs på farkosten görs med avsikten att farkosten ska fortleva i 

åtminstone att par år. Det är också viktigt med dokumentation då nya grupper med studenter 

kommer arbeta på projektet i omgångar under många år.  

 

För att möjliggöra vidareutveckling inleddes arbetet med att farkostplattformen utvärderades. 

Utvärderingen syftade till att synliggöra vilka delsystem som behövde prioriteras för 

vidareutvecklingen. 

Utvärderingen gick till så att föregående projekt och då främst dess kriteriekravlista granskades för 

att finna de komponenter och krav som inte var uppfyllda. Utöver detta fördes en dialog med 

examinatorn och handledare om vilka delar av farkosten som behövde färdigställas och tillföras till 

farkosten.  

Utifrån granskningen valdes ett antal delsystem för vidareutveckling eller närmare granskning. Den 

stora delen av dessa kom naturligt efter endast en kort granskning. Strömbrytare och fästpunkt för 

att lyfta farkosten saknades till exempel helt.  

Utöver de komponenter och system som valdes ut i den preliminära granskningen för 

vidareutveckling tillkom elektroniken och tätningen. Det var egentligen inte tänkt att lägga tid på 

detta, men då ett kretskort brann, kom elektroniken under granskning och ett beslut fattades att 

akuta åtgärder behövdes. Samma sak gäller för tätningen, vid test 2 började farkosten läcka in vatten 

och ett akut beslut om att se över tätningen gjordes. 
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Rapportstrukturen  

Rapporten har en ovanlig struktur för att vara ett examensarbete. De första kapitlen Inledning, 

introduktion och Konceptutvärdering gäller hela farkosten och projektet Stursk. Därefter delas 

rapporten in i åtta kapitel som behandlar varsitt delproblem separat.  

Kapitlen är som följer: 

1. Manövreringsförmågan 

2. Elsystemet 

3. Tryckkärlet 

4. Lyftpunkter 

5. Strömbrytare 

6. Thrustrarna 

7. Varvtalsmätning 

8. Trycksensor 

Varje kapitel är som en egen rapport med Bakgrund, kravspecifikation, litteraturstudie, osv. ända till 

resultat. Anledningen är att frågeställningarna är väldigt olika och att blanda åtta olika 

litteraturstudier på åtta helt olika ämnen i ett kapitel skulle göra rapporten väldigt rörig. Denna 

metodik kommer göra läsningen mer linjär.  

Figur 1.3.1: Flödesschema som beskriva beslutsprocessen. 
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Förhoppningen är även att denna rapport ska kunna användas som ett uppslagsverk tillsammans 

med ”Stursk – en plattform för autonoma undervattensuppdrag” för de som arbetar på projektet i 

framtiden. 

Rapporten avslutas med en övergripande diskussion och slutsats där projektet Stursk och 

examensarbetet i sin helhet avhandlas.  
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Vid examensarbetets start var farkosten Stursk helt en produkt av ovan nämnda studentprojekt i 

Maskinkonstruktion. Resultatet av det projektet var en ROV som styrdes med en Xboxkontroll från 

ytan genom en Ethernetkabel ner till farkosten. Mer exakt går det till så att datorn på ytan kör ett 

program som omvandlar signalerna från Xboxkontrollen till 8-bitars signaler. Denna dator ansluter 

sedan till farkostens dator och skickar då över Xboxkontrollens signaler till datorn på farkosten. 

Datorn i farkosten skickar i sin tur signaler via ett Arduinokort till resten av farkosten. Arduinokortet 

som används i Stursk är av modell ”Arduino Mega M2560”, från och med nu kallat bara 

Arduinokortet. Det är ett USB-anslutet kretskort som omvandlar digitala signaler till analoga, dessa 

signaler kan sedan användas för att styra t.ex. motorer och relän. Arduinokortet kan även ta emot 

analoga signaler från t.ex. en tryckgivare och göra de till binära som datorn förstår. Arduinokortet är 

på många sätt farkostens hjärta. Den som vill veta mer ingående hur farkostens elektronik är 

uppbyggd hänvisas till handhavandemanualen. 

Vid projektets start användes två Windows 7 datorer, vid avslutandet har istället ett Linuxsystem vid 

namn R.O.S. (Robot Operating System) implementerats. Som namnet antyder är systemet 

specialbyggt för att användas av robotar och autonoma system. Denna uppdatering har skett tack 

vare att ett annat examensarbete som görs av två studenter från Teknisk fysik och elektroteknik 

arbetat på farkosten. Se kapitel 2.3. 

Det sitter 5 borstade elmotorer i farkosten, som roterar med en hastighet av 0-1300rpm. De skapar 

en dragkraft på ca 40N i sidled och ca 65N framåt. Dessutom finns två lampor och en kamera i nosen. 

Motorerna drivs på 24V som fås från litiumpolymerbatterier av samma typ som återfinns i 

mobiltelefoner och laptops. 

Strukturen som håller samman farkosten är av ett plastmaterial liknar det i skärbrädor, skalet är av 

PVC plast. 

 

Först låt oss kartlägga skillnaden mellan en ROV och en AUV. En ROV(Remotely Operated Vehicle) är 

en fjärrstyrd farkost, till skillnad från en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) som är en autonom 

farkoste. Den största skillnaden utöver att ROV:ar i allmänhet har en kabel upp till ytan och AUV:er 

inte har det, är att de används för olika uppdrag. Fördelarna med att ha en farkost utan kabel är att 

den kan ta sig in i trånga utrymmen som pipelines och att den kan röra sig stora sträckor utan att 

kabeln tar slut. Därför används oftast AUV:er för just kartläggnings uppdrag. 

Figur 2.1.1: Schematisk skiss av elektroniken 
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Citat ur The State-of-Art of Underwater Vehicles – theories and applications “AUVs are now being 

used in a wide range of applications, such as locating historic ship wrecks like the Titanic (Ballard, 

1987), mapping the sea floor (Tivey et al., 1998). More mundane applications consist of object 

detection (Kondoa & Ura, 2004), securing harbor’s, searching for sea mines (Willcox et al., 2004), 

and, most recently, in scientific applications 130 Mobile Robots - State of the Art in Land, Sea, Air, 

and Collaborative Missions (Curtin & Bellingham, 2001; Rife & Rock, 2002; Lygouras et al., 1998)”ii. A 

Survey of Missions for Unmanned Undersea Vehicles skriver “Unfolding these missions, we found that 

more than 40 distinct missions for UUVs are advocated in the 2004 UUV Master Plan”iii där UUV 

betyder “Navy Unmanned Undersea Vehicle”. A Survey of Missions for Unmanned Undersea Vehicles 

listar även 10st olika AUV:er som används av oljeindustrin och ytterligare ett 30 tal som används av 

militären, vilket är långt från en komplett lista av farkosterna på marknaden. I storlek varierar de som 

listas från uppskattningsvis 50kg och 1,5m, till 8.850kg och 10,8m lång. Farkoster på under 50kg 

finns, de ställer årligen upp flera stycken I SAUC-E av denna klass. 

Av alla dessa farkoster och koncept som finns där ute i värden är det två specifika farkoster som 

förtjänar ett speciellt omnämnande, Delphin 1 och 2 som tagits fram av Southampton University i 

samarbete med National Oceanography Centre i USA och MARES som är framtagen av University of 

Porto's (REF iv). Dessa farkoster är väldigt lika Stursk till utformningen. Delphin har sidothrustrar i 

horisontal- och vertikalled, precis som Stursk, den är dock 2,5m lång. MARES har enbart 

vertikaltunnelthrustrar, vilket förekommer på den del andra farkosten med. Horisontalthrustrarna är 

det som gör Stursk och Delphin unika. Vertikalthrustrar förekommer även på fartyg och kallas då för 

bog- respektive akterthrustrar, dessa installationer är vanligast på stora fartyg som måste manövrera 

små hamnar.  

 

Samtidigt som detta examensarbete pågår arbetar Jacob Bernhard och Patrik Johansson med ett 

annat examensarbete vid namn ”Advanced control of a remotely operated underwater vehicle”. 

Detta arbete kommer omnämnas vid ett par tillfällen i denna rapport, då vi delvis arbetar 

tillsammans. Deras examensarbete handlar om att göra en modellbaserad reglering av farkosten, 

samt att byta operativsystemet till det mer ändamålsenliga ROS (Robot Operating System). 

  

Figur 2.1.2: Bild av Delphin2, tack till fotografen Leo Steenson. 
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Målet med detta kapitel är att föra en diskussion kring farkostens specifikationer samt vilka 

ytterligare förbättringar som behövs. Analysen utgår till en början från en konstruktionskriterielista, 

sedan vidare med delsystemen som inte specificerades av KKL:en. 

Analys av KKL  

Projektkursen TMPM01 som konstruerade Stursk ställde upp en konstruktionskriterielista (KKL). Då 

den är två sidor lång kommer inte varje punkt tas upp, istället kommer specifika punkter lyftas fram 

och analyseras. Se bilaga 1. 

Enligt tabell 15 bilaga1 ska farkosten kunna stå stilla under vatten i sidoströmmar på upp till 2 knop, 

något som inte verifierats. Under examensarbetets gång har det visat sig att den bara klarar 

sidoströmmar på ca 0,6 knop. Kravet uppfylls alltså inte.  

I KKL:en står det att farkosten ska klara av att ”Dokumentera omgivningen”, i projektkursen tolkades 

detta som att filma den. I detta examensarbete uppgraderas betydelsen av dokumentera 

omgivningen till att veta tillräckligt om omgivningen för att kunna röra sig autonomt i den. För detta 

krävs ett antal sensorer utöver kameran. Det hade på förhand bestämts att en IMU (inertial 

measurement unit) och en tryckgivare skulle installeras. En IMU mäter acceleration och vinklar, en 

tryckgivare mäter tryck och där igenom djupet farkosten ligger på.  

Utöver de sensorer som nämns ovan behövs det något som kan kartlägger omgivningen i större 

detalj och omkrets än en kamera för att göra farkosten autonom. Det självklara valet är en sonar. Då 

en sonar är väldigt dyra har det gjorts ett val att inte köpa in någon, den offert som skickades ut 

visade på en kostnad av 50000kr. Vidare finns diskussioner om att installera en GPS. Men detta står 

utanför detta examensarbetes omfång. 

”Möjlighet att lyfta med kran” tabell 16 punkt 10, denna punkt ska förbättras på ytterligare. Handtag 

ska fästas i farkosten så att den blir ännu enklare att transportera. Vilket också är ett krav för att 

ställa upp i tävlingen. 

Det finns även ett krav på att farkosten ska tåla ett djup på 55m punkt 11. Detta är inte verifierat och 

kommer inte verifieras i detta examensarbete. Men sannolikt klarar farkosten inte det djupet, i 

dagsläget är det bäst om den håller sig på ett djup som är mindre än 10m, då vi vet att den klarar av 

det. 

I punkt 14 står det att farkosten ska vara ”lättmekad”, detta är så klart subjektivt. Stora delar av 

farkosten måste anses vara lättmeckad. Med undantag av kabeldragningen utanför tryckkärlet som 

är väldigt tidsödande att arbeta med. Anledningen är att slangarna ibland är för tunna för att rymma 

alla kablar och kontakter. I vissa slangar finns det kablar som helt saknar kontakter, detta innebär att 

kablarna måste kapas och lödas om vid demontering och återmontering. 

I tabell 17 tas drifttider upp, dessa är baserade på tester som visar att batteriet i varje fall inte tog 

slut. Ett verkligt test av drifttiden skulle behövas. Tyvärr han vi inte med det under detta 

examensarbete. 

Dessutom tas en livslängd på 3 år upp i Tabell 17. Huruvida detta är möjligt beror såklart på 

användningen av farkosten. Att utvärdera denna punkt närmre ingår inte i detta examensarbete. 
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Med detta sagt borde göras en undersökning av vad som händer med o-ringar, slangar och 

axeltätningar på motorerna över en längre tid? I dagsläget vet vi inte, men förr eller senare kommer 

de gå sönder av UV exponering och slitage. Dessutom har gängtejpen i en av slangnipplarna slitits så 

pass att läckage redan har inträffat.  

I tabell 19, punkt 2 står det ”Lätt att lyfta med t.ex. kran.  Även tävlingsrestriktion” är uppfyllt. Vad 

detta antagande är baserat på är oklart, men det är inte korrekt. Farkosten uppfyller inte dessa 

kriterier. Därför har som tidigare skrivits lyftpunkter konstruerats. 

Utöver KKL:en 

KKL:en tar inte upp ett flertal av de viktigaste punkterna, vilka ska diskuteras i detta stycke. 

Den viktigaste punkten som bara berördes lätt i KKL :en är kvalitén på manövreringsförmågan. I 

projektkursen ställdes krav på att farkosten skulle röra sig med fem frihetsgrader. För att farkosten 

ska vara manövrerbar krävs betydligt mer än så. En utvärdering av hur väl farkosten rör sig och mer 

generellt, vad som går att förvänta sig av en farkost av denna typ har gjorts i denna rapport.  

Under hela utvecklingsarbetet har det funnits en strävan att använda enkla konstruktionsmetoder, 

då det möjliggör tillverkning i universitetets verkstad. “It seems that perfection is reached not when 

there is nothing left to add, but when there is nothing left to remove.” Antoine de Saint-Exupéry.  

För att avgöra hur väl farkosten står sig mot en konventionell AUV har vissa förenklade beräkningar 

på energiförbrukningen gjorts, främst för att jämföra Stursk med en roderutrustad farkost. Till detta 

kan sägas att det roder och vektorstyrningsfria konceptet gjort farkosten mer unik och där med 

intressantare ur ett forsknings- och utvecklingsperspektiv. 

Baserat på erfarenheter från studentprojektet, genomförd analys av KKL:en samt diskussion med 

handledare och examinator har följande områden pekats ut som de som är i behov av en närmare 

analys/förbättring.  

 Manövreringsförmågan 

 Elsystemet 

 Stångmonteringen 

 Installation av lyftpunkter 

 Installation av huvudströmbrytare 

 Vidareutveckling av thrustrarna 

 Varvtalsmätning 

 Installation av Tryckgivare 

Samtliga av dessa delmoment har fått ett eget kapitel. I det kapitlet finns en bättre beskrivning av 

varför detta system/ denna komponent behöver förbättras och vad målet med förbättringen är.  
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Innan detta examensarbete har det inte gjorts någon ordentlig utvärdering av farkostens 

manövreringsförmåga. Den viktigaste frågeställningen som detta kapitel ska besvara, är i vilka 

sammanhang fyra tunnelthrustrar och en framdrivningspropeller är funktionellt. Den andra är hur 

energieffektivt konceptet är. 

Då god manövreringsförmåga är ett subjektivt värde, blir målet att beskriva vilka uppgifter farkosten 

är kapabel att utföra; kriterierna är styrförmåga vid olika hastigheter och batteritid. Målet är att 

beskriva farkostens styrförmåga för olika hastigheter och sedan göra en avvägning om resultatet är 

gott nog för att gå vidare med projektet. 

 

Sidothrustrar som styrmedel 

En omfattande sökning av referenslitteratur bedrevs för att finna material på området 

tunnelthrustrar och manövreringsförmåga. I denna studie har endast två farkoster liknande Stursk 

påträffats. Den ena heter ”Delphin” och den andra MARES, dessa omnämns utförligare i kapitel 2.2. 

Det har publicerats ett stort antal uppsatser kring Delphin då den är ett forskningsprojekt på 

Southampton University. Doktorsavhandlingen ”Analysis of the Propulsion and Manoeuvring 

Characteristics of Survey-Style AUVs and the Development of a Multi-Purpose AUV” (REF v) av Alistair 

Palmers 2009 har varit till stor hjälp för att förstå flödesfenomenen som uppstår kring farkoster med 

tunnelthrustrar. Denna avhandling behandlar till stor del just tunnelthrustrarna på den torpedformad 

AUV:n Delphin.  

Palmers (REF V) avhandling pekar på att det bildas ett undertryck bakom inloppet på thrusterna när 

farkosten färdas framåt samtidigt som det kommer ett flöde    ut ur sidothrustrarna. 

Undertrycket liknar det som skapas bakom ett rör som omströmmas av en fluid. I detta fall är röret 

en vattenstråle som kommer ut ur tunnelthrustern. Detta undertryck gör att farkosten vill färdas i 

samma riktning som vattenstrålen. Kraften från undertrycket kan i värsta fall bli nästan lika stor som 

kraften från jetstrålen, se 4.2.4. graf från Palmers avhandling. 

Som Beveridge (REF vi, SID 21) skrev redan 1971 ”It is well known that the interaction between bow 

thruster jet flow and the mainstream, at ahead speed, results in a loss of both body force and body 

Figur 4.2.1: Schematisk skiss av krafter och flödeshastigheter 
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moment, ”. Graferna nedan beskriver förhållandet mellan kraftkoefficienten och 

hastighetsförhållandet samt momentkoefficienten och hastighetsförhållande för två olika 

geometrier, de är hämtade ur Beveridge rapport.  

