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Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2013-2014 lanserade Ocean Robotics International en undervattensfarkost med 

främsta syfte att filma och samla in data under ytan. För att farkosten ska kunna operera tyngdlöst i 

vattnet används ett flytmaterial vars utformning uppnår väldigt höga tillverkningskostnader. Därför 

finns det efterfrågan ifrån företaget att utveckla en farkost bättre anpassad för produktion, för att på 

så sätt möjliggöra minskade produktionskostnader.  Dessutom har företagets huvudsakliga kunder 

angett nya krav och önskemål på produkten, som kräver ett nytt utförande på farkosten för att 

uppnå kravuppfyllelse. Syftet med detta arbete är att göra en vidareutveckling av 

undervattensfarkosten som uppfyller nya krav och önskemål, samt är produktionsanpassad. Målet är 

att ta fram produktionsunderlag till den framtagna farkosten. 

Arbetet följde en generell, etablerad produktutvecklingsmodell av Ulrich och Eppinger (2008), som 

innefattade upprätthållande av en kravspecifikation, en konceptgeneringsfas med kombinerade 

strukturerade och fria metoder samt konceptval. Arbetsmodellen kompletterades med DFMA 

(Design for Manufacturing and Assembly); teori kring hur produkter kan tas fram för att anpassas för 

produktion. 

I arbetet undersöktes olika sätt att skapa flytkraft varvid de flesta tekniker bygger på principen 

inkapslad luft. På 3000 meters djup, som farkosten är utformad att operera på, är trycket ungefär 

300 gånger atmosfärstrycket. Detta skapar problem för många sådana konstellationer på grund av 

den höga tryckskillnad som bildas mellan den inkapslade luften och det omgivande vattnet. Därför 

föll valet på syntaktiskt skum som företaget använder sedan tidigare, ett material med lägre densitet 

än vatten och som därmed avger flytkraft. Materialet är väl lämpat för avsett djup. Stabilitet i 

farkosten är ytterligare en faktor som är av viktigt att ta hänsyn till vid utformning, eftersom det 

starkt påverkar hur enkel den är att operera med. Rätt förutsättningar fås av när flytmaterial är väl 

utspritt i farkosten, stora avstånd mellan motorerna och farkostens form då en avlång konstruktion 

är att föredra. En långsmal farkost med avrundade kanter ger även fördelar i strömningsförmåga.  

Arbetet resulterade i ett koncept i detaljutförande och produktionsunderlag. För att uppfylla de nya 

kraven är farkosten större än föregående modell. Formerna på flytblocken är kraftigt förenklade för 

att på så sätt undvika maskinbearbetning som är en kostsam process. Där det är önskvärt med 

dubbelkrökta ytor har dessa istället skapats med hjälp av kåpa bestående av glasfiber, som tillverkas 

genom kompositlaminering som är en metod väl lämpad för att skapa organiska former. 
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Abstract 
At the turn of 2013-2014, Ocean Robotics International launched an underwater vehicle with the 

main purpose of filming and collecting data under the surface. In order to make the vehicle operate 

weightlessly in the water, buoyant material is used but unfortunately the manufacturing costs to 

produce the shape in this material is very high. Therefore, there is a request from the company to 

develop a vehicle which will enhance the manufacturing and expectantly reduce the production cost. 

In addition, the company's main customers have expressed new requirements of the product, which 

entail a new version of the vehicle in order to meet those requests. The purpose of this work is to 

make a further development of the underwater vehicle that meet the new demands and 

requirements, and is adapted for production. The goal is to provide production documentation for 

the developed vehicle. 

The work structure followed a general, established model of product development by Ulrich and 

Eppinger (2008), and included the maintenance of a requirements specification, concept generation 

including structured as well as unstructured methods and concept selection. The working model was 

complemented with DFMA (Design for Manufacturing and Assembly); theory regarding designing 

products suited for production. 

In the project an investigation was made of different ways to create buoyancy; most techniques are 

based on the principle of encapsulated air. The vehicle is designed to operate at the depth of 3000 

meters under the surface of the water, where the pressure is approximately 300 times the 

atmospheric pressure.  This creates problems for several of such techniques due to the high pressure 

difference between the encapsulated air and the ambient water. Therefore, syntactic foam was 

chosen for the purpose which the company already uses, a material with a lower density than water 

which therefore creates buoyancy. The material is well suited for the intended depth. Stability of the 

vehicle is another factor that is important in design consideration, since it strongly influences the 

easiness of the operation. Right conditions are obtained by buoyant material well spread out around 

the vehicle, a large distance between the thrusters and furthermore an elongated form of the vehicle 

is preferable. A long and narrow vehicle with rounded edges also offers advantages in flow capacity. 

The work resulted in detail design of a concept and production documentation. To meet the new 

requirements, the vehicle is larger than the previous model. The shapes of the floating blocks are to a 

great extent simplified to avoid machining, which is a manufacturing process of high cost. Where it is 

desirable with double curved surfaces, bodywork of glass fiber is used, made by composite 

lamination – a method well suited for creating organic shapes.  
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Förord 
Detta arbete utfördes som ett sista examinationsmoment för civilingenjörsutbildningen inom design 

och produktutveckling. Jag är tacksam att ha haft möjlighet att utföra detta projekt inom ett väldigt 
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engagemang. Jag vill även varmt tacka min opponent Lisa Chung som agerat bollplank och gett 

konstruktiv kritik under projektets gång. 

Slutligen skulle jag vilja tacka alla medarbetare på Ocean Robotics International, och speciellt tacka 
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Elin Larsson  

Linköping, juni 2014 

 

  



8 
 

  



9 
 

Ordlista 
Design Hänvisas i arbetet till utformning snarare än estetik  

Elektronikpotta En tätförslutande behållare för elektronik 

Flytblock Ett block bestående av flytmaterial 

Flytmaterial Ett material med lägre densitet än vatten som på så sätt skapar flytkraft 

Kåpa/kåpdelar Avser i detta arbete ett skal som helt eller delvis täcker farkosten 

Offshore Verksamhet ute till havs kring exempelvis oljeplattformar 

Payload Extravikter i undervattensfarkoster som används för att skapa jämvikt  

Produktsyntes En systematisk metod för konceptgenering 

Skid Extrautrustning, exempelvis en griparm, som kan fästas på 

undervattensfarkoster 

Sonar Djup- och avståndsmätning med hjälp av ekolod 

Transformator Omvandlar elektrisk växelström till högre eller lägre spänning 

Transponder Positioneringssystem 

Förkortningar  
AUV Autonomous Underwater Vehicle 

CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CNC Computer Numerical Control 

DFA Design for Assembly 

DFM Design for Manufacturing 

DFMA Design for Manufacturing and Assembly 

FEM Fenita elementmetoden 

ROV Remotely Operated Vehicle 

TMS  Tether Management System 
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1 Inledning 
Detta kapitel redogör för bakgrunden till arbetet samt syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar. 

Avslutningsvis beskrivs upplägget på rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Ocean Robotics International utvecklar och tillverkar undervattensfarkoster (även kallat ROV:s, 

Remotely Operated Vehicles) som används för inspektion och arbete under vattnet av dykeriföretag 

och operatörer, främst inom oljeindustrin. Dessa byggs för att klara extrema påfrestningar ner till 

3000 meters djup. ROV:er för offshorebruk delas in i två klasser, arbetsfarkoster och 

observationsfarkoster. Ocean Robotics har i början av 2014 lanserat en undervattensfarkost i en ny 

produktserie, en observationsfarkost kallad Njord. Det är en undervattensfarkost framtagen för att 

möta de högsta kvalitetskrav som finns, framförallt från offshore-operatörerna i Nordsjön.  