De två koefficienterna är de tal man måste multiplicera kraften samt momentet från en sidothruster 

för att få ”den kraft”/”det moment” som farkosten faktiskt påverkas av. Om en propeller producerar 

en kraft på 1N och ett moment på 1Nm, så erfar farkosten bara en kraft av 0,1N och ett moment om 

0,6Nm då hastighetsförhållandet är 0.8, resten av kraften tas upp av   . Hastighetsförhållandet är 

förhållandet mellan strömningshastigheten kring kroppen ( ) och strömningshastigheten ut ur 

sidothrustern/bogpropellern (  ).  

Graferna i Beveridges rapport är hämtade från "Innuence of Ship Speed on the Effectiveness of a 

Lateral-Thrust Unit," Hydro-og Aerodynamisk Laboratorium, Lyngby, Denmark, Report Hy-8 (Apr 

1966). Tyvärr gick det inte att få tag i ett exemplar av denna rapport, men datat ska vara baserad på 

mätningar och beskriva en typisk kraft-/momentkoefficientkurva för en bogpropeller.  

Som man kan se i graferna är det skillnad på moment och kraft, thrustrarna förlorar betydligt mer av 

sin förmåga att förflytta farkosten i sidled än de gör förmågan att rotera den när hastigheten   ökar. 

Palmer gör liknande mätningar på en skalenlig modell av farkosten Delphin. se figur 4.2.4.  

De streckade linjerna i 4.2.4 är baserade på mätdata från figur 4.2.3 och illustrerar ett generellt 

beteende hos tunnelthrustrar på en undervattensfarkost med sidothrustrar. Punkterna är mätdata 

för ett mycket specifikt mätfall, nämligen farkosten Delphin och dess tunnelthrustrar 

 

 

 

Figur 4.2.2: Beveridge(1971) Kraften en bogthruster skapar 
på ett fartyg. Den vertikala axeln är kraftkoefficienten, den 
horisontella hastighetsförhållandet.  

Figur 4.2.3: Beveridge(1971) Kraften en bogthruster skapar 
på en undervattensfarkost. Den vertikala axeln är 
kraftkoefficienten, den horisontella hastighetsförhållandet. 
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För att styra farkosten när den rör sig i x-led krävs det att den har förmågan att skapa moment, som 

kan ändra färdriktning. I Palmers graf kan man se att momentet den bakre thrustern producerar blir 

negativt när man passerar förhållandet 
 

  
    . Farkosten börjar alltså svänga i motsatt riktning till 

det förväntade. Anledningen är att den bakre thrusterns undertryckskraft (  ) har en större 

momentarm än   (thrusterns kraft) vilket gör att summan av momenten blir negativ. För den främre 

thrustern är det tvärt om, undertryckskraften ligger närmare rotationscentrum och en större del av 

momentet bevaras. Notera att konfidensintervallet är väldigt stort mot slutet av Fwd KN.  

Det finns två möjligheter för hur man kan gå vidare efter den väldigt viktiga grafen. Den första är att 

använda de generaliserade kurvorna. Den andra är att ta enskilda mätdata från varje thruster på 

Delphin och överföra de direkt till Stursk. För att avgöra vilket alternativ som är bäst måste 

farkosternas geometrier granskas närmare. Den mindre av de två schematiska farkosterna är Stursk.   

  

Figur 4.2.5: Den stora är Delphin och den lilla Stursk, storleksförhållandena är skalenligt. 

Figur 4.2.4: Palmer(2009) Aktern är de fyllda markörerna och fören de ihåliga. KF = kraft, KN = moment 
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Storleken på thrusterrören är proportionerligt betydligt större på Stursk och avståndet till 

rotationscentrum kortare, detta kommer ha en viss påverkan på resultatet. Större thrusterrör borde 

innebära att    blir lägre för samma kraft, då      är förhållandet som gäller, vill man ha ett så stora 

   som möjligt för den kraft som produceras, detta blir inte fallet med stora thrusterrör. Dessutom 

borde de större rören innebära att ytan undertrycket påverkar blir större. Då kraften undertrycket 

producerar är beroende av förhållandet mellan de två flödeshastigheterna och inte storleken på 

ytan, ska detta inte ha en lika stor inverkan på resultatet som den lägre flödeshastigheten. 

Dessutom är avstånden till rotationscentrumet större på Delphin vilket gör det vanskligt att anta ett 

identiskt beteende. Utöver dessa observationer verkar de generaliserade formlerna ge ett bra lägsta 

resultat för alla fall utom moment den bakre thrustern producerar. Därför har ett val att använda de 

generaliserade graferna gjorts. De kommer alltså användas för att ta fram    och    till ekvationerna 

senare i rapporten. 

Generellt sett borde liknande strömningsfenomen gälla för Stursk som för Delphin, även om des 

storhet såklart kommer variera. Alltså kan man anta att den bakre thrusterns moment inte är lika 

stort som den främre och eventuellt även negativt vid vissa hastighetsförhållanden. 

 

Index 

                        

                       

                             

                           

             

                      

                                      

                         

                          

                       

                           

                            

                                               

        

                                

                                         

                   

Figur 4.3.1: Koordinatsystemet som kommer användas i detta kapitel. 
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Enligt reglerna för SAUC-E måste farkosten ha en flytkraft på motsvarande     av sin vikt. Då 

farkosten väger ca      måste den ha en flytkraft på: 

                        

Varje sidothruster är kapabel att producera en sidokraft på motsvarande         (se kapitel 4.4 

test 1). Detta blir ca     för de två thrustrarna som arbetar tillsammans i z-led. Detta räcker gott och 

väl för att hålla farkosten nere     knop.  

Farkostens maxhastighet ligger på runt        eller       , se (se kapitel 4.4 test 4). Vid denna 

hastighet återstår i värsta fall så lite som 
 

  
 av det    farkosten hade vid         , vilket skulle 

motsvara 4 . Denna kraft räcker nätt och jämnt för att hålla farkosten på ett konstant djup. Vid lite 

högre hastigheter kan farkosten snedställas med en rotation kring y-axeln, detta kommer motverka 

rörelsen i z-led då farkosten kommer färdas snett nedåt.  

Moment- och Kraftkoefficienterna 

Under konstruktionen av farkosten beräknades en lämplig diameter på thrusterrören samt en lämplig 

flödeshastighet ut ur dem med hjälp av dessa ekvationer: (REF vii, SID 43). 

    ̇     (Ekvation 5.3.1) 

     ̇       

Genom att skriva samman dem fås: 

    
    .    (Ekvation 4.3.2) 

Där    sidothrusterns utloppsarea, viken kan beräknas till: 

    
                     

Genom en enkel omskrivning av ekvation 4.3.2 och en insättning av ett uppmätt      kan        

beräknas till detta: 

       √
    

   
                      (Ekvation 4.3.3) 

Genom att sätta in    i ekvation 4.3.2 för (          ) och sedan multiplicera resultatet med    för 

olika  , fås    för olika   och   . 

     
      ( ) Resultatet i graf 4.3.2. 

För att beräkna momentet multiplicerades ekvation 4.3.3 med    och L, avståndet till 

rotationscentrum, vilket uppskattningsvis är 370mm. Detta sätter rotationscentrumet halvvägs 

mellan de två thrustrarna; sanningen är att det ligger någonstans i området. Om man sätter 

rotationscentrum mitt i mellan de två thrustrarna så kommer det genomsnittliga avståndet vara 

halva avståndet mellan thrustrarna, dessutom kommer summan av momenten vara densamma, då 

            . Se figur 4.3.4. 
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De korta linjerna för     beror av att 
 

  
     och grafen 4.2.4 som    och    är hämtas ur går 

bara upp till 
 

  
    . Värden för kraft- och momentkoefficienterna är inte uppmätta för högre 

hastigheter. En trolig fortsättning på kurvorna i graf 4.2.4 är att    och    sakta går mot 1 då 
 

  
  , 

anledningen är att undertrycket ”spolas bort” av den höga hastigheten. 

I figur 4.3.2 kan man se att momentet avtar en aning när hastigheten ökar, vilket stämmer överens 

med vad Palmers graf beskriver. Dessutom planar momentkoefficientförhållandet ut vid     knop. 

Utöver det som framgår i grafen måste ett antagande göras att de bakre thrustrarna dessutom har 

en lägre inverkan på farkostens manövrering än den främre. För en förklaring se sid 13 och figur 

4.2.4. 

Figur 4.3.3: Figuren visar sidokraften skapad av en sidothruster. 
u=farkostens hastighet i x-led, uj=jetströmmens hastighet ut ur sidothrustern. 
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Figur 4.3.2: Figuren visar momentet skapat av en sidothruster. 
u=farkostens hastighet i x-led, uj=jetströmmens hastighet ut ur sidothrustern. 
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Figur 4.3.3 visar att sidokraften avtar till närmare 10 % när hastigheten   ökar till   knop.  

Dessutom visar båda graferna att det krävs en relativt höga flödeshastighet även vid     för att 

producera en kraft stor nog att förflytta farkosten.  

Preliminär analys av djupregleringsmetodik 

Vid     håller sidothrustrarna i vertikalled lätt farkosten på ett konstant djup. När   ökar, kommer 

effektiviteten hos sidothrustrarna än en gång i vertikalled avta och slutligen kommer de få svårt att 

hålla nere farkosten. Alltså måste farkosten övergå till att vinkla sig något nedåt se 4.3.5. för att 

behålla ett visst djup. 

 

Som figurerna illustrerar är det ett stort antal krafter involverade i att hålla farkosten på ett konstant 

djup. Två av dessa är strömningsmotståndet, som alltid är knepigt att beräkna då 

strömningsmotståndskoefficienten    varierar kraftigt med geometrin och geometrins ytskikt. Innan 

vinkel och hastigheten kan beräknas måste ett par antagande göras. Det första är att             , 

alltså att de två thrustrarna tar ut varandras krafter i x- och z-led i figur 4.3.5 och att de därför bara 

skapar ett moment, detta är sant om rotationscentrumet ligger mitt emellan thrustrarna, sanningen 

är att rotationscentrum borde ligga i närheten av det geometriska centrumet. 

Nästa antagande är att          ligger i linje med varandra och att kraften de åstadkommer på 

farkosten är     . Detta är ett rimligt antagande då farkosten kommer rotera tills de två krafterna 

hamnar linje i z-led. 3,6  är en designparameter, ett värde vi ska sträva mot.  

Figur 4.3.4: Kraftjämnvikten för farkosten när djuphållning styrs av att sidothrustrarna. 

 

Figur 4.3.5: Kraftjämnvikten för farkosten när djuphållning styrs av farkosten rotation kring 
y-axeln. 

 

𝛼 
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Med dessa antaganden på plats kan vinkeln beräknas med dessa kraftjämnviktsekvationer: 

            

                  

                

Samman skrivet fås: 

                   (Ekvation 4.3.4) 

Där   utbrytet blir: 

        (
        

  
)   (Ekvation 4.3.5) 

  och    (Strömningsmotståndet respektive lyftkraft) kan beräknas med hjälp av denna ekvation 

från (REF viii. SID 25). 

   
          

 

 
     

          
 

 
         (Ekvationerna 4.3.6) 

Det som behövs för att få ut ett resultat ur dessa ekvationer är ett värden på    och   . Dessa 

värden kan fås ur (REF ix). Dessa värden är uppmätta på en farkost med en form mycket lik Stursks.  

Självklart är det inte en kopia av Stursk och värdena måste därför tas med en nypa salt. Men det bör 

ge en god fingervisning om vilka vinklar som krävs för att hålla ett konstant djup. 

 

Figur 4.3.6: Bild av farkosten (REF IX). L=1,39m, D=0,152m 



 
19 

I detta fall kan    beskrivas med räta linjens ekvationen: 

            

            

Det finns ett par möjliga anledningar till att      när    . Den mest troliga är att farkosten är 

osymetrisk och därför har minst strömningsmotstånd vid en viss vinkel.        är    om farkosten 

hade varit symetrisk och haft som minst flödesmotståndet i      

Figur 4.3.7: CL plottat mot vinkeln. (REF IX). För en hastighet. Då CL inte är beroende av 
hastigheten ska detta inte spela någon roll. 

Figur 4.3.8: CD plottat mot vinkeln. (REF IX). För en hastighet. Då CD  inte är beroende av 
hastigheten ska detta inte spela någon roll. 
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      inte går att beskriva med en enkel linje måste värdena tas direkt ur grafen, denna variabel 

kallas   ( ) 

Arean sett från x- och z-led kan beräknas med denna ekvation, måtten finns i figur 5.2.5: 

      (
    

 
)
 

              
        

 
                 

     (
    

 
)
 

          

Farkostens area i x- och z-led. 

                           | | 

                  | |           

Genom insättning av ekvation 4.3.6,    och    i 4.3.4 fås: 

        
(        )    

 

 
  
  * +    

 

 
      

Det uppenbara sättet att beräkna   på är bryta ut  , för att göra detta måste   brytas ut ur     , 

vilket är omöjligt för stora vinklar. Därför bryts   ut istället: 

  √
       

(        )      * +       
 

Hastigheten kan nu beräknas genom insättning av olika vinklar. Genom att byta ut    mot       fås 

strömningsmotståndet om farkosten varit symmetrisk. 

 

 

Figur 4.3.9: Orange är vinkeln som krävs för att behålla djupet för originaldatat. Röd är den vinkel 
som krävs om kompenserad data används för beräkningarna, detta innebär att farkosten antas 
vara 100% symmetrisk.  
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Som man kan se krävs det stora vinklar vid låga hastigheter för att hålla ett konstant djup. Runt 0,5-1 

knop börjar farkosten kunna hålla djupet genom att vinkla sig nedåt istället för att trycka ner sig med 

hjälp av de två thrustrarna. Vid 3  har grafen baserad på originaldatat ett lokalt minimum, detta 

beror av att farkosten som mätdatat kommer ifrån har lägst strömningsmotståndskoefficient vid den 

vinkeln. Vilket i sin tur beror av att farkosten inte är symmetriskt konstruerad. Då Stursk inte är en 

exakt kopia av den farkosten som användes för att ta fram figur 4.3.7 och 4.3.8 kommer den 

nödvändigtvis inte uppvisa samma beteende. Om farkosten som använts för att ta fram mätdatat 

varit symmetrisk, hade grafen sett ut som den kompenserade kurvan, där      då    . 

Det är fullt möjligt att Stursk har en nollskild vinkel vid vilken strömningsmotståndet är som minst. 

Om så är fallet, är det troligt att farkosten blir instabil vid vissa hastigheter. Vilka dessa hastigheter är 

och vad det innebär måste utredas vidare, hittills har ingen instabilitet påträffats när farkosten 

testats. Vattnet har dessutom en kraftigt dämpande effekt på svängningar hos farkosten, så det är 

möjligt att det aldrig kommer bli ett problem. 

Som man kan se når farkosten sedan ett jämnviktsläge kring 6,6 graders om datan ej kompenserats, 

vid denna vinkel kommer farkosten hålla ett konstant djup. Självklart är även detta baserat på dessa 

   och   , Stursk stabiliserar sig troligtvis vid en annan vinkel, vilken denna är går det att pröva sig 

fram till, något som inte funnits tid för under detta examensarbete.  

 

Index 

 

   Rodrets bredd 

   Avstånd från framkant till rotationspunkt  

   Tryckkraftens centrum 

   Kraften rodret producerar 

   Hastighet i knop  

   Rodrets area 

   Moment  

   Effekt 

Datorn 

Tester visar att elektroniken drar 0,077A vid 12V så när datorn får ström, detta är innan den startats. 

När datorn är på drar farkosten runt 1,4A vid 12V detta motsvarar ca 17W. I denna siffra är inte 

motorstyrkorten medräknade, anledningen är att det är kopplade direkt till batterierna och därför 

svåra att mäta. En rimlig gissning är dock att all elektronik drar runt 20W exklusive motorerna, 

kameran, lamporna och sensorerna.  

Varje batteri har en kapacitet på 4200mAh och det finns 18st i farkosten, detta innebär att farkosten 

kan producera 20W i ca 54 timmar. I nuläget är datorn kopplad till ett ensamt batteri pack på två 

batterier vilket borde klara ca 6h. 

Roder 

Ett alternativ till att använda thrustrarna vid färd med viss hastighet skulle vara att använda sig av 

roder. 
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Ett godtyckligt verkligt servo (REF x) drar max 12watt och har då en rotationshastighet på 60rpm samt 

ett vridmoment på             

Kraft som krävs för att kontrollera ett roder kan beräknas med 

standardekvationer hämtade från fritidsbåts tillverknings industrin. 

Inom fritidsbåtindustrin är det även standard att ha 35  som max 

snedställning. Vid 35  gäller följande ekvationer: (REF xi) 

  (       )    (          )               

                                          

                        

Då ett servo som drar 12 watt kan producerar ett vridmoment på 

      borde ett servo som kan producera 0,02    inte dra mer 

än ett par watt.  

Motorer 

Tyvärr går det som farkosten är konstruerad just nu inte att mäta hur mycket ström en sidothruster 

drar vid ett visst varvtal. Därför får vissa antaganden göras om hur mycket energi det förbrukar.  

För att få fram en verkningsgrad antas att propellern är så nära en optimal propeller man kan 

komma, anledningen är att liknande antaganden har gjorts med rodret, detta borde ge en rättvis 

jämförelse. De bästa propellrarna under optimala förhållanden har en verkningsgrad på runt 80 % 

och de bästa motorerna med växellåda 95 %.  

Effekt är       , då jetstrålen färdas med 1,5m/s vid en kraft av       fås: 

                                     

Med verkningsgrad: 

          (        )      

Framdrivningsmotorns effekt kan beräknas med samma ekvationer: 

                                   

            (        )       

Skillnaden 

En rimlig gissning är att ett roder skulle hamna längst bak på farkosten och då ha ett avstånd på ca 

      till masscentrum. Bryts hastigheten ut fås denna ekvation: 

       
   

 
              

Ett roder producerar alltså ett vridmoment på 0,64*hastigheten i knop. 

Figur 4.4.1: skiss av roder 
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En thruster sitter ca       från jämnviktspunkten och genererar ett moment på mellan 5 och 8   

beroende på  . Se figur 4.3.2. 

Vid 3 knop genererar ett roder som är 100x50mm som mest 2Nm och en thruster som kör på max 

5Nm. 

Servorna förbrukar troligtvis runt 2W och motorerna 40W. Detta motsvarar: 

   

  
         

   

   
           

Rodren har alltså en betydligt bättre verkningsgrad. Trots att beräkningarna är för endast en punkt 

    knop, talar siffrorna för sig själva, effektförbrukningen kommer blir betydligt mindre om man 

styr med roder istället för sidothrustrar. 

Om ett antagande görs att de två främre tunnelthrustrarna måste användas vid maxvarvtal hela tiden 

under färd, vilket förhoppningsvis inte är fallet, kommer navigeringen utgöra ca 35 % av 

effektförbrukningen vid färd. Med 4 roder som ersätter 2 tunnelthrustrar skulle effekten som 

styrningen förbrukar sjunka till 6 % och totalförbrukningen med ca 70W, alltså från 230W till 160W 

med en sänkning av vridmomentet från 5Nm till 4Nm. 

Thrusterrörens påverkan på strömningsmotståndet 

Palmer(REF V SID.98) har mätt strömningsmotstånd hos farkosten med öppna tunnelthrusterrör och 

pluggade, pluggarna har samma form som skrovet. Resultatet går att se i figur 4.4.2. 

Uppenbarligen har 8 hål i skroven ingen märkbar påverkan på strömningsmotståndet vid rörelse i     

x-led.  

 

Figur 4.4.2: Palmer (2009) Strömningsmotståndet med thrusterrör och utan. 
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Dessa tester genomfördes i Ljungsbro simhalls lilla bassäng och var inriktade mot att testa farkostens 

manövreringsförmåga och regleringen. Vid alla tillfällen var Jacob och Patrik med, se kapitel 2.3. 

Test 1 

Test av motorernas kraft 

En fjädervåg riggades så som är illustrerat i figur 4.5.1. Med hjälp av detta test 

kunde den främre vertikalt riktade thrusterns dragkraft bestämmas. Testet visade 

att den hade en dragkraft på         , då alla sidothrustrar bör vara identiska 

och riggningen tar lång tid, gjordes inge tester på de övrig sidothrustrarna. 

Den bakre thrustern testades på ett liknande sätt. Den har en dragkraft på mellan 

6 och 7 kg. Det stora konfidensintervallet beror på att farkosten gungade kraftigt 

under mätningen. 

Tester av roderinställningar. 

Farkosten svängde initialt kroniskt åt höger. Rodren snedställdes därför maximalt 

åt vänster, denna åtgärd gjorde att farkosten slutade rotera kring z-axeln. 

Farkosten svänger troligtvis på detta sätt på grund av att den har ett osymmetrisk 

strömningsmotståndet. 

Farkosten svängde även uppåt trots snedställningen av de fasta rodren, detta kan troligtvis förklaras 

av att ethernetkabeln kom ut på ovansidan. Vilket skapade en kraft som roterade farkosten kring y-

axeln. 

Test 2 & test 3 

Både dessa tester slutade i haveri.  

Vid test 2 började farkosten läcka, vattnet kom troligtvis genom gängtejpen kring en av 

slangnipplarna i fören. En av o-ringarna hade även några mindre klämmärken som kan ha orsakat 

läckan. Det går inte att avgöra om båda gängtejpen och o-ringen läckte eller bara gängtejpen, 

gängtejpen kunde fastställas som en av orsakerna med hjälp av testet som beskrivs i kapitel 6.3.  

Det läckte även in vatten i två av slangarna till två av motorerna som hade fått nya annorlunda 

slangnipplar, slangnippelmodellen var avsedd för tryckluft och klarade därför inte vattnet. Båda 

motorerna klarade sig, även om den ena fick vissa kosmetiska skador, korrosionsangrepp av kloret. 

Vid test 3 var det en kombination av motorhaveri, en av sidothrustrarna slutade fungera på grund av 

att en sladd lossnade, och ett par av motorstyrkorten var felprogrammerade. Motorstyrkorten är 

programmerade att stängas av vid en viss maxström för att skydda motorn och korten, denna ström 

var satt för lågt så motorerna stängdes av innan de nådde full hastighet.  

Allt detta ledde till att styrförmågan och regleringen inte kunde testas.  

Figur 4.5.1: skiss av 
riggen som mätte 
sidothrustrarna 

𝐹𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑠𝑙𝑎𝑑𝑑 

𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑥𝑒𝑙 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑀 
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Test 4 

Vid detta test hade thrustrarna kortats, samt den nya strömbrytaren och lyftpunkterna 

implementerats. Testet började med att vatten forsade in i farkosten och att läcksensorn utlöstes. 

Anledningen vara att en av o-ringarna blivit klämd i monteringen, skadan var så pass illa att den gått 

av i två bitar. O-ringen byttes på plats och testerna fortsatte.  

Testschemat såg ut som så att först snedställdes de bakre fasta rodren på de det sätt som gav bäst 

resultat, redan efter dessa inställningar åkte farkosten rakt framåt, vid lite högra hastigheter svängde 

den runt y-axeln upp mot ytan på grund av kraften som ethernet kabeln orsakade. Kortningen av 

motorkapslingarna gjorde att snedställningen av de fasta rodren inte behövde vara lika stor för att 

motverka rotationen kring z-axeln.  

Där efter testades regulatorn. Det fungerade inte perfekt men den hjälpte till att räta upp farkostens 

rotation kring y-axeln vi färd rakt fram. Regulatorn körde rätt motorer i rätt riktning, som mest la den 

bara på 20-30% av maxeffekten från sidothrustrarna. Hade vi haft tid att ställa in parametrarna i 

reglersystemet hade prestandan troligtvis förbättrats markant. 

Dessutom gjordes tester med att köra farkosten rakt fram och sedan lägga på ett roterande moment 

kring z-axeln i olika hastigheter. Testerna visade att farkosten klarade av att svänga lätt även i dess 

högsta hastighet. Då bassängens dimensioner och ethernetkabelns längd gör att svängande moment 

bara kan läggas på farkosten i 5-10m är det svårt att uttala sig om svängradien annat än att den 

troligtvis är stor, troligen mellan 20-70m i maxhastighet. Ytterligare tester hade genomförts om inte 

tiden i bassängen tagit slut. Att sidoförflytta farkosten gick inte alls när den fått upp lite hastighet i x-

led, precis som beräkningarna visat.  

Farkostens maxhastighet i x-led, rakt fram uppmättes till strax under 3 knop eller 1,5     med 

måttband och tidtagarur. På samma sätt uppmättes maxhastighet i y- och z-led till runt 0,6 knop eller 

0,3    . 

Testet avslutades i förtid eftersom farkosten blivit tyngre och läcksensorn utlöstes. När farkosten 

monterats isär kunde vi konstatera att det inte läckt in vatten och att viktökningen måste berott på 

att frigolitmaterialet och dysan sugit åt sig vatten. Samt att läcksensorn falsklarmade igen, ett 

återkommande problem som tas upp i nästa kapitel. 

 

Manövreringsförmågan 

Farkosten har utan tvivel resurserna att manövrera i låga hastigheter med önskvärd precision.  

Vid maximal hastighet som ligger på strax under 3 knop (1,5m/s) är farkosten fortfarande kapabel att 

skapa ett moment och där med att styra med sidothrustrarna. Tyvärr är kraften som ethernetkabeln 

orsakar så stor att det inte går att färdas rakt fram med hög hastighet, detta problem kommer såklart 

försvinna när den görs autonom. Vid vilken hastighet rotationen på grund av ethernetkabeln inträffar 

är osäkert, då tillräckligt med tester inte hunnits med. Något som kan sägas med säkerhet är att 

hastigheten vid vilken farkosten kan färdas rakt fram kommer öka ju bättre reglersystemet blir. 

Dessutom måste det sägas att rotation på grund av ethernetkabeln inte är ett stort problem, då 

farkosten ändå nätt och jämt hinner upp i maxhastighet innan det är dags att börja bromsa, både för 

att bassängen tar slut och för att ethernetkabeln tar slut. 
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Svängradien för olika hastigheter har inte kunnat mätas, då samtliga tester fått avbrytas i förtid. 

Troligen kommer styrförmågan vara begränsad till att hålla farkosten stabil vid färd rakt fram i högre 

hastigheter, vilket innebär att farkosten måste sänka hastigheten för att ändra färdriktning. Detta är 

dock löst baserat på observationer och antaganden, för att ge ett definitivt utlåtande i frågan måste 

ytterligare mätdata införskaffas, något det inte funnits tid för i detta examensarbete. 

Kring z-axeln är rotation inte något problem efter att de små rodren i dysan ställts in korrekt. Krävde 

mindre korrigering i test 4 än i test 1, alltså måste kortningen av thrustrarna ha hjälpt, se kapitel 9. 

Energieffektiviteten 

En implementering av roder skulle sannolikt kunna sänka den totala effektförbrukningen med uppåt 

40% vid konstant färd i hög hastighet. Men då farkosten främst kommer användas i bassänger där 

färd i 3 knop under en längre tid är osannolik, på grund av den uppenbara begränsningen av yta, 

måste det anses att konceptet med fyra sidothrustrar fungerar ur en energieffektivitetsynvinkel. Om 

alla thrustrar körs på max tillsammans med elektroniken, så borde batterierna räcka i runt 3,7h, 

verklig förbrukning är betydligt lägre. 

Sammanfattning 

Som helhet fungerar konceptet bra och farkostens thrustrar är väl dimensionerade för de uppgifter 

den ska utföra. Om farkosten ska användas för att söka efter objekt på havsbottnen över en längre 

tid skulle roder öka drifttiden och sträckan farkosten kan avverka markant. Som Stursk används just 

nu och kommer användas i den närliggande framtiden är den väldimensionerad, detta gäller speciellt 

för att ställa upp i SAUC-E.  



 
27 

 

 

Det var aldrig tänkt att elektroniken skulle modifieras nämnvärt under detta examensarbete. Men 

under arbetets gång uppdagades att det fanns ett flertal problem med konstruktionen som behövde 

åtgärdas. Trots att relativt stora förbättringar gjordes gick två motorstyrkort sönder under 

examensarbetet. 

 

Målet är ett stabilt elektroniksystem som kan överleva till projektets slut och i den mån det är möjligt 

även längre än så.  

 

Den enda dokumentation som finns är en inköpslista och kopplingsscheman över de egentillverkade 

komponenterna. Därför sammanställs ett fullständigt kopplingsschema över farkostens elektronik 

som finns i handhavandemanualen, se bilaga 4. Målet är att detta kopplingsschema kontinuerligt ska 

uppdateras för att följa farkostens utveckling. 

 

Elektronikvaggan: Den fysiska konstruktionen som håller samman elektroniken saknade vridstyvhet 

och bärkraft rent generellt, detta orsakade onödigt slitage på elektroniken när den samma skulle 

transporteras. Därför byttes bottenplattan ut från en plastskiva till en bockad aluminiumplåt, detta 

ökade vridstyvheten avsevärt. Dessutom bockades en plastskiva som används som mittenplatta, 

vilket ökade vridstyvheten ytterligare. Resultatet blev att man nu kan transportera elektroniken utan 

risk för att bryta av komponenter. Dessutom togs onödiga stöttor försvårade monteringen i 

tryckkärlet bort. Konstruktionen totalvikt förblev oförändrad.  

Batteripacken: Kabeldragningen runt batterierna var väldigt rörig och svår att följa. Detta löstes 

genom att de drogs om. Här finns det många onödigt långa och korta kablar, vilket skulle behöva 

åtgärdas av någon som är kompetent att arbeta med stark ström och höga säkerhetskrav. 

Figur 5.4.1: Elektronikvaggan, som man kan se finns det fortfarande arbete kvar att göra på den. 
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Kortet som parallellkopplar batterierna: Detta kort är i oerhört dåligt skick, men funktionellt. Ett par 

lagningar fick göras på lödningarna och sladdar dras runt områden där kopparbanorna var 

bortbrända. Detta kort måste byta ut. Står som nr 1 på framtida arbete listan. 

Sladden ut från kortet som parallellkopplar batterierna: Har förlängts. Tidigare var den bara 1dm 

lång, nu är den några dm lång. Detta förenklar laddningen avsevärt 

Säkringarna: Har flyttats så att de går att komma åt utan att skruva isär elektronikvaggan. Tidigare 

var de dolda under mittenplattan och gick inte att nå. 

Läcksensorerna: Är bara ett par piggar mellan vilka ström kan färdas om den nedsänks i vatten. Dessa 

har gjorts om så att det har hål och kan monteras på farkosten med skruv istället för tejp som 

tidigare. Sladdarna har även kortats och en kontakt har monterats på kretskortet de är kopplade till. 

Tyvärr falsklarmar de fortfarande, se test 4. Troligtvis måste nya sensor konstrueras. Nr 3 på framtida 

arbete listan. 

Arduinokortet: Samtliga sladdar till kortet har fått stiftlister. Tidigare var en 

stor del sladdar bara skalade och nerstuckna i stifthålen. Andra saknade 

krympslang och var därför bara någon millimeter ifrån att kortsluta varandra. 

Nu sitter samtliga sladdar på stiftlister och har krympslang kring lödningarna. 

Kontakterna ut ur locken: Har byts ut, detta minskar risken för att sladdarna till 

thrustrarna lossnar avsevärt. 

Kopplingsplintarna: Plusplinten har fått en skyddskåpa som täcker den, detta 

minskar risken för kortslutning av hela systemet avsevärt. Om någon råkat 

lägga en skruvmejsel mellan plus och minus hade antagligen batterierna och 

resten av elektroniken brunnit upp. 

Balanseringskortet: Har täckts över med en stor krympslang för att minska risken att något händer 

som råkar kortsluta det.  

Det hemgjorda kortet: Detta har bara fått en extra stiftrad för läcksensorerna. Att konstruera ett nytt 

kort skulle ha varit alldeles för tidsödande. Detta kort borde byggas om så att alla sladdar in i kortet 

sitter på stift, nu är de fastlödda direkt på kortet. Installation av stift skulle ge mycket större frihet 

när man arbetar med farkosten. Idag går det inte att plocka isär elektroniken då alla kort utom 

moderkortet och hårddisken är kopplade direkt eller indirekt till detta kort. Detta kort står som nr 4 

på framtida arbete listan. 

Tungelementet: Har ersatts med ett nytt. Det nya tungelementet har avtagbara sladdar och kan 

därför lämnas monterat på locket. 

Figur 5.4.2: Kortet som parallellkopplar batterierna 

Figur 5.4.3: Stiftlist 
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Samtliga kort har skruvats fast med rekommenderat antal skruvar, tidigare var vissa kort bara lite löst 

fästa då skruvarna och brickorna tog slut.  

Samtliga korts placering har ändrats för att lämna utrymme åt tryckgivaren och sladdarna ut ur 

locken. 

Kabeldragningen 

Kabeldragningen utanför tryckkärlet skulle kunna förbättras avsevärt. I dagsläget har den haft ett 

läckage in i tryckskrovet på grund av gängtejpen, samt två läckage in i motorerna på grund av dåligt 

val av slangnippel. Dessutom är det som mest besvärligt och i vissa fall omöjligt att montera isär och 

ihop kablaget. Problemet är att en kabel som är x cm lång kräver en slang som max får var x cm lång, 

annars går det inte att koppla ihop kabeln i slangen med kontakterna i ändarna. När kabeln väl är 

ihopkopplad med kontakterna måste slangen träs över slangnipplarna, det enda sättet att göra detta 

på är att knöla ihop kablarna inne i slangen. Detta sliter på kablarna, kontakterna och slangarna, 

dessutom är det svårt att göra.  

Limningen av de individuella ledarna genom slangnipplarna är en kvarleva från projektet 2010 då alla 

kablar drogs ut ur tryckkärlet genom epoxitätningar. På den tiden fanns det ingen slang kring 

kablarna när de väl kommit ut ur skrovet, epoxin var den enda tätningen. I nuläget är separationen av 

ledningarna och limningen bara en säkerhetsåtgärd ifall vattnet skulle ta sig in i slangarna. Att bara 

limma kabeln som den är skulle räcka gott och väl, istället för att dra upp till 5 individuella ledare som 

det blev med nätverkssladden.  