Njord är en instabil farkost vilket innebär att den kan operera i sex frihetsgrader och snurra runt alla 

axlar med hjälp av ett avancerat kontrollsystem. För att det ska fungera på ett bra sätt är formen på 

farkosten och placeringen av motorerna väldigt viktiga. Det som är gult i Figur 1 är ett flytmaterial 

som är bearbetat på olika sätt. Tillverkningskostnaderna för flytblocken uppnår väldigt stora summor. 

Som ett första steg i att minska kostnaderna för hela produkten vill företaget undersöka hur en 

farkost kan utformas för att vara bättre anpassad för tillverkning och produktion. Dessutom har nya 

krav och önskemål tillkommit ifrån företagets kunder, vilket kräver förändringar i utförande och 

konstruktion. (Wänström, 2013) 

1.2 Syfte  
Arbetet syftar till att göra en vidareutveckling av den ROV som i början av 2014 lanserades av 

företaget. Arbetet har två huvudsakliga syften, den ena är att undersöka hur farkosten kan utformas 

för att vara bättre anpassad för produktion. Det andra är att utreda hur farkostens konstruktion och 

utformning bör se ut för att uppfylla kundernas tidigare samt nya krav och önskemål. 

1.3 Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett koncept i detaljutförande som uppfyller krav på form och 

funktion och som är produktionsanpassad. Målet är även att ta fram ritningsunderlag på större 

komponenter såsom ramverk. 

 

Figur 1 ROV Njord (Ocean Robotics International, 2014) 
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1.4 Frågeställningar 
För att uppnå mål och syften ska följande frågeställningar besvaras: 

F1. Vilka faktorer är viktiga att beakta när en ROV utformas? 

F2. Vilka nya krav har tillkommit för undervattensfarkosten och vad krävs för att de ska 

uppfyllas? 

F3. Hur kan en ROV vidareutvecklas och designas för att anpassas för produktion? 

1.5 Avgränsningar 
Val av motorer och placering av dessa undersöks inte närmre, utan sker i samråd med 

uppdragsgivare. I den mån det är möjligt används komponenter som redan nyttjas av företaget, 

exempelvis gällande kameror, lampor, sonar, positioneringssystem och fästen. Följaktligen sker ingen 

utvärdering av dessa system. Identifiering eller kontakt med underleverantörer genomförs inte utom 

i de fall då komponentdata saknas men är nödvändiga för utformningen. Således sker inga 

jämförelser mellan olika underleverantörer. Inom ramen för arbetet undersöks inte reglersystem och 

elektronik närmre. Arbetet avser inte heller kringsystem såsom kabelmatning eller styrning. Vidare 

utförs inga kostnadsberäkningar, dock sker val av utformning, material och tillverkningsmetoder med 

hänsyn till kostnadsmässiga faktorer.  

1.6 Rapportstruktur 
Nedan följer en kort beskrivningen om rapportens delar för att ge läsaren en överblick över 

rapportens struktur, se Figur 2. 

  

Figur 2 Rapportstruktur  

I Inledning presenteras bakgrund, syfte, mål och avgränsningar till arbetet. I Metod finns 

beskrivningar till de metoder som tillämpas och i Teoretisk Referensram tillhandahålls den teori som 

ligger till grund för arbetet.  

Nästkommande kapitel beskriver produktutvecklingsprocessen i kronologisk ordning för att läsaren 

lätt ska kunna följa arbetet. I Utvärdering av tidigare modell beskrivs den farkost som ska 

vidareutvecklas och identifiering av områden där det är lämpligt att göra förändringar till 

nästkommande modell. Kapitlet Konceptgenering redogör för arbetet med att ta fram en mängd nya 

idéer och koncept. I Preliminär layout presenteras vidareutveckling av de generade koncepten med 

störst potential och i kapitlet Koncepteliminering beskrivs konceptvalet. I Detaljkonstruktion finns 

information om vidareutveckling av valt koncept, efterföljande presenteras slutresultatet i Resultat. 

1. Inledning 2. Metod  
3. Teoretisk 
referensram 

4. Utvärdering 
av tidigare 

modell 

5. Krav-
specifikation 

6. Koncept-
genering 

7. Preliminär 
layout 

8. Koncept-
eliminering 

9. Detalj-
konstruktion 

10. Resultat 

11. Diskussion 12. Slutsatser 
13. Framtida 

arbete 



17 
 

Därefter följer Diskussion som innefattar diskussion av metoder och resultat samt Slutsatser där 

frågeställningarna besvaras och sammanfattas. Avslutningsvis presenteras förslag på 

vidareutveckling av slutkonceptet i Framtida arbete. 
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2 Metod 
Nedan följer beskrivningar av produktutvecklingsprocessen samt den metodik som appliceras i 

projektet. 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 
Ullrich och Eppinger (2008) har en allmän, sytematisk modell för produktutveckling som ligger till 

grund för arbetsprocessen i detta projekt, se Figur 3. Utgångspunkten är ett redan identifierat 

kundbehov och arbetet innefattar de tre nästkommande faserna: sätt kravspecifikation, 

konceptgenering och konceptval. Produktutvecklingsprocessen kan utifrån figuren ge intryck av att 

vara linjär, men är i själva verket en iterativ process (Pahl & Beitz, 1996). 

 

Figur 3 Produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger (2008) 

Fokus på projektet ligger således i designprocessen av produktvecklingsmodellen. Pahl och Beitz 

(1996) delar in utvecklingsgången i följande faser:  

1. Tydliggörande av uppgift: samla information om krav som produkten ska uppfylla. 

2. Konceptuell design: undersök lösningsrymden och generera koncept. 

3. Etablera koncept: vidareutveckla koncept och ta fram en preliminär layout och 

dimensionering av delar. 

4. Detaljkonstruktion: fastställande av dimensioner och materialval.  

Fas ett i designprocessen motsvaras av Sätt kravspecifikation i Figur 3, medan fas två och tre 

innefattas i fasen konceptgenering. Detaljkonstruktion sker med fördel efter ett koncept har valts ut 

vilket sker i konceptval i Ulrich och Eppingers (2008) modell. 

2.2 DFMA 
DFMA är kombinationen av Design For Manufacturing (DFM) och Design For Assembly (DFA) som 

innebär att produkter redan i tidiga faser av utvecklingsprocessen utformas för att anpassas för 

produktion. På så sätt kan kostnaderna minskas. I den konventionella modellen för produkters 

utformning bestäms designen först och skickas sedan till tillverkningsavdelning som ser till att välja 

tillverkningsmetod utifrån formen, även kallad ”over the wall”-design. Problemet med denna 

arbetsgång är att designförslag utan större hänsyn till tillverkning kan bli kostsamma eller kräva en 

omkonstruktion för att bli producerbara – vilket ger ytterligare en iteration och tidsfördröjning, se 

Figur 4. (El Wakil, 1998) 
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Figur 4 Till vänster visas en konventionell designprocess och till höger visas en designprocess med hjälp av DFMA, 
baserad på El Wakil (1998) 

I korthet går DFA och DFM ut på att genom att ta del av kunskap om produktions- och 

tillverkningsmetoder och följa givna riktlinjer för respektive metoder kan önskvärda tids- och 

kostnadsbesparingar uppnås i den färdiga produkten. Mer information och riktlinjer för produktions- 

och tillverkningsmetoder som är relevanta för detta projekt återfinns i 3 Teoretisk referensram.  