I figur 5.4.4 finns en bild på ett koncept av hur kabeldragningen skulle kunna se ut. Kablarna dras då 

genom båda nipplarna utan att kapas på mitten. En slang dras över kablarna som skydd och 

nipplarnas innandöme fylls med smältlim. I ena änden har man en slangnippel med o-ringstätning 

som dras åt med en hylsa från insidan. På så sätt behöver inte kabeln roteras när kabeln skruvas fast 

eller loss. I andra änden kan antingen samma sorts genomföring monteras eller en vanlig slangnippel 

med gängtejp eller helst o-ring, beroende på hur mycket utrymme som finns. En hylsa på insidan av 

locket vid varje slangnippel skulle göra farkosten betydligt enklare att arbeta med. 

Kontakterna för att ta isär delarna kan placeras inne i kamerahuset, tryckkärlet, motorkapslingen osv. 

På så sätt minskar antalet kontakter som kan glappa och om vatten läcker in genom slangen kommer 

det inte kortsluta något genom kopplingarna inne i sladden. Detta skulle öka både säkerheten och 

göra farkosten lättare att montera ihop och isär. 

Figur 5.4.4: Nytt koncept för kabeldragningen. 
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Kabelpaketet som går till kameran och lamporna går inte att plocka isär som det är hopmonterat i 

dagsläget, detta måste därför göras om. En metod för att lösa problemet skulle vara att konstruera 

en låda med ett lock, inne i lådan placeras kontakter mellan kablarna. På så sätt behövs bara en 

utgång från tryckkärlet till de tre kapslingarna och det går att ta isär kabelpaketet.  

 

Elektroniken är betydligt säkrare nu, det finns dock en hel del kvar att göra. Om projektet ska bli en 

långlivad satsning så måste hela elektronikpaketet ges en ordentlig genomarbetning och förbättras 

avsevärt. Detta arbete är ingen liten uppgift, och den som gör det bör se till att ha gott om tid att 

lägga på projektet samt vara kunnig. Det som har gjorts hittills tog ett par veckor, varav ett par dagar 

gick åt bara till att lista ut hur allt var ihopkopplat och ytterligare någon åt att köpa in nya 

komponenter. 

  

Figur 5.4.3: Koncept av hur en låda som fördelar 
kablar skulle kunna se ut. 
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I dagsläget ser tryckkärlet ut som på bilden nedan: 

Med den här konstruktionen kommer ett antal problem: 

 Klämda o-ringar är ett problem som har förföljt farkosten. Det sitter en liten klack på locket 

som är ämnad att garantera att o-ringen pressas samman på rätt sätt, det som händer när o-

ringen går sönder är att den fastnat mellan den här klacken och röret och då skadas den. 

Detta har lett till läckage vid två tillfällen, det låter som om det skulle vara lätt att undvika, 

men det är det inte, det är praktiskt taget omöjligt. 

 Gängorna på muttrarna slits för fort. Större delen av muttrarna har redan bytts ut efter bara 

ca 20 användningar. Även stängerna har börjat slitas, en gissning är att de kommer klara 10- 

20 användningar till innan de måste bytas. Anledningen är att muttrarna måste dras åt väldigt 

hårt för att förhindra läckage och detta sliter på gängorna. 

 Den har utstickande stavar som riskerar att fastna i föremål, som linor.  

Fördelar med denna konstruktion: 

 Den är enkel att tillverka 

 Den är billig 

Ytterligare en frågeställning är monteringen, hur lätt något är att använda är såklart subjektivt. Med 

detta sagt är det mycket arbete att montera isär och ihop farkosten igen.  Till exempel måste skalet 

plockas bort innan stängerna kan monteras loss, hela proceduren att öppna och stänga farkosten tar 

ca 40min, när man övat några gånger. 

 

Ett nytt tryckskrov måste göra det enkelt att ladda batterierna och det måste vara säkert mot 

läckage, säkerheten mot läckage är även en fråga om användarsäkerhet, då kortslutna batterier kan 

orsaka en explosiv brand inne i tryckskrovet. Dessutom måste konceptet gå att tillverka i 

universitetets verkstad då det skulle vara för dyrt att skicka ut uppgiften på entreprenad.  

Figur 6.1.1: Tryckskrovet som det ser ut just nu, rendering från Showcase. 
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Det måste vara enkelt att ladda batterierna eftersom det är det enda regelbundna fysiska ingreppet 

på elektroniken. Ett exempel på en lösning som skulle innebära att batterierna inte måste lämna 

tryckskrovet är att installera en brandlucka, som kan öppnas vid laddning. Det är ett säkerhetskrav 

att batterierna inte får förvaras inneslutna när det laddas, gaserna vid en eventuell brand måste 

kunna lämna tryckskrovet oförhindrat, för att förhindra explosion. Se handhavandemanualen för mer 

information om batterierna och laddningen av dom i bilaga 4. 

 

Nuvarande konstruktion 

En av anledningarna till att ett så tjockt skal valdes var att det gjordes en beräkning vid projektets 

start som visade att en cylinder av aluminium med en diameter på 250mm, längd på 500mm och 

godstjocklek på 5mm bara skulle klara 80m innan den skulle började deformeras plastiskt(REF I, SID 

25). På grund av ett enhetsfel stämmer inte detta, det antogs nämligen att 1bar motsvarade 1m 

vatten. Då 1bar motsvarar 10m vatten klarar denna cylinder 800m vatten innan plastisk deformation 

inleds. 5mm godstjocklek var ändå ett gott val då de inte bucklas så lätt vid slag, samt ger en stor yta 

för o-ringen att ligga mot.  

Läckage och undertrycktestning 

Farkosten drabbades av ett läckage under det andra testet. Då källan till läckaget inte gick att 

identifiera när det inträffade, behövdes en metod för att hitta läckaget. Metod som togs fram för att 

testa farkosten på ett visst djup, var att skapa ett undertryck inne i farkosten och sedan sänka ned 

den i en grund bassäng. På så vis kunde farkosten testas på ett simulerat djup. Rent praktiskt gick det 

till så att en T-koppling installerades i farkosten, på ena ingången sattes en tryckmätare och på den 

andra en vakuumpump som lånats från materiallabbet.  

10m vatten motsvarar ett undertryck på 1bar, 1bars undertryck kan bara uppnås om det är absolut 

vakuum inne i tryckskrovet, förutsatt att det är vanlig atmosfär utanför. Då vakuumpumpen inte var 

särskilt bra skapades endast ett undertryck på 0,6bar eller ett simulerat djup på 6m, vilket är 

tillräckligt för att simulera maxdjupet i simhallen i Ljungsbro, den simhall som användes för testerna 

av manövreringsförmågan.  

För att identifiera vart vattnet läckte in studerades alla metoder för läckage sökning som stod att 

finna. Tyvärr fungerade ingen av dem när läckan skedde i ett litet inneslutet utrymme, till vilket 

endast ytterst små mängder vatten tillströmmade. Därför togs en egen metod fram, denna metod 

innebar att raklödder sprutades in i farkosten på alla fogar som kunde tänkas läcka. Sedan skapades 

ett undertryck inne i farkosten och den nedsänktes i vatten. När farkosten sen skruvades isär gick det 

att se vart lödder som var bortspolat av vattnet som droppat in.  

Testerna visade att t-kopplingen som installerats läckte in vatten, och troligen även slangnippeln 

bredvid. Därför byttes gängtejpen på dessa två ut. 

State of the art 

För att finna en så bra lösning som möjligt studerades så många och varierade källor som möjligt, 

detta för att få ett stort underlag att arbeta med. 

Den vanligaste lösningen för att täta öppningsbara lock och fogar är ett enkelt skruvförband. Se bild 

6.2.2. Detta är i princip vad Stursk använder sig av i dagsläget.  
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Det finns ett problem med lösningen som används i Delphin2 (figur 6.2.1) och det är att om röret inte 

är perfekt cylindriskt, kommer det vara omöjligt att täta. Därför är alla lösningar som tätar i radialled 

bara tänkbara om passformen kan garanteras eller som komplement till en axiell tätning. Som 

utrustningen i universitetets verkstad ser ut just nu, går det inte att svarva i rör som är 500mm långa 

och har en diameter på 250mm med tillräckligt hög precision.  

Efter ett långdraget och iterativt arbete som pågått under hela examensarbetet och stora delar av 

projektarbetet har ett koncept tagits fram. Tyvärr saknas delstegen som ledde fram till denna design 

då det klottrats ned på postitlappar som sedan kasserats när en bättre lösning tagits fram.    

Konceptet illustreras på nästa sida. En ring monteras i varje ände av röret, mellan ringarna monteras 

invändiga stänger som håller fast ringarna mot kanten av röret. Stängerna går inte igenom ringen. 

Mellan ringen och kanten sitter en o-ring, precis som nu, skillnaden är att den här ringen inte är 

menad att monteras av och på hela tiden, utan sitter där mellan körningar. Dessutom sätts en 

invändig o-ring som backupp ifall den första går sönder.  

Utanpå ringen monteras ett lock, mellan locket och ringen sitter ytterligare två o-ringar innanför 

skruvarna som håller fast locket, dessa skruvar går inte heller igenom ringen. Dessa o-ringar borde 

vara insänkta i ringen eller i locket så de inte ramlar bort när man skruva ihop farkosten, vilekt är ett 

stort problem med den nuvarande konstruktionen. På ena sidan skulle bara ett lock kunna fästas och 

på andra sidan en ring och ett lock, på så vis är det lätt att komma in från ena sidan och antalet o-

ringar som riskerar att fallera minimeras. 

På stängerna som går invändigt genom tryckkärlet kan cirklar för montering av elektronik monteras, i 

illustrationerna namnges de som slädar. Figur 6.3.3 är en genomskärning som illustrerar hur ringen 

kan konstrueras för att får dubbla o-ringar utan att det krävs någon bearbetning av röret. Om o-

ringen som sätts mot insidan av röret är extra tjock så blir den inte lika känslig för variationer i rörets 

diameter. 

Figur 6.2.3: United States Patent 6534712; genomföring av fiberoptisk kabel till ubåt 

Figur 6.2.2 Bild av en bultad 
lucka in i en industriell tank 

Figur 6.2.1: Från en uppsats om Delphin2 
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Ytterligare en möjlighet är att svetsa fast ett skal av rostfritt stål på ett par ringar av samma material. 

På så vis behöver rörets dimension inte vara dimensionerad för farkosten. Rostfritt stål går lika bra 

att svetsa i som vanligt stål, och som alla vet så går det att svetsa behållare trycktäta behållare, se till 

exempel på en gasolbehållare. 

 

För att göra farkosten autonom krävs det antagligen regelbunden testning, för datainsamlingar och 

validering av det som gjorts. Dessutom kommer uppdragsprogrammeringen antagligen kräva att 

farkosten provköras ett flertal gånger per uppdrag innan de fungerar felfritt. Redan under detta 

examensarbete hade farkosten behövt provkörs oftare och längre än den kunde på grund av 

läckagen som inträffade. Det behöver bli lättare och framförallt säkrare att provköra Stursk.  

En enkel åtgärd för att lösa problemet med de sönderdragna gängorna är större muttrar och stänger, 

detta sprider kraften över en större area och minskar slitaget på gängorna avsevärt. Att ha fler 

stänger skulle inte fungera, då de fortfarande skulle behöva dras lika hårt.  

Problemet med klämda o-ringar kan lösas med att de petas bort från klacken så gott det går. Tester 

har visat att det är lättare att göra detta om o-ringen täcks med ett tunt lager klibbigt fett innan den 

monteras.  

Slutsatsen blir att ett nytt tryckskrov som inte drabbas av läckage lika lätt behövs, då det kommer 

skydda både farkosten och användaren. Dessutom måste det bli enklare att ladda batterierna mellan 

körningarna. 

  

Figur 6.3.1: Vy av ny lockkonstruktion Figur 6.3.2: Sidovy av ny lock konstruktion 

O-ringar 

Lock 

Rör 

Ring 

Figur 6.3.3: Förstoring av hörnet med locket, ringen och röret 

Figur 6.3.4: Vy av hur locket kan 
fästas i ringen för att göra 
monteringen så enkel som möjligt. 

Skruvhål för 

gängstavarna till 

ringen Skruvhål för 

fäste av lock 
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Då farkosten måste fraktas till och från bassänger ska handtag integreras i kroppen. Det är även ett 

krav för att få ställa upp i SAUC-E att farkosten har tydligt markerade fästpunkter, översatt citat från 

reglerna ”Alla farkoster måste ha 2, 3 eller 4 tydligt utmärkta lyftpunkter i vilka en kommersiell 

standard slinga enkelt kan fästas/lossas – på land eller i vatten – på ett säkert sätt.”(REF XII, SID 9)xii 

Målet är att integrera lyftpunkter som både människor och maskiner kan använda genom att fästa en 

”kommersiell lyftslinga” i dem. 

 

Här följer en lista på krav som lyftpunkterna måste uppfylla: 

Krav: 

 Klara alla tänkbara slingor. 

 Lätt att använda. 

 Kunna användas av både människor och maskiner. 

 Säkra att använda. 

 Mellan 2 och 4st lyftpunkter. 

Önskemål 

 Den ska inte påverka strömningsmotståndet. 

 Det ska inte kunna fastna något av misstag. 

 Helst 2st lyftpunkter. 

Dessutom har ytterligare ett krav framkommit under arbetets gång, nämligen placeringen av 

handtagen i förhållande till strömbrytaren, då de optimalt vill sitta på samma plats. Handtaget bör 

sitta rakt ovanför masscentrum då allt annat skulle ge instabilitet. Lyftpunkterna bör dessutom sitta 

på gavlarna av tryckkärlet då de är de punkterna som har högst strukturell integritet. Magneten till 

strömbrytaren måste också sitta på gaveln, då sensorn sitter innanför gaveln. Dessutom bör 

strömbrytaren sitta på den övre halvan av farkosten då det kommer ge bäst resultat, se kapitel 8.2 

för motivering. Därför är det viktigt att konstruera dessa två element tillsammans som en 

kompromiss. 

Dimensionerna på en kommersiell slinga är ej specificerad, då det kan vara allt från ett band med en 

genomskärningsarea på några kvadratmillimeter, till en tygklädd kätting. Därför måste slutprodukten 

göras anpassningsbar.  
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Arbetet började med fritt spånande, i processen togs förslag som byglar, öglor och krokar fram; vissa 

upphöjda andra nersänkta. Ur den stora floran Idéer är det två som utmärk sig som något bättre. Den 

ena är en upphöjd stav som löper parallellt med farkostens färdriktning. Den andra är en nersänkt 

stav parallellt med färdriktningen. Se bilderna i Figur 7.3.1 och 7.3.2. 

Anledningen att ha en stav istället för ögla eller krok är att det minskar risken att till exempel en 

fiskelina som sveper förbi farkosten fastnar i den. Av samma anledning är det en bra ide att ha fästet 

parallellt med färdriktningen, dessutom minskar strömningsmotståndet då arean i färdriktningen blir 

mindre. 

Nedan följer ett antal olika för- och nackdelar med de två koncepten, ett plus betyder att den är 

bättre än det andra alternativet. 

Nersänkt stång Upphöjt stång 

-  Svårt att montera  
+ Mindre strömningsmotstånd 
+ Mindre risk att något fastnar 
-  Svår att konstruera  
-  Svårare att använda, ont om utrymme kring 
B stången 
-  Tar upp utrymme för strömbrytaren 

+ Lätt att montera 
-  Visst strömningsmotstånd 
-  Viss risk att något fastnar 
+ Lätt att konstruera 
+ Lätt att använda, gott om utrymme kring sig 
+ Tar inte upp utrymme som strömbrytaren ddb 
b behöver 

Tabell 7.3.3 

Tillbehör 

Till lyftpunkten ska en lyftkrok konstrueras, se Figur 7.3.4. 

Denna krok är till för att bära farkosten samt lyfta den i och ur vattnet. Kroken ska 

vara vinkelrät mot handtaget för att ge ett så bra grepp som möjligt. Krokar av det 

här slaget var väldigt vanliga på den tiden då människor skötte av- och 

pålastningen av säckar på kärror och fartyg, eftersom de gjorde det möjligt att 

”greppa” säckar som saknade handtag. 

Ett alternativ skulle vara att installera handtag direkt på farkostens kropp, detta 

skulle fungera, men för att göra ett handtaget greppbart för en hand måste det 

vara minst 10 cm långa och sticka upp 4-5cm från kroppen. Detta skulle generera 

onödigt mycket strömningsmotstånd, det skulle dessutom göra strömningen kring 

kroppen asymmetriskare och farkosten svårare att styra. 

Om det skulle visa sig att lyftanordning vid t.ex. SAUC-E, kräver större lyftpunkter 

kan en ring monteras i den nuvarande anordningen, se figur 7.3.5. Detta skulle 

Figur 7.3.1: Nersänkt fästpunkt Figur 7.3.2: Upphöjd fästpunkt 

Figur 7.3.4: Krok att 
lyfta farkosten med 

Figur 7.3.5: Ring i 
fästanordningen  
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göra det möjligt att använda även större lyftanordningar utan att installera ett stort fäste som 

genererar onödigt strömningsmotstånd och ökar vikten. 

 

Efter att tittat närmare på utrymmet ovanför slangnipplarna beslutades att använda konstruktionen 

som illustreras i figur 7.3.2. Då den nedsänkta konstruktionen aldrig skulle fått plats. 

För att göra infästningen så stabil som möjligt och ingreppet i den befintlig konstruktion så litet som 

möjligt monterades fästet i två befintliga skruvhål. En viss modifikation av ändbitarna på strukturen 

krävdes för att möjliggöra denna montering. Ritningar på de nya komponenterna bifogas i en bilaga3.  

Materialvalet blev rostfritt stål då det inte rostar och förlorar bärkraft. Utfyllnadsbiten kommer från 

en kasserad ”Frontbit mot tryckskrovet” se bilaga 3, och är i samma plastmaterial som resten av 

konstruktion. 

Den nya lyftpunkten fungerar bra ute i fält. 

Krav: 

 Klara alla tänkbara slingor (med ring).          

 Lätt att använda. 

 Ska kunna användas av både människor och maskiner. 

 Säkra att använda. 

 Mellan 2 och 4st lyftpunkter. 

Önskemål: 

 Den ska inte påverka strömningsmotståndet (en viss påverkan på strömningsmotståndet har 

den). 

 Det ska inte kunna fastna något av misstag, (de rundade hörnen gör det väldigt osannolikt att 

något skulle fastna i den). 

 Helst 2st lyftpunkter.  

Figur 7.4.1: Fästpunkten, utan skalet monterat 
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För att göra farkosten säker att transportera, använda och förhindra att den dra el samtidigt som den 

transporteras/lagras, behövs en strömbrytare. Det är även ett krav för att få ställa upp i tävlingen 

SAUC-E. Strömbrytaren måste finnas på farkostens utsida, vara lättåtkomlig, och stänga av all el till 

farkosten enligt reglerna för SAUC-E 2012 (REF XII, SID 9). Stursk är byggd så att elen till motorerna är 

kopplad via datorn och Arduinokortet. Detta innebär att motorerna förlorar sin el om datorn gör det 

samma, elen till datorn kommer via ett relä som styrs av ett tungelement. Datorn ges alltså ström om 

en magnet placeras mot skrovets utsida, vilket aktiverar tungelementet. Under projektkursen 

placerades magneten mot skrovet med hjälp av tejp som lindades runt farkosten. 

Målet är att förbättra infästningen av magneten. Magneten ska vara lätt att fästa och lätt att ta bort 

om det behövs. Samtidigt som den inte får ramla bort av misstag. 

 

Här följer en lista på krav som strömbrytaren måste uppfylla 

Krav:  

 Den ska vara lättåtkomlig. 

 Den ska vara lätt att använda både på land och i vatten med dykarhandskar. 

 Den ska inte kunna lossna av misstag. 

Önskemål: 

 Den ska gå att bryta från stranden via lina, om farkosten tappar kontrollen. Främst bra att ha 

när den gjorts autonom. 

 Den ska inte öka strömningsmotståndet. 

För att möjliggöra att elen kan ryckas även om farkosten ligger på botten, samt med lina från ytan 

bör handtaget sitta på farkostens ovansida. Ett krav som har framkommit under arbetets gång är att 

lyftpunkten och strömbrytaren optimalt bör sitta på samma plats. Det är därför viktigt att koncepten 

tas fram med hänsyn till varandras krav. Se kapitel 7.2 för ytterligare motivering. 

 

Strömbrytaren kan delas in i två komponenter, handtaget och anordningen som fäster magneten i 

farkosten (låsmekanismen). 

Låsmekanismen 

Efter att studerat de kontakter och vred som finns på marknaden, 

har ett flertal olika koncept på hur en låsmekanism på en 

strömbrytare kan se ut tagits fram. 

Den bästa av dessa är ett slags vridlås, där ett par pinnar trycks 

ner och roteras in i ett par skåror, liknande dom i figur 8.3.1.  

I botten av konstruktionen kan en tunn plåt eller fjäder monteras 

Figur 8.3.1: Låsmekanism 
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så att pinnarna trycks upp i ett låsläge. Detta gör att man måste trycka ner handtaget för att låsa upp. 

Ett alternativt är att det måste vrida extra hårt i början för att få upp låset. Det beror på hur man 

konstruerar skåran som pinnarna ligger i. Detta är en ganska vanlig konstruktion i konventionella 

låsmekanismer.  

Denna lösning kräver dock att finmekaniska detaljer tillverkas, något som verkstaden på universitetet 

saknar utrustning för. 

Det andra konceptet drar nytta av att det redan finnas en magnet i konstruktionen. Om magneterna 

ges en kontaktyta mot ett metalbläck kommer den fastna, förutsatt att magneten är tillräckligt 

kraftig kan detta räcka som lås.  

Magneterna 

Den befintliga magneten är fyrkantig och saknar hål för infästning av ett handtag. Efter att pratat 

med verkstaden kom vi överens om att inte försöka borra i den befintliga magneten då den var 

alldeles för spröd. Det fanns även en risk att magnetismen försvinner/avtar om man hål görs i den.  

Efter att genomsökt ett antal butiker i närområdet, hittades neodynmagneter med hål på Clas 

Ohlson. Dessa skulle ha en lyftkraft på 0,9kg styck, med en diameter på 10mm och en tjocklek på 

4mm framstod de som ett bra alternativ. Tyvärr var magnetfältet som dessa magneter genererade 

inte tillräckligt kraftigt för att utlösa tungelementet genom den 5mm tjocka aluminiumen. 

En andra uppsättning magneter beställdes tillsammans med magneterna till hallsensorerna från ett 

tyskt företag vid namn Supermagnete, vilka specialiserat sig på udda magneter. Dessa magneter har 

en lyftkraft på 6,3kg trots att de bara är 15mm i diameter, 6mm tjocka och har ett hål i mitten. Tester 

har visat att dessa magneter är kraftiga nog att utlösa tungelementet genom tryckkärlets gavel. 

Handtag 

I arbetet med att ta fram handtaget har två distinkt olika koncept utkristallisera sig. Den ena är ett 

vred som kan greppas och eventuellt vridas för att öppna en låsmekanism. Det andra är en bit rep 

eller liknande, detta fungerar såklart bara om magneten inte måste vridas. Med ett korrekt val av rep 

borde risken att något fastnar i ett av handtagen vara ungefär lika stor.  

Placering 

Då magneten ska påverka ett tungelement på insidan av tryckskrovet måste handtaget placeras 

precis vid sidan av locket på tryckkärlet. Dessutom måste den sitta vid sidan av lyftpunkten. 

Placeringen som valdes kan ses i figur 8.3.2.  

Figur 8.3.2: Det gröna bandet är magnetens handtag och bredvid den sitter lyftpunkten. 
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Den slutliga lösningen blev att placera magneten på gaveln och tungelementet på insidan. Som 

handtag används en ca 10 cm lång bit spännband. En rostfri skruv och plastbrickor användes för att 

fästa magneterna i varandra samt bandet i magneterna. Tanken var sedan att magneterna skulle 

läggas mot en metallyta som skulle hindra att magneterna av misstag ramlar bort. Denna metallbit 

behövde inte tillverkas då skruvarna och brickorna till strukturen i området endast var galvaniserade. 

Dessutom blev passformen relativt hög, vilket förhindrar att magneten ramlar ut.  

Lösningen fungerar i sin helhet väl och är dessutom föredömligt simpel. 

Krav: 

 Den ska vara lättåtkomlig. 

 Den ska vara lätt att använda både på land och i vatten med dykarhandskar. 

 Den ska inte kunna lossna av misstag. 

Önskemål: 

 Den ska gå att bryta från stranden via lina, om farkosten tappar kontrollen. Främst bra att ha 

när den gjorts autonom. 

 Den ska inte öka strömningsmotståndet. 

Det är min uppfattning att strömbrytaren uppfyller samtliga kriterier på kravlistan.  

Figur 8.4.1: Magneten med handtaget Figur 8.4.2: Hallelementet är den svarar 
cylindern mellan BV och Tail. 
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Sidothrustrarna som går genom farkostens kropp används för att förflytta den horisontellt, vertikalt 

samt för rotation kring de egna axlarna. Dessa thrustrar är en viktig del av farkostkonceptet och är 

det som gör Stursk speciell.   

Problem med den tidigare konstruktionen var dels att thrustrarna var för långa och därför stack ut 

utanför farkostens kropp. Dessutom stack kablarna rakt ut ur kroppen vilket skapade en ögla som 

riskerade att fastna i saker. Därför blev målet att korta thrustrarna så att de inte sticker ut utanför 

farkostens kropp då de orsakar osymmetriska flöden som gör farkosten instabil. 

 

Som en del av examensarbetet bestämdes att motorerna om möjligt skulle kortas, detta eftersom de 

var längre än farkostens diameter.  

Krav: 

 Thruster med propeller, kontakt och kabel ska vara kortare än farkostens diameter. 

 Komponenterna ska klara minst samma djup som innan. 

 Propellern ska vara ordentligt fäst vid farkostens axel. (Med den tidigare konstruktionen 

hade en propeller lossnat vi två separata tillfällen när bultarna inte dragits åt tillräckligt). 

 Det ska gå att montera loss motorerna om detta behövs.  

 Det ska fortfarande gå att underhålla motorn. 

Kortningen kan delas in i två delar, att vinkla nippeln på locket så att kabeln inte sticker ut från 

farkostens kropp, samt att om möjligt korta ner inkapslingen och ändra infästningen av propellern. 

Det senare två ska bara göras om vinsten anses vara signifikant nog.   

 

I dagsläget är thrustrarna något längre än farkostens diameter. Genom att öppna motorerna och 

inspektera konstruktionen visuellt konstaterades att det fanns utrymme inne i kapslingen som inte 

användes. De borde alltså gå att korta kapslingen med nästan 2cm. På baksidan sticker kablarna rakt 

ut, vilket också tar upp ett onödigt stort utrymme.  

En sökning på internet visade att propellrar brukar fästas med någon sorts anordning genom axelns 

radie. Denna anordning är oftast gjord av mässing som ska gå av om propellerns plötsligt stannar, 

detta är menat att skydda motor och axel. Då Stursks motorer inte är tillräckligt starka för att skada 

Figur 9.1.1: Gamla 
kabeldragningen 

Figur 9.1.2: Gamla motorkapslingen monterad. 
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sig själv och propellern är den svagaste komponenten beslutades att inte installera en sådan 

anordning. Problemet med axiell infästning är att den lossas av tröghetsmomentet när motorn 

startar och stannar hastigt. 

 

Locket 

Principen för att vinkla locket är enkel, tyvärr blir geometrin lätt för svår för universitetets verkstad 

att tillverka.  

Ett antal olika nippelkoncept utvärderades. Det första var att ha den som en integrerad del av 

konstruktionen. Detta skulle minska antalet skarvar som kan läcka, vilket är eftersträvansvärt. Men 

detta gick inte då det skulle vara allt för komplicerat att tillverka. Det skulle nämligen kräva att ett 

cylindriskt block med en radie lika stor som radien av locket plus längden av nippeln användes, större 

delen av materialet skulle sedan bearbetas bort för att få fram formen. Istället fick det bli en avtagbar 

nippel. 

Helst hade nippeln limmats fast på plats, för att på så vis bli en permanent del av konstruktionen. 

Detta skulle ha fungerat om det inte varit för att materialet som locket tillverkades i, POM-C, inte går 

att limma utan att först behandla med en stor mängd kemikalier. En mindre undersökning av andra 

plaster visade att plaster som är hårda och styva nog att maskinbearbeta i allmänhet inte går att 

limma utan att först behandla med kemikalier, dessutom innebär det en stor extra kostnad att 

beställa in några decimeter specialplast bara för att detta ändamål. Iden förkastades. 

Den slutgiltiga lösningen fick istället bli att använda vanliga mässingsnipplar, Se figur 9.4.1.  

Ett par olika tätningsmetoder utvärderades också, tidigare har gängtejp använts för att täta 

slangnipplarna som monterats på tryckkärlet i Stursk. Ett alternativ skulle vara att använda o-ringar. 

  

Figur 9.4.2: Genomskärning av locket. Figur 9.4.1: Bild på nya locket. 
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Nedan följer en enkel utvärdering av för och nackdelar med gängtejp och o-ringar. Ett plus betyder 

att den är bättre än det andra alternativet. 

Gängtejp  O-ringar  

+ Billigt 
+ Relativt lätt att använda 
+ Kräver inget extra utrymme 
– Resultatet varierar  
– Måste bytas varje gång kapslingen skruvas upp 
– Gängor i plast slits med varje användning 
– Klarar bara ett okänt antal bar 

+ Relativt billiga  
+ Lätt att dimensionera för ett spec. tryck 
+ Lätt att använda 
– Måste specialbeställas 
– Kräver extra utrymme  
– Repor kan orsaka läckage 

O-ringar skulle vara att föredra som tätningsmetod, det kräver dock att slangnipplarna 

specialtillverkats i verkstaden. Då slangnipplar med rätt dimensioner och specifikationer inte verkar 

finna på marknaden. 

Inkapslingen 

När motorkapslingen öppnades och granskades var det uppenbart att strax över 20mm skulle kunna 

kapas av kapslingen i den änden som propellerns sitter. Vid kortning av inkapslingen skulle även en 

ny kortad axel behövas, vilket i sin tur ger en möjlighet att göra en bättre infästning för propellern. 

Locket som axeln går genom gick att behålla som det var. 

Propellerinfästningen 

En mycket bättre montering skulle vara att sätta propellern direkt på axeln, men då propellrarna 

redan är tillverkade och ganska dyra var det mer ekonomiskt att göra en ny instans mellan axeln och 

propellern. Instansen fästs på axeln med en kil och i propellern med en skruv. Denna metod lämnar 

gott om möjligheter för framtida infästningar när nya propellrar måste tillverkas, vilket kommer 

hända då materialet de är gjorda i är ganska sprött.  

Den yttre änden av instansen gavs en sfärisk form för att om möjligt minska strömningsmotståndet 

en aning, men mest för att det är estetiskt tilltalande. 

 

Figur 9.3.1: Gamla propeller infästningen Figur 9.3.2: Nya propellerinfästningen 
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Den så kallade bomben är tryckkärlet från farkosten som byggdes 2010, den har fått sitt namn av att 

den ser ut som en hemgjord bomb. Nu används den som tryckkärl när andra delsystem som motorer 

ska testas. Efter att komponenten man vill testa placerats i kärlet fylls det med vatten och trycksätts 

sedan med tryckluft. Fördelarna med att använda tryckluft för trycksättningen är att det är enkelt att 

reglera trycket med tryckluft, en tryckregulator saknas i nuläget, men skulle bara kosta 300kr. När det 

gått en viss tid tas komponenten ut och inspekteras. Den första motorkappslingen testades i 30 

minuter på ett tryck motsvarande 10-20 m.  

Motorkappslingen klarade testet utan anmärkningar. Det kan fortfarande vara så att motorerna 

läcker när axeln börjar rotera även om de klarar detta statiska test. Om motoraxlarna inte helt 

cylindriska kring tätningen, hinner inte tätningen omforma sig när axeln ”ändrar form”, ändrar radie 

vid rotation. Ett annat problem är att med tiden blir packningarna spröda och mister sin flexibilitet, 

som med alla gummimaterial. Tillsammans med slitage kommer detta för eller senare leda till 

läckage. Att analysera när detta ligger utanför spannet av detta examensarbete, men det bör göras. 

 

Det slutgiltiga resultatet är en motor som är 40mm kortare och fungerar lika bra som originalet; 

originalet var 280mm vilket är 30mm mer än farkostens diameter. Dessutom har en bättre 

propellerinfästning implementerats.  

Det finns dock två problem med den nya konstruktionen, det första är att det är svårare att föra 

kabeln ut genom det krökta locket, detta problem går inte att konstruera bort, det är en direkt följd 

av att man kröker kabeln. Det andra är att POM-C plasten som locket är gjort i, redan har den börjat 

bli sliten i gängorna pga. slangnipplarna.  

  

Figur 9.5.1: Tryckkärlet som användes för att testa motorkapslingen. 
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Krav: 

 Thruster med propeller, kontakt och kabel ska vara kortare än farkostens diameter. 

 Komponenterna ska klara minst samma djup som innan. 

 Propellern ska vara ordentligt fäst vid farkostens axel.  

 Det ska gå att montera loss motorerna om detta behövs.  

 Det ska fortfarande gå att underhålla motorn (även om det tyvärr har försvårats något). 

Om en ny motorkapsling någonsin måste konstrueras från grunden, finns alla möjligheter att göra en 

med endast en o-ring i ena änden av kapslingen. Detta skulle minska risken för läckage, dessutom 

borde inkapslingen göras helt i metall, helst aluminium då att den skulle bli betydligt tåligare då. 

 

Figur 9.6.1: Konceptbild av hur en thrusterinkapsling med 
enbart en skarv skulle kunna se ut i genomskärning. 

Figur 9.6.2: Det nya locket monterat i farkosten 
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Rotationsgivare krävs för att uppnå högkvalitativ reglering. När förändringar i propellerns 

rotationshastighet måste göras med hög precision och hastighet är mätning av rotationshastigheten 

nästan ett måste(REF xiii). Snabba och exakta ändringar krävt till exempel för att styra farkosten när 

den ska färdas rakt fram i hög hastighet. 

Alternativet till att ha rotationsgivare som mäter rotationshastigheten skulle vara att reglera 

motorhastigheten utifrån strömstyrkan. Detta fungerar, men ger ett betydligt sämre resultat då 

kvalitén på strömstyrkereglering är väldigt låg, speciellt vid låga varvtal.  