2.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är en uppställning av alla de förväntade och önskvärda kriterier som eftersträvas 

i den produkt som ska tas fram. Idealt sett är kravspecifikationen fastställd i början av 

produktframtagningsprocessen, men för mer avancerade produkter behöver den som regel 

korrigeras allt eftersom mer kunskap om produkten uppnås. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

I den mån det är möjligt bör kriterierna vara mätbara, för att på så sätt kunna undersöka 

kravuppfyllelse i produkten. Uppdelningen av kriterier kan göras på olika sätt, ett sätt är att dela upp 

dem i krav och önskemål. Krav är sådana faktorer som produkten måste uppnå medan önskemål kan 

tillåtas bli mer eller mindre uppfyllda. (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013) 

2.4 Funktionsanalys 
Syftet med en funktionsanalys är att fokusera på vad som ska uppnås av en produkt, och inte hur det 

ska lösas (Cross, 2008). Genom att skifta fokus på detta sätt undviker man att bli inte hämmad i sitt 

idéskapande genom att låsa sig fast vid en lösning, på så sätt ges utrymme för nyskapande idéer 

(Österlin, 2010). Detta uppnås genom att med utgångspunkt i kravspecifikationen definiera mer 

abstrakta och bredare formuleringar. Som första steg definieras systemets totala funktion, system 

och systemgräns (Cross, 2008). Därefter bryts den totala funktionen ner i delfunktioner eftersom det 

oftast är lättare att hitta lösningar till varje delproblem än att hitta en utformning som löser alla 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013).  
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2.5 Produktsyntes 
Tjalve (2003) har tagit fram metoden produktsyntes som innebär att lösningsrymden för utförandet 

av en ny produkt undersöks på ett systematiskt sätt. Att arbeta med designprocessen systematiskt är 

ofta nödvändigt för mer komplexa produkter, eftersom det ställer större krav på designen (Cross, 

2008). När huvudfunktionerna samt nödvändiga delfunktioner och komponenter är kartlagda kan 

metodiken tillämpas. Det är först när många olika varianter och lösningar har undersökts som det 

finns en bra grund att välja de koncept som har bäst potential. Tjalve (2003) delar upp 

designprocessen i två delar, som består en analysdel där produktens funktioner bestäms och som 

efterföljs av syntesdelen där produktsyntes kan tillämpas, se Figur 5. Efter varje steg i 

produktsyntesen görs en utvärdering och val av vilka koncept som ska vidareutvecklas. I tidiga 

skeden kan mer intuitiva beslut ske medan ju mer noggranna och detaljerade koncepten blir desto 

större behov av att göra beslut utifrån viktade kriterier.  

Första steget i produktsyntes är att bestämma en basstruktur, för att sedan utveckla den till olika 

kvantifierade strukturer. Med struktur menas delar eller element i produkten och dess relativa 

placering i förhållande till varandra. På basstrukturnivån undersöks den relativa placeringen och 

antalet element som ska ingå i produkten. För den kvantifierade nivån undersöks relativa placeringar 

och även dimensionering av dessa. Beslut om vilka koncept som kan väljas bort utförs utifrån pris, 

komplexitet, utseende, hantering och effektivitet.  

Därefter undersöks vilka former de olika elementen kan anta. För kommersiella produkter då estetik 

blir en viktig aspekt räcker det inte att titta på de enskilda elementens form, utan även helheten bör 

tas i beaktning. I detta skede är funktion, hållbarhet och tillverkning viktiga faktorer att ta hänsyn till i 

utförandet. Slutgiltig form bestäms av material, dimension, yta, toleranser och produktionsmetod. 

Figur 5 En modell av designprocessen med hjälp av produktsyntes, baserad på Tjalve (2003) 
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Tjalve (2003) poängterar att formvariationen inte behöver ske på alla element i produkten eftersom 

det i praktiken är orealistiskt, utan bör snarare utföras på speciellt viktiga element. 

Formen bestäms genom att ta hänsyn till funktionsytor – ytor som har en aktiv roll vid användning av 

produkten, exempelvis ytor där man kan greppa för produkter som kräver det. Även förbjudna 

områden i rymden tas i beaktning. Det kan vara områden som inte får störas på grund av andra delar 

i produkten eller områden som inte får blockeras på grund av funktion såsom fri vattenströmning. 

Det kan också vara områden som behöver vara fria för att man ska kunna komma åt delar av 

produkten. Man kan variera formen genom antal element, arrangeringens form, geometri och 

dimension.  

2.6 Brainstorming 
Brainstorming är den mest kända och använda kreativa metoden för att få fram idéer. (Johannesson, 

Persson, & Pettersson, 2004). Syftet med metoden är att få fram ett stort antal lösningar på kort tid 

(Cross, 2008). Generellt sett används brainstorming som en metod för att generera koncept i grupp, 

men efter studier som McGrath (1984) sammanställt fås fler och bättre idéer om det utförs 

individuellt. En viktig aspekt att ha i åtanke vid brainstorming är att undvika kritisering av idéer. 

Divergent tänkande, som innebär tänkande utanför ramarna, är något som bör uppmuntras. Även 

”omöjliga” eller galna idéer kan leda till att nya idéer dyker upp, som i sin tur är realiserbara. 

(Norman, 2013) 

2.7  Imageboard 
En imageboard är en samling bilder i kollageform som används för att ge en visuell känsla och en bild 

av designkontexten. Den kan sedan användas som en påminnelse om designinriktningen, som en 

visuell referens för designaktiviteter och för att trigga igång kreativa idéer. Man kan också nyttja den 

som beslutsunderlag gällande uttryck, form, material och färg. (Renwick, 2002)  

2.8 Concept scoring 
Concept scoring är en utvärderingsmatris som används till konceptvaI. Hur prioriterade kriterierna är 

i förhållande till varandra tas i beaktning och koncepten graderas utifrån hur väl de uppfyller kraven. 

Exempelvis kan en skala ligga mellan 1-5 där 1 står för mycket dåligt och 5 för mycket bra, se exempel 

Tabell 1. Dessa värden multipliceras med de värden kriterierna har blivit tilldelade, och summeras 

slutligen varav koncepten får olika ”poäng”. Därmed kan man få en fingervisning om vilket eller vilka 

koncept som har störst potential. (Ulrich & Eppinger, 2008) 
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Tabell 1 Concept scoring, exempel 

Koncept  K1  K2  K3  K4  

Kriterium Viktning Viktning Poäng Viktning Poäng Viktning Poäng Viktning Poäng 

1 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 4 0,2 
2 0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 3 0,45 
3 0,1 2 0,2 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

4 0,25 3 0,75 3 0,75 2 0,5 3 0,75 
5 0,15 2 0,3 5 0,75 4 0,6 3 0,45 
6 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4 
7 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Summa   2,75  3,45  3,1  3,05 

Ranking   4  1  2  3 
Fortsätta?   Nej  Utveckla  Nej  Nej 

 

Det finns olika sätt att vikta kriterier, ett sätt är att använda sig av en så kallad relativ 

viktighetsmatris. Kriterierna är placerade i både rader och kolumner i matrisen och alla kriterier 

värderas två och två där man tar ställning till vilket kriterium som är viktigast i förhållande till 

varandra.  Anses kriteriet i raden viktigare än kriteriet i kolumnen sätts värdet 1. Därefter summeras 

värdena och på så sätt kan kriterierna rankas, se exempel Tabell 2. (Cross, 2008) För att inget 

kriterium ska få värde noll, vilket skulle innebära att det inte gav något utslag i concept scoring, 

adderas alla summor med värdet 1 i rankingen. Poängen är i detta fall satt till kvoten av rankingen 

och den totala rankingsumman.   