Ytterligare en fördel med varvtalsreglering är att kvalitén på regleringen inte degenereras med tiden. 

När packboxar byts ut eller rent av hela motorn ersätts, ändras strömmen som krävs för att uppnå ett 

visst varvtal. Så länge propellern och geometrin runt den är den samma kommer kraft som 

produceras vara den samma, vid varje varvtal. Med strömstyrkereglering måste parametrarna som 

styr strömstyrkan justeras varje gång något som påverkar hur trögt motorerna roterar ändras. 

Målet är att installera rotationsgivare som kan kopplas till motorerstyrkorten, då kan de integrerade 

kretsarna i motorstyrkortet ha en enkel intern reglerloop som styr rotationshastigheten. Detta 

innebär att datorn skickar ett varvtal vilket motorstyrkortet sedan implementerar detta, detta 

minskar data som måste skickas till och från datorn via Arduinokortet. 

 

Nedan är en punktlista på krav och önskemål 

Krav: 

 Mäta rotationshastighet. 

 Rymmas i den befintliga kapslingen, Ф 30x10 [mm]. 

 Ska fortfarande gå att plocka isär motorn och kapslingen. 

Önskemål: 

 Ska även klara rotationsriktning. 

Ett val att inte mäta vinkeln har gjorts då det inte borde spela någon roll för en propeller.  

 

Angående senorlös mätning av rotationshastigheten har detta skrivits: ” Sensor less techniques are 

not a recent idea, as is evidenced by the work of Allured and Strzelewigz [1]. Nevertheless, due to the 

complexity of these methods, they have not yet replaced conventional sensors such as encoders, 

potentiometers, tachometers, Hall effect sensors, or…”(REF xiv). Detta citat kommer från en uppsats 

publicerad 2012 som påstår sig ha delvis löst problemet med sensorlös estimering av 

rotationshastighet för borstade DC motorer. Men än har ingen lyckats finna en fullständig och enkel 

lösning. Då det inte finns några enkla metoder för att sensorlöst mäta rotationshastigheten hos en 

borstad motor måste sensorer installeras för att mäta rotationshastighet.  
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Första steget var att undersöka om det fanns rotationsgivare som kunde köpas in och installeras på 

de befintliga motorerna. Den som kom närmast att var användbar såldes tillsammans med motor, 

den har en omkrets på bara 30mm, men är tyvärr över 1 cm lång. Dessutom säljs den bara 

tillsammans med nya motorer, då den måste monteras vid tillverkning. Därför valdes färdigbyggda 

sensorer bort. 

Det finns ett par olika metoder för att mäta rotationshastighet som är lämpliga när det är ont om 

utrymme; optisk mätning och magnetisk. Den optiska kräver en ljuskälla och en mottagare. Tyvärr 

gick det inte att hitta några sensorer som rymdes inne i inkapslingen hos de elektronikleverantörer 

som granskades. Med detta sagt så ska det finns ljussensorer i form av integrerade kretas som är små 

nog att rymmas inne i motorkapslingen, men dessa gick inte att hitta. Det går även och använda 

fiberoptisk kabel för att slippa placera sensorn och ljuskällan vid mätpunkten. Då fiberoptisk kabel är 

väldigt svår att arbeta med, då den inte får kapas, var detta inte en möjlighet. Av dessa skäl förkastas 

idén att använda optiska sensorer. 

De magnetiska sensorer som används vid rotationsmätning kallas hallsensorer, de är väldigt små och 

lätta att få tag på. En vanlig hallsensor från Elfa är mindre än 3x3x3 [mm] och kostar ner åt 10kr/st. 

Nackdelen med att använda hallsensorer är att det måste finns ett magnetiskt. För att skapa detta 

magnetfält krävs att en magnet monteras på motorns axel. Olika rotationsriktningar kan mätas 

genom att två sensorer placeras med 90⁰ förskjutning, då uppstår en fasförskjutningen som visar 

rotationsriktningen. 

Många av besluten som fattades vid konstruktionen av rotationsgivaren, fattats i samråd med Lars 

Andersson som är forskarassistent på IEI. Lars arbetar med just elektronik och konstruerade 

motorstyrkorten som används i farkosten. 

 

Komponenterna: 

Då den fysiska ytan som fanns att arbeta på var väldigt begränsat handlar mycket av 

konstruktionsarbetet om att minimera storleken på komponenterna. Efter ett visst sökande hittades 

en hallswitch som passade ändamålet perfekt.  

Hallswitchar ger +5V när magnetfältet kommer från ena hållet och 0V när magnetfältet kommer från 

andra hållet, ett annat ord för detta är bipolärhallswitch. Den kostar dessutom bara 13kr/st och är 

3x2x1 [mm] stora. Modellen heter A1201UA och tillverkas av Allegro. 

Hallelementet är ganska komplexa, de har inbyggda regulatorer och förstärkare m.m. Men 

funktionaliteten är enkel att beskriva, det är som en vippa som styrs av ett yttre magnetfält. se Figur 

10.4.1. 

  

Figur 10.4.1: Skiss av hur hallelementet fungerar. Pilen illustrerar strömmens riktning 
över resistorn. 
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Resistorn R ingår inte i hallelementet utan måste monteras dit av användaren. Som man kan se på 

bilden ska den placeras mellan Vcc och utsignalbenet. Resistorn släpper då igenom en liten ström till 

signalbenet när kretsen inte är sluten. På så vis blir det en skillnad i potens skillnad mellan sluten och 

öppen krets. Signalbenet får nämligen 0V som ”signal” när kretsen är sluten och Vcc (i det här fallet 

+5V) när kretsen är öppen. R ska väljas till ett högt värde ca 10kΩ, då blir läckströmmen så pass liten 

att den i sammanhanget kan anses försumbara, samtidigt som den inte minskar kvalitén på 

mätresultatet. (REF. MICHAEL JOSEFSSON, UNIVERSITETSADJUNKT PÅ ISY) 

Nästa komponent är magneten. Efter flera dagars sökande hittades ett tyskt företag vid namn 

Supermagnete som säljer så kallade ringmagneter med olika polariseringar. Det flesta cylindriska 

magneterna är polariserade genom längden, detta innebär att magnetfältet inte ändras när 

magneten roterar. Det som behövs är en magnet som är polariserad antingen över diametern eller 

med flera nord- och sydsegment. Se Figur 10.4.1. 

Ett beslut fattades att använda en ringmagnet med diameter 10mm. Tjockleken 3 mm och med ett 

7mm stort hål i mitten. Den minsta magneten som stod att finna med en polarisering som den på 

bilden i mitten. 

Ett mönsterkort och kopplingsschema har också tagits fram för rotationsgivaren, kopplingsschemat 

syns i figur 10.4.2. Programmet som användes för att göra både kopplingsschemat och mönsterkortet 

är Eagle 6. Mönsterkortschemat finns i Bilaga2. 

De två IC kretsarna är hallelementen, R1 och R2 är resistanserna som gör att mätningarna blir läsbara 

och S4B-ZR är en kontakt.  

 

Figur 10.4.1: Normallt polariserad magnet, magnet polariserad över diametern 
och en segmentpolariserad magnet.   

Figur 10.4.2: Kopplingsschemat.  
X1-out1, X2-out2, X3-VCC, X4-GND 
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Då tiden och i viss mån pengarna tog slut har ingen prototyp byggts. Alla komponenter som krävs 

exklusive ZHR-4 och mönsterkorten har köpts in, ett mönsterkort kostar runt 800kr. ZHR-4 är en 

hylskontakt till S4B-ZR och finns på Elfa för bara 1,5kr/st. Hallelementen och resistorerna har 

kopplats ihop på en testplatta och signalen tagits ut i ett oscilloskop med gott resultat. 

Det enda frågetecknet som kvarstår är kabeldragningen ut ur inkapslingen, det är osäkert om det 

kommer finnas tillräckligt med utrymme för alla sex kablarna i den befintliga slangen. Samt om 

utrymmet mellan kortet och locket är tillräckligt stort för alla kablar. I de fall en ny inkapsling måste 

konstrueras; titta på inkapslingsförslaget i slutet av kapitel 9. 

 

 

 

  

Figur 10.5.1: Hur utrymmet mellan 
motor och lock kommer se ut. 
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För att gör farkosten autonom kommer det krävs ett flertal sensorer, en av dessa är en tryckgivare 

som mäter djupet farkosten ligger på. Djupdata har många tillämpningar om det återkopplas mot 

regleringen, det gör det till exempel möjligt att hålla farkosten på ett konstant djup över en längre tid 

och sträcka, det kan även användas för att försäkra sig mot att farkosten inte går för djupt.  

Målet är att integrera en sensor som berättar för styrdatorn hur djupt farkosten är. 

 

Nedan följer en lista på krav och önskemål för tryckgivaren. 

Krav: 

 Mäta djup på minst 50m (motsvarar 6bar eller 87psi för en absoluttryckgivare). 

 Ska leverera en utsignal på 0-5V eller via USB. 

 Ska mäta absoluttryck (är inte beroende av konstant tryck inne i tryckkärlet). 

 Ha en så hög noggrannhet som möjligt. 

Önskemål: 

 Ska vara lätt att montera i farkosten. 

 Ska vara liten. 

 Ska vara hållbar. 

50m valdes som farkostens maxdjup under projektkursen som byggde farkosten. Därför sätts det 

även här som referens. 

Absoluttryckgivare är bättre än relativa tryckgivare eftersom det inte mäta fel om trycket inne i 

tryckkärlet förändras. Om trycket inne i behållaren används som referens och temperaturen inne i 

inkapslingen ändras eller farkosten börjar läcka, kommer även djupet som mäts ändras. Med en 

absoluttryckgivare är detta inte ett problem, absoluttryckgivare har nämligen en inbyggd 

referenskammare. 

 

Då det redan på ett tidigt stadium stod klart att vissa komponenter så som hallsensorerna till 

rotationsgivarna måste köpas från ett företag med större sortiment än Elfa, gjordes valet att även 

beställa tryckgivaren från samma leverantör. Farnell valdes som elektronikleverantör, då de är en av 

de världsledande komponentleverantörerna, med ett väldigt stort sortiment. Beställningarna 

klumpades ihop då det minskade kostnaderna för transporter och fakturaavgifter. 

Farnell har i skrivande stund 667 olika tryckgivare (2012-04-21). Om man väljer att sortera ut 

tryckgivarna som levererar med en utsignal i volt, som drivs på 5V och som mäter i runda slängar de 

spann vi söker, får man 3 alternativ. Se bilderna i Figur 11.3.1. 
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Av dessa tre är det bara en som uppfyller kravet på att vara lätt att montera, och det är den första av 

dem. Denna sensor hör till Honeywells PX2 serie, modellen är PX2AN1XX100PAAAX. Priset för denna 

sensor är 1500kr, vilket är ett lågt pris om man jämför med andra sensorer av samma typ. Sladden är 

antagligen anledningen till att givarna ur Honeywells PX2 serie är så billig.  

Kontakten heter Packard Metripak 150 och är av ett väldigt ovanligt, men tåligt slag, där det enda 

alternativet som finns kostar 800kr. Ett överpris som antagligen är menat att kompensera för det låga 

priset på sensorn. I samråd med handledaren valdes därför att inte införskaffa någon sladd, istället 

kommer en egen kontakt tillverkas.  

Med hjälp av en Molex kontakthylsor som klämts åt med en tång och klätts i krympslang kunde en 

hylsa som passade på stiften konstrueras. Sladdarna kopplas till 5 volt, jorden och stift 8 på 

Arduinokortet. 

En kort notis om gängan, PX2 sensorer är utrustade med en konisk gänga. Detta gör att man inte kan 

vända på sensorn och skriva in den åt andra hållet. Dessutom betyder det att inte vilken vanlig plugg 

som helst kan skruvas in i hålet. Om en plugg ska användas måste den också ha en konisk gänga, så 

att den inte förstöra gängorna för sensorn. 

 

Installation av tryckgivaren gick relativt problemfri och enkel. Under test 3 gjordes mätningar med 

trycksensorn, tyvärr blev det problem med Arduinokortet och det fick återställas till en version som 

saknade stöd för tryckgivaren. Till test 4 fanns det inte tid att programmera om Arduinokortet. 

Figur 11.3.1: De tre tryckgivarna som Farnell föreslog utifrån givna ramar. 

Figur 11.4.1: Mätdata från tryckgivaren under test 3. 
Arduinokortet slutade fungera halvvägs genom mätningen. 
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Krav: 

 Mäta djup på minst 50m (mäter på 0-100psi vilket motsvarar 59m vatten, med atmosfär.) 

 Ska leverera utsignalen på 0-5V. 

 Ska mäta absolut tryck. 

 Ha så hög noggrannhet som möjligt (för tidigt att avgöra. Den borde ha en repeterbarhet på 

runt 0,25 %. Och ett absolutfel på 10 % i ”null output”. Detta innebär att den måste 

kalibreras innan den kan användas). 

Önskemål: 

 Ska vara lätt att montera i farkosten. 

 Ska vara liten. 

 Ska vara hållbar. 

 

  

Figur 11.4.2: Cylindern som sticker ut ur locket är tryckgivarna, lappen under är kopplings beskrivningen. 
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Konceptet Stursk har alla möjligheter att leva vidare och bli en fullt fungerande AUV. Det kommer 

hur som helst krävas mycket arbete. 

Farkostens manövreringsförmåga är väl dimensionerad för de uppdrag den sannolikt kommer 

behöva genomföra. Maxhastigheten framåt ligger på strax under 3 knop (1,5m/s) och 0,6knop 

(0,3m/s) i sidled, den behåller dessutom stabiliteten inom hela hastighetsspannet. Styrförmågan är 

god vid ingen/låg hastighet framåt och avtar sedan gradvis med hastigheten, vilka svängradier 

farkosten har vid olika hastigheter går inte att uttala sig om då mätdata saknas. Men det är troligt att 

farkostens svängradie är för stor för att vara praktiskt tillämpbar vid maxhastighet, den förblir dock 

stabil för hela hastighetsspannet. 

Batteritiden är med råge tillräcklig för att genomföra de uppgifter som kommer krävas av farkosten. 

Vid de tester som har gjorts av farkosten har batteritiden aldrig varit ett problem, och det är inte 

sannolikt att det kommer bli det heller. Då man med lätthet får ut över två timmars kontinuerlig 

körning av farkosten på en laddning. Installation av roder skulle dock minska total förbrukningen med 

uppåt 40% vid körning i hög hastighet. 

De nya komponenterna som har installerats är lyftpunkter, strömbrytare och nya motorkapslingar. 

Samtliga av dessa komponenter uppfyller ställda krav väl. Med dessa komponenter på plats uppfyller 

Stursk samtliga kriterier för att ställa upp i SAUC-E, utom autonomiteten.  

Utöver de mekaniska komponenterna har en tryckgivare installerats, då den inte testats än är det för 

tidigt att uttala sig om hur väl den fungerar. Dessutom har koncept för ett nytt tryckskrov och 

varvtalsmätare till motorerna tagits fram. Om dessa implementeras kommer farkostkonceptet i sin 

helhet förbättras avsevärt. 

Under projektets gång har det varit ett stort problem att komponenter inte varit tillräckligt 

välkonstruerade, vilket har lett till att arbetet med vidareutveckling avstanna på grund av trasiga 

tätningar och elektroniska komponenter. Under projektkursen som byggde Stursk användes många 

lösningar som bara var tänkta att vara tillfälliga, anledningen var att uppdraget var att bygga en 

fungerande ROV på strax under 3 månader från grunden. Nu när projektet förhoppningsvis övergår i 

nästa fas, är det viktigt att god dokumentation förs och att alla lösningar görs tillräckligt hög 

kvalitativa för att bli permanenta. Annars kommer arbetet avstanna när tillfälliga lösningar går 

sönder, och när det händer är det viktigt att de inte ersätts med nya tillfälliga lösningar. 

När projektet nu fortsätter är det av allra största vikt att elektroniken granskas och görs säker att 

handhava samt säker mot haveri. Som elektroniken lämnas vid projektets avslutande är den i ett 

brukbart skick, men under all kritik. Se framtida arbete för närmare lista på de viktigaste punkterna. 

Samma sak gäller för tätningen av tryckskrovet, en alldeles för stor del av detta examensarbete har 

lagts på att laga tätningen av tryckskrovet, som redan borde varit tätt. Trots detta har inga faktiska 

förbättringar gjorts, bara temporära lagningar då tid och pengar inte funnits att göra ett nytt 

tryckskrov. 

Farkosten skulle även må bra av att bli lättare att montera isär och ihop igen. Problemområdena är 

framförallt kabeldragningen och förslutningen av tryckkärlet. Anledningen är att det är de 

komponenterna man jobbar med oftast. 
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Den viktigaste frågeställningen innan detta examensarbete och examensarbetet ”Advanced control 

of a remotely operated underwater vehicle” var om det gick att bygga en AUV med Stursks 

utformning. Det gör det!  
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Det är fortfarande långt kvar tills Stursk blivit en autonom undervattensfarkost. Men mycket av det arbete 

som återstår är installation av sensorer och förbättring av befintliga komponenter. Sensorerna krävs för 

att ge farkosten en uppfattning om vart den är och vidareutvecklingen av komponenterna för att göra den 

säkrare och lättare att använda. Säkrare i meningen både för användaren och för att minska risken för 

haveri. Den viktigaste delen har jag medvetet utelämnat och det är mjukvaran, där återstår fortfarande 

större delen av arbetet, tyvärr är jag inte kompetent att svara på vad som saknas. Grundstommen för att 

gå vidare finns. 

Uppgifter som måste prioriteras om projektet ska fortgå är som följer, jag har försökt skriva de i den 

ordning de bör göras: 

1. MYCKET VIKTIGT! Kortet som parallellkopplar batterimätningen. Under inga omständigheter får 

arbetet med farkosten fortsätta efter detta examensarbete om inte ett nytt sådant kort 

tillverkats. Greger Karlströms <greger.karlstroms@liu.se> på ISY kan göra ett nytt som kommer, 

om han eller någon annan som har tillverkat elektronik för gör det, blir det professionellt gjort. 

Dessutom borde strömmen från detta kort upp till Arduinokortet kapas när farkosten är avslagen. 

Se figur 5.4.1  

Detta kort har redan kortslutits, bränts och lagats 2 gånger. 

2. Utarbeta hur ofta packboxarna måste bytas för att inte börja läcka? 

3. Läcksensorn måste förbättras, den ger med jämna mellanrum fel signal om läckage trots att det 

inte läcker. En möjlig lösning skulle vara att sätta en svamp på piggarna och lägga på ett filter på 

insignalen. Som det är i dagsläget kan man inte lita på den. Se test 4. 

4. Göra om det hemmagjorda kortet som reläet till datorn sitter på, problemet är främst att alla 

sladdar är fastlödda direkt i kortet, de borde sitta på stift. Kortet är ett hafsverk som behöver ses 

över av någon kunnig. 

5. Installera sonar, GPS eller liknande som ger farkosten en uppfattning om sin position i rummet. 

Om förhoppningen är att göra farkosten till en AUV så måste ytterligare sensorer tillföras. 

6. Tätningen av tryckskrovet. O-ringslösningen som den ser ut idag är för instabil, som två läckage 

har visat. Dubbla o-ringar skulle inte skada, men framförallt enklare montering så att o-ringarna 

inte tar skada så lätt. Om batterierna kortsluts kan tryckskrovet i värsta fall explodera av branden 

från litiumpolymerbatterierna och i bästa fall bara förstöra all elektronik, säker tätning är viktigt. 

7. Om tryckskrovet inte byts ut, inköp av fler o-ringar. Det finns inga reserver kvar och leveranstiden 

är ungefär en vecka. Detta examensarbete har förbrukat 3st. 

8. De blå frigolitmaterialet måste byttas ut mot något som inte suger åt sig vatten. I första anblick 

kan det verka som den blå frigoliten inte gör det, men efter ca 1h har det ändrat flytförmåga 

märkbart. Gör balansering omöjlig.  

Placera hellre för mycket flytfrigolit i bakdelen och balansera ner det med vikter, på så sätt kan 

flytkraften lätt ökas igen om det behövs.  

9. Förfina tillverkningen av undervattensdonen. Samt ersätta den befintliga kabeldragningen med 

den nya lösningen. En ny lösning måste vara användarvänlig och robust. 

10. Den bakre dysan måste göras i ett material som inte suger åt sig vatten. Den gradvisa 

viktökningen gör det omöjligt att balansera farkosten. 

11. Färdigställa varvtalsåterkopplingen.  

mailto:greger.karlstroms@liu.se
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Övrigt som bör göras på farkosten men inte är kritiskt: 

 Installera diod som visar om datorn har el. Det finns piggar på alla moderkort som går att 

koppla till en diod. Skulle kunna dras ut genom ethernetkabeln, det ska finnas sladdar i en 

vanlig ethernet som inte används för kommunikation. 

 Eftersträva att använda o-ringar och inte gängtejp. O-ringar är säkrare. 

 Reläna som sitter mellan batterierna och resten av farkosten är eventuellt 

underdimensionerade, detta borde undersökas och om fallet är så bör det åtgärdas. 

 Nya infästningar för formskrovet, allt är bättre än träskruv. 

 Rost på en motor och på skruvarna till axeln på en annan. Detta behöver övervakas så att 

angreppet inte fortsätter och blir kritiskt med tiden. 

 Datorn drar bara el från 1 batteri. Helst ska den dra ström från alla batterier samtidigt, då 

slipper man obalans mellan batteripacken, vilket sliter på batterierna. 

 Aktuatorarm, krävs för att lösa ett par uppgifter i tävlingen. 

 Sladd till tryckgivaren, eventuellt kommer glapp ge sämre mätdata. 
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Förord 

Detta är tänkt att vara en manual för hur farkosten vid namn Stursk ska handhavas. Då farkosten är 

under kontinuelig utveckling måste dokumentet ständigt uppdaras för att vara aktuelt. Detta är inte 

tänkt att vara ett dokument som speglar hur farkostens har utveckats utan just en manual för den 

aktuella farkosten. Därför uppmanar jag dig som läsare och användare att korregera felaktigheter i 

dokumentet och uppdatera det när farkosten uppdateras. Ett sista ord, tänk på att använda hållbara 

långsiktiga lösningar då farkostprojektet Sturska ska pågå i många år. 
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Laddning 

1. Laddningsförberedelser 

Kontrollera alltid att inga kortslutningar råder, besiktiga alla kopplingar okulärt. Vid 

misstanke om fel, kontrollera med multimeter om kortslutning råder. Kontrollera extra noga 

runt kopplingsplintarna så att ingenting ligger emot dessa. 

Nästa steg är att kontrollera så att ingen spänning finns mellan de båda kopplingsplintarna (+ 

och -). När detta är gjort kontrolleras även spänningen i laddkabeln. Denna bör visa 

batteripaketets totala spänning (typiskt > 19.2 V). Farkosten är nu i så kallat laddläge och 

redo att laddas om detta skulle behövas. 

2. Laddning 

Största försiktighet bör iakttagas vid all hantering av batterierna! Dessa har mycket högt 
energiinnehåll och är stötkänsliga. Kortslutning kan resultera i brand och eventuell explosion. 

Felaktiga laddinställningar som bidrar till över- eller underladdning kan ha liknande effekter, 

särskilt överladdning. Läs manualen till laddaren innan något annat görs. 

Laddning görs genom att först starta laddaren. Nästa steg är att programmera in rätt 

inställningar, dessa listas nedan: 

• 6st 22.2V 

• 37800 mAh 

• 12.0 A charge current 

• 95% cut-off 

• End action: stop 

Ta därefter loss balanseringskabeln från spänningsdelarkortet och för in i laddarens A-port. 

Ta bort skyddshylsan från laddkabeln och anslut sedan denna till laddaren. Observera 

ordningen. Håll sedan in ENTER och verifiera inställningarna om de verkar stämma överens 

med de förinställda. Laddningen ska köras i solomode. Tryck sedan ENTER igen tills klockan 
börjar ticka, då är laddningen igång. Under laddprocessen kan man sedan avläsa 

matningsström samt total batterispänning i första menyn. Laddströmmen kommer att 

variera under hela laddningen eftersom laddarens processor balanserar cellerna automatiskt 

med jämna mellanrum. Det går även att bläddra fram till varje individuell cells spänning. 

Observera att hela laddprocessen måste övervakas visuellt p.g.a brandrisk vid eventuell 

överladdning eller kortslutning. 

Vid första pipet kommer laddströmmen att sjunka. Detta beror på att batterierna har en inre 

resistans, och för att ge de full laddning så kommer matningsspänningen vara konstant 

medan strömmen kommer att sjunka till noll.  

Vid nästa pip är laddningen klar, om klokan stannar är ladningen klar om inte balanseras 
cellerna. 

Om cellerna är dåligt balancerade kan laddaren komma att stå och hoppa mellan CHG och 

BLC, med 0V en längre tid. Detta är fullt normalt. 

När klockan stannat är proceduren helt klar. Håll inne ENTER igen för att återgå till 

huvudmenyn. Nu ska laddkabeln kopplas ur, därefter balanseringskabeln. Stäng till sist av 

laddaren. 

Därefter kopplas balanseringskabeln in i spänningsdelarkortet igen. Sätt även tillbaka 

laddkabelns skydd för att eliminera kortslutningsrisken. För ytterligare information se 

laddarens manual. 
3. Under körning 

Håll koll på batterispänningarna. Om någon battericell understiger 3,5 måste batterierna 

sluta användas. Spänningsmätningen via Arduinokortet har ett fel mellan 0-0,2 V. Detta 

tillsammans med en viss säkerhetsmarginal gör att 3,5 V är en bra gräns. I verkligeten mår 

batterierna bra ner till c:a 3,0 V men spänningen kan sjunka fort i slutet. 
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4. Underhåll 

Vid långvarig förvaring skall batterierna balanseras och laddas till fullo. Detta görs genom att 

utföra en komplett laddprocedur. Batterierna kan då lagras 2-4 veckor. Om batterierna ska 

lagras längre än så bör de laddas ur till ca 40% av max kapaciteten. 

Rekommendationen är att försöka köra farkosten ett par timmar varannan månad. Kan 

körning ej ordnas så ska laddaren klara av att utföra en urladdningsprocess. Detta har aldrig 

utförts under HT-11 eller VT-12 men står beskrivet i laddarens manual. Allt detta för att 

behålla batteriernas kondition och kapacitet. 

5. Länk med mer info 

 http://www.youtube.com/watch?v=-ox3EpzvsJ8 

OBS! laddaren ska vara igång innan sladdarna kopplas in. 

Beskrivning av vilka knapptryckningar som ska göras för att uppnå olika laddningar/urladdningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

För att avbryta laddning/urladdning/balansering: 

  

AUTO 

Enter 2s 

[  MEMORY No. 1 ] 

LiPo 22.2V   37600 

ENTER 2s 

[  MEMORY No. 1 ] 

LiPo 22.2V   37600 

[   BALANCER   ] 

6CL XX.XXXV   XX% 

2 x MODE 

CHARGE START 

SOLO MODE 

STORE START 

SOLO MODE 

DOWN 

Enter 2s 

*** Battery *** 

*** Check *** 

CONNECTED CELLS 

[6 CELLS/RIGHT?]  XX.XV 

Enter 2s 

LiPo  XXXX  XX:XX 

  X.XXA      XX.XXXV 

AUTO 

Om det står något 

annat än 6 celler: 

Enter 2s för att avbryta 

BALANCER START 

SOLO MODE 

Enter 2s 

När klockan 

stannar är den 

klar. Använd 

MODE och pilar 

för att övervaka 

processen. 

AUTO 

*** Battery *** 

*** Check *** 

CONNECTED CELLS 

[6 CELLS/RIGHT?]  XX.XV 

LiPo  XXXX  XX:XX 

  X.XXA      XX.XXXV 

AUTO 

Enter 2s 

LiPo  XXXX  XX:XX 

  X.XXA      XX.XXXV 
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Isär/ihop, tryckskrovet 

Denna beskrivning kommer att gå från nosen av farkosten bakåt och sluta med hur man monterar 

locken på tryckskrovet. 

 

1. Kamera- och lamphus 

Kamera- och lamphus monteras med en o-ring mellan det plexiglaslocket och 

aluminiumröret. Locken bör dras till botten då en skåra har lämnats för o-ringen, optimal 

hoptryckning fås när locket är i botten och ingen glipa mellan aluminium och plast finns kvar. 

För en vanlig bassäng räcker det att dra åt locket tills en ett par millimeter tjock svart ring 

syns från o-ringen genom plasten. På baksidan ska en slangnippel monteras med gängtejp, 

om en nippel lossas måste tejpen ersättas med ny. Dessa borde endas i undantagsfall behöva 
öppnas. De tre kapslingarna kläms sedan fast i fronten mellan de två plastskivorna med 

utskurna halvcirklar. 

2. Sladd/Slang 

Från kamran och lamporna går det sladd till en metalkub med fyra slangnipplar, varav en av 

sladdarna från den ska gå till skrovet, se figur nedan 

Slangarna som går runt sladdarna fästs med slangklämmor i båda ändarna så nära nippel som 

möjligt. Om slangarna åker av och på nipplarn för många gånger kommer deras passform 

minska och risken för läckars öka, därför måste de bytas om detta händer. 

 

3. Trustrarna i sidomodulerna 

De som reglerar höjdled ska monteras med proppelern neråt, för att undvika att den hamnar 

ovanför ytan. De som justerar sidoförflyttning ska monteras med en pekandes i vardera 

riktning för att balansera vikten. Notera att hållarna har olika  diameter för främre och bakre 

halvan av motorn. 

4. Truster bak 

5. Denna ska monteras med fyra överfall, de har olika diameter fram och bak, motorn ska 

tryckas bakåt tills det tar stopp mot plasten. 
6. Dysa 

Håll först dysam på plats, trä sedan roder och brickor på gängstaven som gåller fast den och 

dra åt muttrarna. 

7. Plastskeletet 

Om detta har monterats isär titta på cadritningarna för att se hur det ska sitta ihop. 
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8. Locken 

Först vad som behövs: 

• Två stycken fasta nycklar storlek 8 

• 2 personer. 

• Ca 20 minuter. 

 
Läs igenom hela beskrivningen innan ni börjar. 

 

a. Lägg farkosten i vagnen som har byggts för att montera ihop farkosten. 

b. Se först till att fronten och bakdelen är färdigmonterade och sitter fast på locken, se 

figuren nedan. 

Formskrovet närmas locket bör inte sitta på. 

 

 
 

c. Stoppa in elektronikvaggan i skrovet, se till att sladdarna till frontmotorerna är fram 

och bakmotorerna är bak. 

d. Se till att O-ringarna sitter på de båda locken. Smörj in dom med fett så ligger dom 

kvar bättre 

e. Dra USB-sladden till kameran genom skrovet, då den måste monteras i andra än av 

farkosten. 

f. Montera alla kablar till locken. 
g. Tryck baken och fronten mot cylindern. 

h. Kontrollera att pilen på tryckkärlet matchar pilen på locket. 
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i. Dra två stänger på vardera sida för att föra ihop farkosten, peta undertiden upp o-

ringen på klacken med en liten skruvmejsel eller två. O-ringen får inte klämmas över 

klacken då skadas den och det börjar läcka. Detta har hänt, 2 gånger. 

j. Korsdra alla 6 muttrarna stänger med momentnyckeln ca 6Nm borde räcka. klacken 

på locket gör att O-ringen kläms lagom mycket. 

VIKTIGT: O-ringen tenderar till att vilja ramla ner från klacken den ska ligga på, detta 

gör att den kläms fel och då går den sönder. Använd en nagel eller skruvmejsel för 

att peta upp o-ringen när det händer. Om O-ringen går sönder, köp en ny. Försök 

inte laga den eller använda den ändå. 
9. Skal 

Varje bit har sin plats. Se på texten på insidan för att få veta vart den ska sitta. (vänster/ 

höger är sett framifrån) Ett visst mått av våld kan krävas för att få fast dem i befintliga 

skruvhål. 

 

Isär/ihop, motorkapslingar 

Demontering.  

VIKTIGT: Skruva inte loss det bakre locket som sladdarna kommer ut genom då de är 

fastlödda i motorn kommer de slita sönder något inne i kapslingen. 

1. Lossa slangen och dela kabelskorna vid trustern. 

2. Lossa hela trustermodulen ur röret. 

3. Skruva loss propeller 

4. Ta bort instansen mellan propellern och axeln 

5. Skruva loss locket vid motoraxeln. Använd specialverktyet nedan. 

 

6. Skruva med verktyget loss låsringen som håller motorn på plats inne i kapslingen. 

Eventuelt kommer kullagret sitta kvar på axeln, dra loss de först. 

7. Klipp av sladdskorna från sladden som kommer ut ur locket. 

8. Dra ut motorn ur kapslingen. 
9. Löd bort de gamla kablarna. 
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Montering 

1. Dra sladdarna genom  locket så som det ser ut som på bilden. Till hjälp kan en tång användas 

och knepet att tejpa ihop sladdarna. Bör vara minst 3dm långa. 

 

 

2. Kläm fast två små kabelskor som passar på motorns flatstift.  

3. Böj klatstiften försiktigt 90 graders vinkel, håller bättre om ytan som ska böjas plattas till 

först. 
4. Trä på krympslang på sladdarna 

5. Trä sladdarna genom o-ringen 

6. Dra sladden genom motorkapslingen 

7. Skruva fast locket orden. Det kommer inte gå att efterdra senare. 

8. Motoraxeln på motorn. 

9. Tryck fast stiften på motorns flatstift och lägg en liten klick tenn, annars finns en riska att 

sladdarna lossar av vibrationerna och motorn slutar fungera under körning. 

10. Trä på krympslangen och värm 

11. Dra nu ut sladdarna ur slangnippeln samtidigt som motorn träs in i motorkapslingen. Ända 
tills motorn är hella vägen inne. 

12. Skruva in fästringen som håller fast motorn, med specialverktyget. Se demontering. 

13. Kolla att axeln snurrar obehindrat. 

14. Skruva fast locket. Sätt på instansen på axeln och propellern på insansen. 

 

Övrigt 
Eftersom framdrivnings propellerns axel är lagrad i ett vattensmort stödlager bör det undvikas att 

köra denna på land. 