Tabell 2 Relativ viktighetsmatris, exempel 

Kriterier 1 2 3 4 5 Summa Ranking Poäng 

1  1 0 1 0 2 3 0,2 
2 0  0 0 0 0 1 0,07 
3 1 1  1 1 4 5 0,33 
4 0 1 0  0 1 2 0,13 
5 1 1 0 1  3 4 0,27 

2.9 Programvaror 
SolidWorks är det CAD-verktyg som används i projektet och tillhörande programvaran finns några 

insticksprogram som nyttjas. Som ett stöd i arbetet att utvärdera hur väl en komponent är 

tillverkningsanpassad finns DFMXpress Analysis Wizard som markerar ut speciellt svårbearbetade 

områden för maskinbearbetning (fräsning och borrning). SolidWorks har även en inbyggd funktion 

som markerar ut eventuella underskär som även det är en faktor att ta i beaktning, mer information 

om tillverkningsbarhet finns i nästkommande kapitlet 3 Teoretisk referensram. Programmet har även 

en funktion som man kan användas för att räkna ut mass- och volymcentrum. För att säkerställa att 

hållfasthetskrav uppfylls vid kritiska punkter i modellen används SimulationXpress Analysis Wizard 

där man kan simulera lastfall med hjälp av FEM-analys. (Dassault Systèmes SolidWorks Corp., 2014) 

CES Selector är en mjukvara som tillhandahåller information om en mängd olika materialtyper. Den 

kan användas som stöd vid materialval genom att man kan man jämföra och plotta material och 

materialgrupper. (Granta Design, 2014) 
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2.10 Syntes 
Nedan illustreras hur metoderna appliceras i detta projekt, se Figur 6. 

 

Figur 6 Syntes  

Flödespilarna visar arbetsprocessen och de metoder som används. Kravspecifikationen uppdateras i 

takt med att mer kunskap om den framtagna produkten uppnås och koncepten konkretiseras. 

Kunskapen och de designriktlinjer som finns för DFMA används för att analysera tidigare modell och i 

utvecklandet av den nya. Imageboarden nyttjas som inspiration för konceptgenering och vid 

detaljkonstruktionen.   
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•Brainstorming 

•Produktsyntes 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med information och teori om faktorer som påverkar hur en undervattensfarkost 

bör se ut och vara konstruerad för att fungera på bästa sätt. Därefter presenteras estetiska faktorer 

och teori om lämpliga materialtyper för sammanhanget och kapitlets avslutas med teori kring 

producer- och tillverkningsbarhet.  

3.1 Flytkraft och stabilitet i undervattensfarkoster 
För att en farkost ska kunna navigeras vid ett visst djup utan att den sjunker till botten behöver 

tyngdkraften kompenseras med en lyftkraft, även kallad flytkraft. Hydrostatisk lyftkraft uppkommer 

av den undanträngda vätskans volym enligt Arkimedes princip där kraften (N) kan beräknas med 

hjälp av följande formel: 

               (1)   

Där ρ är vätskans densitet (kg/m3), g är tyngdkraften (m/s2) och V är volymen (m3) på den 

undanträngda vätskan. Kraften verkar ifrån centrum av den undanträngda volymen.  

En annan faktor som behövs tas i beaktning vid utvecklande av undervattensteknik är det tryck som 

råder vid stora djup. Detta kan beräknas med hjälp av nedanstående formel: 

             (2)  

Där ρ är vätskans densitet (kg/m3), g tyngdkraften (m/s2), h höjden (m) och ρ0 rådande 

atmosfärstryck (Pa).  (Huss & Önnermark, 1997)  

För att kompensera vikten för tunga komponenter kan flytmaterial användas. Flytmaterialen består 

vanligtvis av syntaktiskt skum som är ett kompositmaterial med en speciell matrisstruktur bestående 

av mikrosfärer gjorda av glas. Strukturen gör materialet mycket lätt men starkt. Materialet har även 

låg vattenabsorption vilket gör den väl lämpad för offshore-produkter. Tack vare en densitet lägre än 

vatten ger den en positiv flytkraft. (John & Reghunadhan Nair, 2010). Som alternativ till det 

traditionellt använda synktaktiska skummet med mikrosfärer finns liknande material med större 

”bubblor”, så kallade makrosfärer. Dessa ger större flytkraft men har en potentiell risk av att 

implodera vid högt tryck. Därför bör inte materialet användas djupare än 3000 m. (Christ & Wernli, 

2014)  

Det har funnits efterfrågan på material som skapar ännu större flytkraft än det syntaktiska skummet 

och 1960 lyckades man skapa keramiska sfärer som kunde uppnå detta. Det var dock problem med 

att skapa sfärer av jämn kvalitet vilket gjorde att vissa sfärer imploderade vid höga tryck, vilket i sin 

tur kunde starta en kedjereaktion hos närliggande sfärer.  Ungefär 40 år senare lyckades man med en 

förbättrad tillverkningsteknik skapa sfärer med större tillförlitlighet, med en diameter på ca 9 cm 

samt en densitet på ca 360 kg/m3. (Weston, Stachiw, Merewether, Olsson, & Jemmott, 2005) Dessa 

användes i farkosten Nereus som 2009 tog sig ner på nästan 11 000 meters djup i Marianergraven 

(Bowen, o.a., 2009). Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet kring tillförlitligheten hos dessa 

sfärer (Christ & Wernli, 2014).  

Ett annat sätt är att använda sig av luft för att skapa lyftkraft. För att få jämvikt mellan lyftkraft och 

tyngdkraft kan vikten justeras med tyngder, så kallat payload, men det förekommer även farkoster 

som justerar jämvikten med hjälp av hyrauliska pumpar (Worall, Jamieson, Holford, Neilson, Player, 
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& Bagley, 2007). På stora djup ställer det dock stora krav på konstruktionen på grund av den stora 

tryckskillnad som blir mellan den luftfyllda farkosten och det omslutande vattnet. Den bästa formen 

för att klara dessa påfrestningar är ett sfärsikt hölje, dock skulle en farkost med en sådan 

konstruktion få stora problem med stabilitet (Wang, Engelaar, Chen, & Chase, 2009). Cylindriska 

skrov är också lämpliga vid höga tryck men kan likaledes ge problem med instabilitet. På grund av 

formen kan inte konventionella ubåtar röra sig med lätthet i tre riktningar (Ross, 2006). 

Ett alternativ till att använda flytmaterial eller luft för att skapa flytkraft är att använda sig av 

motorerna för att få farkosten på rätt nivå, dock innebär det stor energiförbrukning (Wang, Engelaar, 

Chen, & Chase, 2009). Det innebär även att farkosten skulle sjunka till botten om något skulle gå fel 

med exempelvis krafttillförseln. Därför eftersträvas generellt sett farkoster som har något lägre total 

vikt än det omslutande vattnet. En annan orsak till varför detta är önskvärt är för att inte sediment 

ska virvla upp av de uppgående motorerna vid manövrering nära havsbotten. (Christ & Wernli, 2007) 

Vid nyttjandet av flytmaterial är det viktigt hur det placeras i 

förhållande till övriga delar eftersom det påverkar farkostens 

stabilitet och hur den beter sig i drift. Placeras flytpunkten, även 

kallat volymcentrum, ovanför tyngdpunkten ger det en statisk 

stabilitet. Dock bör avståndet dem emellan inte vara för stort för 

ROV:er framställda för att kunna röra sig i sex frihetsgrader. Detta 

beror på att ett litet avstånd mellan volymcentrum (CL) och 

tyngdpunkten (CG) ger lägre moment vid rotation vilket kan härledas 

ur Figur 7 med följande ekvation: 

                        (3) 

Där F står för tyngdkraften (N), P för flytkraften (N) och momentet betecknas M0 (Nm). (Christ & 

Wernli, 2007) 

Det finns fler faktorer som påverkar hur stabil farkosten är, exempelvis dess form och motorernas 

placering. För formen är en mer avlång konstruktion att föredra, se Figur 8, och för motorernas 

placering leder ett större avstånd dem emellan till längre hävarm vilken i sin tur skapar mer stabilitet. 

Ju stabilare farkosten är desto lättare blir den att manövrera. (Christ & Wernli, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8 Samband mellan form och stabilitet hos undervattensfarkoster, baserad på Christ & Wernli (2007) 

  

Figur 7 Moment vid rotation, 
baserad på Christ och Wernli (2007)  
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3.2 Strömningsmotstånd 
Farkostens form påverkar hur väl den kan röra sig i vatten och ett lågt strömningsmotstånd innebär 

att ROV:en kan röra sig snabbare med lägre effektförbrukning av motorerna, vilket således är en 

önskvärd effekt. Det är i huvudsak två faktorer för detta avseende man bör ta hänsyn till i 

utformningen, farkostens friktionsmotstånd samt dess formmotstånd. För en given volym på kroppen 

kan friktionsmotståndet minskas genom att minska den totala ytan samt att ha en slät yta. (Christ & 

Wernli, 2007) 

Formmotståndet uppstår av det tryck som uppkommer runt kroppen när vätskan rör sig runt 

föremålet. Den ideala formen för att minska formmotståndet är en droppform, se Figur 9 (Christ & 

Wernli, 2007). I praktiken är en droppform inte alltid praktiskt genomförbart. Vid mer rektangulära 

konstruktioner kan man minska motståndskoefficienten (CD) genom att öka förhållandet mellan 

längd och bredd samt genom avrundade kanter, se Figur 10. (Blevins, 1984) 

  

 

Farkostens motståndskraft (N) fås ur ekvationen: 

       
                 (4)  

Där ρ står för vattnets densitet (kg/m3), A för farkostens tvärsnittsarea (m2) på fronten av farkosten, v 

för farkostens hastighet (m/s) samt CD för motståndskoefficienten (enhetslös). Genom att minska 

tvärsnittarean och istället förlänga kroppen kan formmotståndet minska, dock ökas 

friktionsmotståndet av den ökade ytan, se Figur 11. Att öka längd i förhållande till bredd eller 

diameter är fördelaktigt för att minska formmotståndet upp till en kvot runt 6. (Blevins, 1984) 

  

Figur 9 Ideal strömlinjeform, baserad på Blevins (1984) 

Figur 10 Flöde over olika rektangulära tvärsnitt (Blevins, 1984) 



28 
 

 
Figur 11 Förhållandet mellan form- och friktionsmotstånd (baserad på Burcher och Rydill, 1994)     

3.3 Estetiska faktorer 
Vilken typ av produkt som utvecklas påverkar i hög grad hur viktig betydelsen är av estetik. Detta kan 

ses som en skala där produkter som inte hanteras direkt av människor finns i ena änden, medan 

produkter vars bruksvärde huvudsakligen är sociokulturell, det vill säga statusbetingad, finns på 

andra änden. De flesta produkter hamnar någonstans på mitten av skalan, där både funktion och 

estetik är centrala faktorer i formgivningen. (Muller, 2001)   

För enkel och enformig design upplevs ointressant, händer det för mycket i produkten blir den istället 

rörig och tröttsam. Det bästa är om den avviker lagom mycket ifrån vad betraktaren är van vid vilket 

medför att den uppfattas stimulerande. Kopplingar till föregående produkter gör att man upplever 

ett historiskt släktskap. Genom visuellt samband med andra produkter i samma produktfamilj kan 

företag utnyttja sin goodwill vilket är av godo. (Österlin, 2010) 

Man kan skapa ett intryck av snabbhet i en produkt genom lutade eller lätt krökta ytor som rör sig 

mot en gemensam punkt, vilket ger associationer till formen av en pil. Ett annat sätt att ge illusion av 

snabbhet är att placera längsgående linjer i rörelsens riktning, så kallade ”fartränder”. (Tjalve, 2003) 

Man kan även påverka hur snabbt något upplevs genom delningslinjer och segmentering i rörelsens 

riktning. Genom proportioner och segmentering kan man även påverka hur stabil och robust en 

produkt uppfattas. (Muller, 2001)  

När ljuset färdas genom vatten absorberas det och färger försvinner i följande ordning beroende på 

dess våglängder: rött, gult, orange, grönt och blått. Detta innebär att rött absorberas redan efter 

några meter under vattenytan medan våglängderna för blått ljus tar sig allra djupast, upp till 1500 

meters djup. (Allt om Vetenskap, 2006) Denna aspekt är något som är lämpligt att ha i åtanke vid 

färgval av undervattensutrustning. 

3.4 Material 
Material bör väljas utifrån materialegenskaper, tekniska specifikationer och estetiska faktorer. 

Materialet har en teknisk funktion men kan även användas för att ge en personlighet till produkten. 

Även tillverkningsmetod är viktig aspekt att ta i beaktning vid materialval. (Ashby & Johnson, 2002) 

Metaller är generellt sett hårda, starka och tåliga, men med nackdelen att de ofta är tunga. (Ashby & 

Johnson, 2002) För exempelvis ubåtskrov är legerat stål det vanligaste alternativet. Billigare stål har 

nackdelen att det ofta blir tyngre. (Burcher & Rydill, 1994) 
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För metall som ska användas i saltvatten behöver man ha i åtanke att metaller korroderar. 

Korrosionen är en elektrokemisk process som uppkommer av att metallen går i lösning i vattnet. 