 

Felsökning: 
För att kolla om sladdarna är kopplade i motorn kan en voltmäter satt på att tjuta när det är 

kortslutning kopplas till plus och minus. Det kommer då att tjuta, men när motorns axeln roters i ena 

riktningen slutar det, i andra uppmäts en negativ resistans av vissa voltmätare. Anledningen är att en 

liten ström som liknar ett motstånd genereras. 
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Mjukvaran 

Linux/ROS-kunskap 

Den aktuella koden är skriven i C++ med ett gränssnitt mot ROS (Robotic Operating System). För att 

förstå grunderna i ROS, gå till deras hemsida: www.ros.org. Om ni inte använt linux tidigare följer här 

en liten snabb-beskrivning om vad man behöver veta. Läs även kapitlet som handlar om mjukvaran. 

El- och styrsystem 

Här följer en stegbaserad instruktion om hur man går till väga för att få liv i farkosten när man 

använder linux och de viktigaste sakerna man bör tänka på när man använder den. När lösenord 

krävs är det alltid: 'arnold'. 

Huvudbrytare 

Farkosten har en huvudströmbrytare som är ett tungelement som sitter monterat i ett skyddande 

plasthölje. Detta aktiveras genom att man håller den tillhörande magneten i närheten. Observera att 

vinkel och placering av magneten är viktiga för att det inte ska bli glapp. Den nuvarande 

konstruktionen är ett hål vid sidan om aluminiumskrovet, där mangeten stoppas i. När 

tungelementet aktiveras öppnas ett relä som gör att datorns nätdel får ström från batterierna. 

Starta datorn 

För att starta datorn behövs en annan dator som skickar ett wake-on-lan-kommando via 

nätverkskabeln. ROV-datorn är inställd på att lyssna på alla wol-kommandon, utan att kräva 

lösenord. Datorn har MAC-adressen \textbf{38:60:77:3E:92:8D}. För att starta den skriver man  

sudo etherwake 38:60:77:3E:92:8D     

Anslut via ssh 

Efter ungefär 20 sekunder kan man försöka ansluta till ROV-datorn via ssh. Det är ett sätt att komma 

åt innehållet på en fjärransluten dator utan att ha en skärm ikopplad. ROV-datorn har den fasta ip-

adressen  

192.168.0.1 

medan styrdatorn har ip-adressen 

192.168.0.2 

Om inte en trådbunden anslutning är förinstallerad, måste detta göras. I detta projekt har den hetat 

'Auto eth0'. Den ansluts till automatiskt när en ethernet-kabel är ansluten och måste ställas in på 

båda datorerna. ROV-datorn vill ansluta till 192.168.0.2 med en nätmask i stil med 255.255.255.0.  

 

Man ansluter till ROV-datorn genom att skriva: 

ssh -X auv@192.168.0.1 gnome-terminal 

i samma terminal som tidigare på styrdatorn. Om ROV-datorn har startat upp ok, kommer man få en 

möjlighet att skriva in lösenordet: 'arnold'. Om ROV-datorn inte har startats upp korrekt, kommer 
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ssh-kommandot att misslyckas. Detta kan antingen bero på att ROV-datorn har tappat strömmen, 

ethernet-kabeln har lossnat eller att ROV-datorn inte har hunnit starta upp än. Försök igen och sedan 

felsök. 

Xbox-kontroll 

Xbox-kontrollen måste vara ansluten till styrdatorn och påslagen. Xbox-signalerna tolkas av ett ROS-

paket som heter 'joy' som måste vara installerat innan. 

Starta ROV-programmet 

Om anslutningen via ssh fungerade, är det dags att få igång systemet. Om ändringar på programmet 

ska göras kan kapitlet om mjukvara läsas. 

Det finns nu två typer av terminaler: De där raden börjar med 'auv' (ROV-datorns terminal) och de 

där raden börjar med 'auvcontrol' (styrdatorns terminal). Om något skrivs i en terminal som börjar 

med auv, kommer detta köras på ROV-datorn. Börja med att starta upp ROV-datorn: 

Skriv 

cd ros_workspace 

i den nya ROV-terminalen. Detta kommer flytta dig till rätt mapp. För att starta ROS-

kommunikationen och sido-programmen skriv 

. mastersetup.sh . 

Detta kommer köra ett script som startar all funktionalitet på ROV-datorn förutom mastern. Se till att 

masterns senaste kod är laddad, genom att skriva 

rosmake master_auv 

Om inga failures hittades kan mastern startas genom att skriva 

rosrun master_auv master 

Då är all funktionalitet på ROV-datorn igång. Kvar är att starta gränssnittet. 

Starta gränssnittet 

Börja med att trycka 'ctrl+alt+T' för att starta en ny terminal på styrdatorn. I den terminalen byt till 

rätt mapp liksom tidigare genom att skriva 

cd ros_workspace 

Därefter ska scriptet som startar gränssnittet kallas på genom att skriva 

. communication.sh . 

Då ska ett antal fönster vara öppnade. Om de är förvirrande kan alla fönster minimeras förutom det 

som innehåller själva gränssnittet. De övriga fönstrena ger information som kan vara användbar när 

man vill debuga systemet. 
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Köra systemet 

När alla ovanstående steg är genomförda kan systemet startas genom att trycka på 'Go' i GUIt. Då 

kommer ett nytt fönster poppa upp som innehåller en checklista med saker som användaren bör 

dubbelkolla innan körning. Det finns två checklistor, en för test på land och en för test under vatten. 

Testet på land ska genomföras innan vatten-test också. Helst innan man förseglar roboten helt. 

Man kan antingen göra färdigt hela checklistan, eller trycka på abort om den redan är gjord. För att 

motorerna ska kunna styras måste tre relän sättas på som strömsätter hela systemet. Håll in båda de 

övre pekfinger-knapparna på Xbox-kontrollen och klicka på den röda knappen för att göra detta. Då 

ska systemet vara igång och inställt på manuell styrning. När man är färdig, stängs systemet av 

genom att trycka på 'Stop'. Då kommer en datafil med data från senaste körningen att sparas med 

den aktuella tiden som stämpel. En ny datainsamling kan startas genom att trycka på 'Go' igen. Om 

en ändring på en parameter vill göras, räcker det med att terminalen med master-programmet 

avbryts genom att trycka 'ctrl + c' i dess terminal. Ändra sedan koden, kompilera om och starta igen 

med rosrun-kommandot. Tryck 'Go' och det borde fungera. 

Om hela systemet ska stängas ner, ska man kryssa ner alla öppna terminaler. Det kan man även göra 

genom att trycka 'ctrl + c' i de olika terminalerna. Innan man tar bort magneten från chassit vill man 

stänga av ROV-datorn. Det görs genom att man i ett auv-fönster skriva 

sudo shutdown -h 0 

Om inget auv-fönster är öppet, kan ett nytt öppnas genom att upprepa ssh-steget ovan. Detta 

kommando stänger av ROV-datorn med noll sekunders fördröjning. Stäng sedan ner resterande 

terminaler och du är färdig. 

Styrlägen 

Det finns ett antal olika styrlägen: manuell styrning, LQ-reglering, LQ-reglering med fixa vinklar och 

avancerad LQ-reglering. Det finns även stöd för MPC, men detta läge fungerar inte i nuläget. 

Vid manuell styrning styrs varje motor för sig. Vänsterspaken styr bakmotorerna, högerspaken styr 

frammotorerna och de bakre spakarna styr bakmotorn. 

I vanlig LQ-reglering styrs vinkelhastigheterna i pitch och yaw-led med högerspaken och rörelse i 

sway och heave (sidled och upp/ner) med vänsterspaken.Om avancerad regulator aktiveras genom 

att trycka på back-knappen på Xbox-kontrollen, kommer regulatorn även att reglera på vinklarna. Om 

fixa vinklar-modet aktiveras genom att trycka på start-knappen på Xbox-kontrollen kommer den 

vinkel som roboten befinner sig i att sparas och regulatorn kommer försöka hålla kvar ROVen i den 

vinkeln. Det krävs alltså att advancerad reglering är aktiverad för att fixa vinklar ska fungera. 

Notera: På det senaste testet, fungerade inte fixa vinklar. 

Vad som visas i GUIt 

Under Go-knappen finns en mängd meddelanden som kommer visa vilket läge roboten befinnner sig 

i. Dels finns det två varningar för läckage och låg batterinivå som kommer visas om det har varit 

läckage eller låg batterinivå någon gång. Att de varningarna är synliga innebär alltså inte att det 

varnar just nu, utan enbart att det har gjort det någon gång sedan uppstart. De resterande 

meddelanden som finns under knappen berättar vilket regulator-läge som är aktivt. 
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Till höger om meddelandena visas de aktuella tillståndsskattningarna från kalman-filtret. Alltså var 

mastern tror att ROVen befinner sig just nu. Detta kan användas främst när motorerna inte är 

inkopplade för att se hur systemet beter sig. 

Längst ner visas data från arduino-kortet: vilken max-hastighet är inställd (0 till 100), om reläerna är 

på eller av (255 eller 0), motorgaspådrag som skickas till arduino-kortet (i spannet -100 till 100), 

vilken ljusstyrka som används (0 till 100), batterispänningar (0 till 5 V) samt läcksensor-mätning (0 till 

4 V, där 4 V är felfritt).  

Allmän information om systemet 

Batterier 

Batterierna bör vara fulladdade innan undervattentester ska genomföras. Om batterierna inte 

planeras användas på ett tag är det bra om de urladdas ner till förvaringsspänning. Se 

laddarhandboken. Batterierna bör ha en enskild spänning över 3.5 V. En varningsruta visas om något 

batteri har en spänning under 3.5 V över ett kortare tidsintervall.  

Läckdetektor 

Det finns en spänningsmätare som fungerar som läckdetektor. Den ligger normalt på runt 4 V vilket 

är helt normalt. Skulle det komma in vatten i farkosten så att denna dränks (sitter under 

batteripaketen) sjunker denna spänning till under 1 V. En varningsskylt tänds då och ett varningsljud 

spelas upp på styr-datorn. Detta ljud kommer spelas upp i 2 sekunder så att användaren inte missar 

det. Om det fortsätter att tjuta, ska roboten snabbt tas upp till ytan. Om det bara piper någon gång, 

bör en diagnos av systemet genomföras för att avgöra om det bara var en outlier eller om det är lite 

vatten i ROVen. 

Säkerhetssystem 

Ett säkerhetssystem finns programmerat i Arduino-kortet. Det gör att om kortet inte får några 

instruktioner på ~1,5 s så återgår det till ett neutralläge. Alla motorer slås av, liksom strålkastarna, 

och reläerna stängs. Det är då endast själva datorn i farkosten som fortfarande är igång, resten är 

spänningslöst. Detta aktiveras om exempelvis nätverkskabeln ramlar loss eller om ROS-

kommunikationen kraschar. 

Om hela datorn skulle krascha tvärt innebär det att ingen signal längre skickas till reläerna och 

motorer stängs därmed av. Detsamma gäller om man behöver stänga av farkosten manuellt. Då kan 

man ta bort magneten vilket gör att dator dör och resten av systemet blir spänningslöst. 

Långtidsarbete på ROV-datorn 

Om man vill arbeta med ROV-datorn under en längre tid är det smart att inte ta ström från 

batterierna. Då kan man koppla in en spänningskub på den plus och minus-pol som är placerad på 

sidan av elektroniken. Elektroniken måste då vara utplockad ur aluminiumröret och placerad på 

något säkert ställe ifall något skulle råka kortslutas. Se till att alla lösa sladdar är isolerade eller på 

annat sätt säkrade. 

Egenheter 

Att ha Windows som plattform för styrsystemet är inte optimalt, men det blev så i brist på tid och 

eftersom det var ett enkelt alternativ. På det stora hela fungerar det bra, men det har varit en hel del 

problem relaterade kring webkameran, vilket är värt att nämna. När man är ansluten via 
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fjärrskrivbord och därigenom försöker starta VLC (eller valfritt annat mediaprogramm) för att visa 

kamerabilden blir det problem. Dels går det inte att se video genom fjärrskrivbordet, men det gör 

inte så mycket. Det går inte heller att starta en stream-server och se bilden från styrdatorn. Eller, det 

går att starta men det kommer ingen bild. På något sätt blir det konflikt mellan fjärrskrivbord som 

streamar bilden av skrivbordet och medieprogrammet som försöker streama kamerans bild. Detta 

problem löses genom att starta kameraströmmen först. Det är därför den aktiveras innan man loggar 

in. 

Dock finns det ett till problem kring detta. Om man någon gång under sessionen försöker starta en 

videoström via fjärrskrivbordet (som då kommer att misslyckas) orsakar man ett haveri i USB-

drivrutinen. Detta märks inte men ligger kvar tills datorn stängs av. När man stänger av orsakar 

denna drivrutin en bluescreen. Kör man utan extern skärm ser man inte detta, men man måste veta 

att om man försöker stänga av men denna bluescreen uppkommer så väljer datorn att starta om 

istället för att stänga av sig. Det kan alltså innebära att man tror att man stängt av men i själva verket 

håller den på att starta om. Drar man huvudströmmen i detta skede kan man skada en boot-sektor 

vilket gör att en Windows systemåterställning krävs. (kräver extern skärm och tangentbord) Detta 

hände oss en gång... när vi var i badhuset och skulle testköra. Krångligt: ja, men värt att känna till. 

Om man abrupt måste stänga av farkosten tar man bara bort magneten. Detta stänger av datorn och 

Windows under körning vilket inte är så bra. Det har dock testats många gånger och den enda 

konsekvensen detta får är att vid följande start frågar den om man vill starta normalt eller göra en 

felsökning. Gör man ingenting så startar den normalt men med 30 sekunders fördröjning. 
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Kopplingsscheman 
 

 
Figur a): Hur de nio olika batteri är ihopkopplade vad gäller relä, säkringar och kopplingsplintar. 

Siffrorna 1-6 kopplas ihop med kortet som visas i figur d) Siffrorna 7-9 kopplas in 

i laddaren när det är dags att laddas. Siffran 10 är kopplad till datorns nätaggregat och visas i 
figur b). 

 
 
Figur b) Visar en väldigt övergripande bild av datorn och dess nätaggregat. Koppling 10 kommer 

som sagt från figur a) P1+ och P1- är 12 V ut från nätaggregatet och kommer att användas i 

figur d). P2+ och P2- är däremot nätaggregatets 5 V utgång och används i figur c), läcksensorns 

uppbyggnad. 
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Figur c): Visar läcksensorns uppbyggnad. IN7 kopplas till en av Arduinos utgångar. 

 

 
Figur d): Kopplingsschema för att styra de tre reläna A, B och C. UT1-3 kopplas till tre av 

Arduinos utgångar medan kopplingarna 1-6 visas i figur a). 

 
Figur e): Schema för ett av de fem styrkorten. UT 4 kopplas in i en av Arduinos utgång. Motor+ 

och motor- är kopplade till motorns plus respektive minuspol. 

Ovansidan 
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Figur f): Visar hur en balanseringskabel fungerar. Den mäter alltså spänningen mellan jord och 
varje cell och kan på så sätt ge en bild över hur batteriets spänningsfördelning ser ut. B1-B7 

kopplas vidare till spänningsdelarna i figur g) I det fysiska systemet har nio likadana kablar 

parallellkopplats (Detta visas inte i figuren). 

 
Figur g): Spänningsdelarkortets uppbyggnad. INGND är jorden och ska kopplas till Arduinos 

jord. IN1-6 kopplas till sex av Arduinos ingångar och kommer således ge information om respektive 

cells spänning. 
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Komponentlista 

För att kommande års studenter ska veta exakt vilka komponenter som finns i farkosten har 

de viktigaste komponenterna sammanställts i nedanstående tabell. I tabellen framgår 

artikelnummer, 

komponentens tillverkare och leverantör. Denna tabell kan fungera som någon typ av 

reservdelslisa om någon komponent går sönder. 

 

Komponent Namn Artikelnummer Tillverkare 

Batteriladdare med  

Balansering 

Hyperion EOS 

1420i 
HPEOS1420INET3 Hyperion 

Nätaggregatladdare GT Power 600W 

17V 26A 
GTP-600W Hyperion 

Batterier DesirePower 

4200mAh 3S 

35C V8 

DP42003S35C DisirePower 

Nätaggregatdator ITX Automotive 

140W 6 till 32V 

DC nätaggregat 

- ITX Automotive 

Moderkort Intel D525MW BOXD525MW Intel 

RAM-minne Kingston 4096MB 

DDR3 PC3-8500 

1066 MHz 

KTAMB1066K2/ 

4G 
Kingston 

Hårdisk OCZ 60 GB Vertex 

II E-series 
OCZSSD2- 

2VTXE60G 
OCZ 

Handkontrol Xbox gamepad wireless, 

PC 
JR9-00010 Microsoft 

Styrkort Arduino Mega 

M2560, DEV-09949 
ARD-M2560 Arduino 

Kamera Microsoft Cinema H5D-00003 Microsoft 

Framdrivningsmotor 

+växellåda 

- A01 RE50 370354 

+ GP52C 4, 3:1 

223081 

Maxon DC motor 

Positioneringsmotor 

+växellåda 

- A01 RE40 148867 

+ GP42C 4, 

3:1203114 

Maxon DC motor 

Tryckgivare - PX2AN1XX100PAAAX Honeywell 
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