Förekommer två metaller av olika slag i lösningen kan det bildas en så kallad galvanisk cell där det 

ena materialet fungerar som anod och det andra som katod. Det innebär att elektroner färdas ifrån 

anoden till katoden, anoden går i lösning och korroderar medan katoden hålls intakt. Vilket material 

som agerar anod respektive katod beror på var de befinner sig på den elektrokemiska 

spänningsserien i förhållande till varandra, den ädlaste av de två kommer agera som katod. För så 

kallad allmän korrosion bildas anod- och katodområden på ytan av ett och samma material. (Ullman, 

2003) 

Det finns dock åtgärder för att minska risken för korrosion, bland annat kan man lägga färg eller 

annan beläggning på ytan. Ett annat sätt som är vanligt för båtskrov är att man fäster en så kallad 

offeranod på ytan. Den består vanligtvis av zink eller magnesium som är oädla metaller och som 

därmed korroderar före omgivande metaller av ädlare slag. (Tupper, 2013) Stål kan bli rostfritt med 

hjälp av legeringar vilket innebär att stålet blandas med krom. (Ullman, 2003) 

Kompositmaterial är en kombination av flera materialtyper, den enklaste typen består av plast med 

fiberarmering. (Thompson, 2007) Fördelar med kompositmaterial såsom kolfiber och glasfiber är en 

hög så kallad strength-to-weight kvot vilket innebär att materialet är starkt men förhållandevis lätt, 

(Askeland, 2011) samt att de är att de är korrosionsbeständiga (Vasiliev & Morozov, 2007). Dock kan 

kolfiber tillsammans med metaller skapa korrosion då kolfiber ligger högre upp i spänningskedjan, 

vilket gör närliggande metaller till offeranoder (SXK Västkustkretsen Tekniska Kommittén, 2009). 

Både glasfiber och kolfiber används ofta till båtskrov. Glasfiber är mycket billigare än kolfiber och har 

en lägre stelhet. Kolfiber har en väldigt hög styrka och stelhet, och är lättare än glasfiber. (Ashby & 

Johnson, 2002) 

Plast delas in i två huvudgrupper: termoplaster och härdplaster. Termoplaster karaktäriseras av att 

de kan värmas upp och formas om vilket inte är möjligt för härdplaster. Plaster kan ofta ersätta 

metall i olika konstruktioner eftersom det går att ta fram plaster med specifika egenskaper för olika 

användningsområden. (Thompson, 2007) 

För att mäta ett materials styrka och tålighet i form av hållfasthet föreslår Kobayashi (2004) att de 

viktigaste mekaniska egenskaperna att undersöka är e-modul, brottgräns och brottseghet.  

3.5 Design for Assembly (DFA) 
DFA bör tillämpas i alla faser av produktutvecklingsprocessen och är extra viktig i de tidiga skedena. 

DFA handlar om att förenkla produkten genom färre komponenter och konstruktioner som 

underlättar för snabb och enkel montering. Det är rekommenderat att använda sig av principerna av 

DFA före DFM, för att först titta på ett helhetsperspektiv och sedan gå in på delar. (Bralla, 1999) 

Första steget i DFA är att minimera antalet ingående komponenter i produkten. Detta kan uppnås 

genom att alla delar i designförslaget undersöks enligt: 

1. Rör sig delen i förhållande till andra delar i produkten vid användande av produkten? Här 

räknas inte rörelser som är så pass små att de kan uppnås med hjälp av fjädring i materialet. 

2. Måste delen vara av ett annat material än andra närliggande delar? 

3. Måste delen vara separerad för att möjliggöra montering/demontering?  
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Om svaren är nekande för alla tre frågorna är det ofta möjligt att integrera delen till någon 

närliggande, för att på så sätt minska det totala antalet komponenter. (Boothroyd, Dewhurst, & 

Knight, 2011)  

Därefter bör produkten anpassas för montering. Utifrån produkt- och företagsförutsättningar sker ett 

avvägande om produkten passar för manuell eller automatisk montering. Manuell montering är 

oftast lämpligast vid producering av små kvantiteter. Efter vald metod finns en rad riktlinjer om hur 

komponenterna ska utformas för att underlätta monteringsarbetet, se nedan. 

3.5.1 Manuell montering 

Utöver att försöka minska antalet komponenter har El Wikel (1998) satt upp några generella 

designregler som underlättar för manuell montering: 

 Eftersträva föremål som är symmetriska i alla riktningar, se Figur 12a. Om föremålet inte kan 

vara symmetrisk eftersträva extra tydlighet i asymmetrin så att den blir uppenbar, se Figur 

12b. 

 Eftersträva lättåtkomlighet och synlighet, exempelvis för skruvhål. 

 Minska behovet av monteringsverktyg genom att utforma delar som är självpositionerande 

och självhållande vilket innebär att de kan släppas efter inpassning.  Delar som kan fästa i 

varandra minskar andelen fästelement, exempelvis skruvar och muttrar, som behövs i 

konstruktionen vilket minskar monteringstid och kostnader. Man bör även se till att delar 

som ska fästa i varandra är utformade för att underlätta arbetet, se Figur 12c. 

 Standardisera delar i produkten genom att använda standardkomponenter och designa 

komponenter som kan användas för flera ändamål.  

 Utforma produkten så att man inte behöver rotera eller flytta konstruktionen alternativt ta 

nya grepp på delarna för att genomföra monteringen, eftersom det leder till fördröjning i 

monteringsprocessen. 

 Undvik delar som fastnar i varandra vid förvaring. Undvik även ömtåliga eller flexibla delar, 

såsom sladdar. 

Figur 12 Utformning för manuell montering, baserad på Boothroyd, Dewhurst och Knight (2011)  
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3.6 Design for Manufacturing (DFM) 
För att utforma produkter som är väl anpassade för tillverkning bör man först fundera på vilken 

tillverkningsmetod som är bäst lämpad, därefter kan checklistor som finns utifrån de olika 

tillverkningsmetoderna följas. Bralla (1999) har satt upp dessa generella designkriterier för DFM: 

1. Eftersträva enkelhet genom få komponenter och enkel konstruktion. 

2. Använd standardmaterial och komponenter. 

3. Standardisera delar i produkten.  

4. Använd generösa toleranser. 

5. Välj material som är lättbearbetade.  

6. Samarbeta och arbeta tätt med tillverkningspersonal. 

7. Undvik sekundära operationer såsom målning, värmebehandling och dylikt som ofta kan bli 

lika kostsamma som tillverkningen i sig. 

8. Gör en design mot en bearbetningsmetod som är lämplig för den kvantitet som ska 

produceras. 

9. Utnyttja de möjligheter som tillverkningsmetoder och materialval ger. 

10. Undvik att göra för specificerade ritningar  låt tillverkningsexperter välja bäst lämpade 

delprocesser.  

3.6.1 Maskinbearbetning 

Maskinbearbetning är ett samlingsnamn som innefattar många olika skärande operationer såsom 

fräsning, borrning och svarvning. I en tre-axlig fräs kan arbetsverktyget röra sig i tre led. En fem-axlig 

fräs innebär att även arbetsstycket kan rotera i två riktningar, vilket medför att mer komplexa former 

kan skapas utan att behöva göra en ny uppspänning av arbetstycket. Med CNC-programmering kan 

formerna skapas direkt utifrån en CAD-modell. Med hjälp av CNC-maskiner sker det mesta helt 

automatiskt, speciellt för maskiner som kan byta verktyg själv. En stor kostnadsdel är att ändra 

uppspänningen i maskinen och tillverkare debiterar ofta detta som en extern kostnad ifrån själva 

tillverkningskostnaden. Generellt sätt är stora delar av komplex form och i hårda material dyra att 

tillverka. (Thompson, 2007) 

Poli (2001) poängterar att eftersom man tar bort material vid maskinbearbetning kan det ses som en 

oekonomisk process tillföljd av att materialen som tas bort redan är betald. Om det finns möjlighet är 

det därför bra att ”förforma” innan maskinbearbetningen. Det är även lämpligt att standardisera 

kurvor, hålstorlekar etcetera och använda sig av standardtjocklekar av materialet för att undvika 

specialbeställningar eller materialspill. Man bör även tänka på att varje ny operation med nya verktyg 

medför extra pålägg på kostnaden. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2011) 

Bralla (1999) har satt upp dessa designkriterier för vad man bör tänka på vid maskinbearbetning: 

1. Om möjligt, undvik maskinbearbetning. Om det är genomförbart att gjuta eller pressa biten 

är det nästan alltid billigare. 

2. Försök använda så generösa toleranser som möjligt för att undvika onödig ytbearbetning. 

3. Se till att det finns fästpunkter i modellen så att det enkelt går att fixera för bearbetning. 

4. Undvik designlösningar med skarpa hörn eftersom det kan slita på verktygen. 

5. Använd standarddimensioner i så stor utsträckning som möjligt. 

6. Undvik avbrutna skär då det kan förkorta livslängden hos verktygen. 
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7. Ha en tillräckligt rigid konstruktion som klarar krafterna ifrån verktygen, undvik exempelvis 

tunna väggar och djupa hål. 

8. Undvik avsmalningar; rektangulära former är att föredra eftersom de är enklare att bearbeta. 

9. Reducera antal och storlek på axlar eftersom de ofta kräver extra bearbetning. 

10. Undvik underskär. 

11. Det är att föredra att alla maskinbearbetade ytor är placerade i samma plan, eller om det 

inte är möjligt att de är placerade så att de kan bearbetas ifrån samma sida eller i samma 

uppspänning. 

12. Se till att det finns utrymme för bearbetningsverktyg och fixering. 

13. Undvik designlösningar som kräver specialverktyg. 

14. Undvik att ha delningslinjer som fästytor. 

3.6.2 Sågning 

Kontursågning sker oftast med hjälp av en bandsåg där stycket fästes horisontellt och sågen rör sig 

efter den kontur som ska skäras ut. Uppspänningskostnaden är låg och sågning är en snabb process i 

jämförelse med fräsning, men ger mindre exakta resultat vilket innebär att mer generösa toleranser 

krävs. Andra designfaktorer som bör tas i beaktning är att bearbetningen sker i ett led, radier bör 

vara generösa och undvik om möjligt att skära ut hål. Metoden lämpar sig för små till medelstora 

volymer. (Bralla, 1999) 

3.6.3 Vattenskärning 

Vattenskärning fungerar på många olika materialtyper. Rent vatten kan användas för mjuka material, 

för hårdare material tillsätts slipmedel och det kallas då abrasiv vattenskärning. Hårdheten på 

materialet avgör maxtjockleken för vattenskärning. Det är inga verktygskostnader och vanligtvis 

påverkar inte storleken nämnvärt priset, det anses vara en relativt billig process. Skarpa hörn och 

små radier fördröjer processen. (Thompson, 2007) Vattenskärning klarar snävare toleranser än 

sågning. (Bralla, 1999) 

3.6.4 Kompositlaminering 

För att skapa delar av kompositmaterial såsom kolfiber eller glasfiber är kompositlaminering en 

lämplig metod. Fördelar med komposittillverkning är att det ger hög designfrihet, att flera 

komponenter kan kombineras till en och att det ger en fin yta på materialet. Hand lay-up, som 

innebär att materialet läggs i formen för hand, passar bäst för små kvantiteter. Att tänka på vid 

utformningen är att underskär bör undvikas så länge så länge inte materialets flexibilitet kan 

utnyttjas för att på ett enkelt sätt få ut den ur formen. Krökta ytor är att föredra framför helt plana, 

eftersom styvheten förbättras avsevärt redan vid små krökningar. Plana ytor bör därför förstärkas för 

att öka hållbarheten i materialet. Tjockleken bör minst vara 1,5 mm och max 30 mm på lamineringen. 

(Bralla, 1999)  
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4 Utvärdering av tidigare modell  
Kapitlet börjar med en introducerande beskrivning av företaget och systemet för att göra läsaren 

insatt i området samt bekant med begrepp och problematik. Därefter följer en analys av 

kostnadsdrivande faktorer i utformningen samt de nya krav och förändringar som ställs på den nya 

farkosten. 

4.1 Systembeskrivning 
Ocean Robotics International utvecklar undervattensteknik, 

främst ROV:s som styrs ifrån ytan med hjälp av kabelföring, 

till skillnad från AUV:s, Autonomous Underwater Vehicles, 

som förflyttar sig autonomt. Företaget har sedan tidigare 

produktfamiljen ROV Aegir, se Figur 13. Vid användning 

förs ROV:en ner på rätt djup med hjälp av en TMS, Tether 

Management System, som sköter kabelmatningen, se Figur 

14 och 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den senaste produktfamiljen i Ocean Robotics sortiment är ROV Njord bestående av en 

observationsfarkost med främsta uppgift att dokumentera omgivningen med hjälp av kameror, se 

Figur 16. Den kan röra sig i sex frihetsgrader med hjälp av sju motorer, fyra i den främre delen och tre 

i den bakre. Den har några lampor och en kamera framtill som kan tiltas upp och ner samt en kamera 

och lampa baktill på farkosten. Farkosten har även en sonar som sitter i högra hörnet, en 

transponder som är ett positioneringssystem och en höjdmätare. De mest utrymmeskrävande 

komponenterna är två så kallade elektronikpottor som är tätslutna behållare innehållande elektronik, 

se Figur 17. Kåpa och ramverk består av kolfiber. 

 

Figur 13 ROV Aegir (Ocean Robotics 
International, 2014) 

Figur 14 ROV och TMS (Ocean Robotics 
International, 2014) 

Figur 15 Illustration av ROV i drift 
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Payload är extravikter som fästes i ROV:en, företaget använder sig av blyklossar för detta ändamål. 

Dessa finns i farkosten för att man ska kunna sätta på extrautrustning, så kallade skids, vid behov. 

Det kan exempelvis vara griparmar eller mätutrustning. Genom att byta ut en bit payload mot en lika 

tung komponent kan viktjämvikten i farkosten behållas. 

4.2 Analys av tidigare modell  
Kostnadsuppgifter för de stora komponenterna i farkosten återfinns i Bilaga 1. Där kan det utläsas att 

tillverkningen av flytblocken står för den största tillverkningskostnaden och är därför av störst 

intresse att utvärdera. Dessa är frästa i en fem-axlig fräs och utifrån de riktlinjer som finns för 

maskinbearbetning kan följande slutsatser dras kring vad som gör flytblocken dyra att producera:  

 Tillverkningen sker i flera steg: materialuppskärning, limning, maskinbearbetning och 

lackning vilket kan vara bidragande till en hög sammanlagd summa i tillverkningskostnad. 

 Flytblocken består av komplexa former och det förekommer en del underskär. Eftersom 

formerna behöver bearbetas i alla riktningar innebär det att flera uppspänningar i maskinen 

krävs. 

 En del segment är svåråtkomliga, speciellt några av de borrade hålen.  

 Mycket material skärs bort vilket ger en kostnad i form av materialspill. 

 Flytblocken köps in i standardtjocklekar av tillverkarna vilket utnyttjas delvis i flytblocket 

undertill på farkosten men inte i de andra flytblocken, vilket bidrar till ytterligare 

materialspill. 

 Storlekarna på skruvhålen är standardiserade med två olika hålstorlekar, men det 

förekommer ett stort antal hål där inte alla används vilket skulle kunna reduceras för att 

minska kostnaden. 

En DFM-analys på CAD-modellerna analyserades även med hjälp av programvaran DMFXpress 

Analysis Wizard. Resultatet ifrån analysen kan ses i Figur 18 där de blåmarkerade områdena blev 

markerade som svårbearbetade. Främst handlade det om hål som är svåråtkomliga eller som är 

djupa och smala. 

Figur 16 ROV Njord (Ocean Robotics International, 2014) Figur 17 Elekronikpotta (Ocean Robotics International, 2014) 
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Figur 18 DFM-analys med hjälp av DMFXpress Analysis Wizard 

I Bilaga 1 kan även utläsas att den mest komplicerade delen, det vill säga bakstycket som motsvaras 

av det understa flytblocket i Figur 18, kostade nästan 50 % mer än övriga två delar. 

 

  



36 
 

4.3 Övriga identifierade behov av förändringar 
Utifrån nya kundkrav (Wänström, 2014) kommer det krävas förändringar på följande punkter: 

 Mängden payload ska utökas ifrån 20 kg till 25 kg, vilket kräver förändring i mängden 

flytmaterial för att väga upp skillnaden samt att utrymme ska ges för detta. 

 Ökade krav på kabellängd ifrån 250 m till 400 m ger ett effektfall som företaget önskar lösa 

genom att placera tre transformatorer ombord. Dessa behöver således ges utrymme för i 

den nya farkosten samt att den extra vikten behöver vägas upp med flytkraft. Vikten på 

dessa ligger på cirka 8 kg/st med en volym på cirka 2 l per transformator. 

 Det ska finnas möjlighet att fästa skids på underdelen av farkosten. 

 Maximal tillåten storlek på farkosten har ökats till (1500*1000*1000) mm3 (Wänström, 2014) 

jämfört med tidigare satta maximala storlek som var (1300*800*700) mm3 (Larsson, 2012). 

Emellertid är det önskvärt att i den mån det är möjligt minimera storleken på farkosten. 

Utöver ovan nämnda krav har företaget ytterligare två punkter de önskar förändra: 

 Ett område på farkosten har identifierats som extra utsatt, se Figur 19. Detta bör finnas i 

åtanke att undvika eller åtgärda i nästkommande ROV.  

 Det finns en risk att kolfiberdelarna på sikt skapar korrosion i övriga komponenter, därför kan 

det vara lämpligt att välja andra material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19 Identifierat utsatt område i ROV Njord (Ocean Robotics International, 2014) 
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5 Kravspecifikation 
Utifrån tidigare ställda krav på farkosten (Larsson, 2012) samt nya krav (Wänström, 2014) har en 

kravspecifikation sammanställts enligt nedan. Justeringar i kravspecifikationen har skett efter 

arbetets gång. Fetmarkerade punkter är sådana som har tillkommit för den nya modellen.  

Krav 

 Maxlängd: 1500 mm, maxbredd: 1000 mm och maxhöjd: 1000 mm.  

 Det ska kunna monteras flertalet kameror i framkant, minst en med tilt-funktion. En kamera 

baktill. 

 Flertalet lampor ska vara placerade framtill, en lampa baktill. 

 Sonar ska vara placerad med 180º fri sikt framåt. 

 Kabeln ska kunna anslutas uppifrån. Kabelanslutning ska vara så centrerad som möjligt för att 

underlätta anslutning till TMS och för att lyftas nära tyngdpunkten. Anslutningsdonet ska ha 

möjlighet att rotera i två riktningar för att kabeln ska kunna lägga sig naturligt bakåt vid drift. 

 Elektronikpottornas gavlar ska vara lätta att komma åt och öppna. 

 Skids ska kunna anslutas under farkosten. Dessa har en maxvikt på 100 kg i luft, i vatten är 

maxvikten 25 kg. 

 Motorerna ska vara lätta att komma åt och byta. 

 Flytmaterial, payload och övriga komponenter ska vara placerade så att koordinaterna för 

volymcentrum hamnar något ovanför tyngdpunkten. 

 Farkosten ska klara payload på 25 kg. 

 Utöver de komponenter som finns i tidigare modell ROV Njord ska det placeras tre 

transformatorer på farkosten. 

 Farkosten ska vara tålig och klara stötar.  

 Känsliga komponenter ska skyddas. 

 Konstruktionen i farkosten ska klara att lyftas, inklusive eventuella anslutna skids, i 

anslutningsdonet med en säkerhetsmarginal på 3. 

 ROV:en ska vara anpassad för tillverkning och producering för kvantiteter upp till fem 

stycken per år. 

 Framför, bakom och runt motorerna ska vattenflödet vara så fritt som möjligt för att undvika 

att effekten ifrån motorerna bromsas.   

 Det får inte finnas risk för att kabeln trasslar in sig i motorerna. 

 Farkosten ska ha något större flytkraft än tyngdkraft. 

Önskemål 

 Längden ska vara maximalt 1450 mm för att på bästa sätt utnyttja samma TMS som är 

framtagen till föregående modell av ROV Njord. 

 Någon/några av lamporna framtill ska kunna tiltas. 

 Utformningen ska vara säljande och designen ska utstråla: 

 Fart 

 Stryktålighet/Robusthet 

 Servicevänlighet 

 Designen ska visa en tillhörighet i produktfamiljen genom färg och formspråk. 

 Slitdetaljer (exempelvis gummilister) ska placeras ut på utsatta områden och ska vara lätta 

att byta ut. 
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 Elektronikpottor och andra ingående komponenter ska vara dolda. 

 75 % av payload:en ska vara placerad på den främre tredjedelen av farkosten. 

 Den ingående kabeln till ROV:en ska kunna anslutas bakifrån. 

 Farkosten ska vara utformad för lågt vattenmotstånd. 

 Storleken ska vara komprimerad för lättare hantering samt vara utformad så att den kan 

komma in i trånga passager och utrymmen vilket innebär att den bör vara smal i minst en 

ledd och med avrundade hörn. 

 Tiltningen för kamera/or och lampa/or ska vara 180°. 

 Den totala vikten bör minimeras för att underlätta hantering och transport. 

 Farkosten ska vara väl synlig. 
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6 Konceptgenerering 
Nedan beskrivs genomförande och resultat av konceptgeneringsfasen i projektet. 

6.1 Funktionsanalys och imageboard 

 

 

Figur 20 Funktionsanalys 

En funktionsanalys genomfördes för att kartlägga vad som ska uppnås med farkosten, se Figur 20. I 

detta fall begränsades funktionsanalysen till endast ROV:en, vilket innebär att dockning till TMS finns 

med som underfunktion. En bredare systemgräns hade kunna genomföras genom en funktionsanalys 

på hela systemet vilket innebar att TMS-system och kabelföringen skulle kunna lösas på ett annat 

sätt, men det ligger utanför ramarna för detta arbete. 

Komma in i trånga utrymmen ställer krav på form och storlek på farkosten. Eftersom en avgränsning 

har gjorts till att använda sig av redan befintliga motorer innebär funktionen förflytta sig att 

vattenflödet ska vara så fritt som möjligt bakom och framför motorerna för att de ska kunna 

användas på bästa sätt. Observation och insamling av data är inom ramen för detta arbete begränsat 

till nyttjande av redan befintlig teknik, det vill säga kameror och annan mätutrustning. 

För att skapa flytkraft skulle luft kunna vara ett tänkbart bra och billigt alternativ, dock blir det 

problematiskt vid de djup farkosten avses för. På 3000 meters djup blir trycket enligt ekvation (2): 

                                                     

Där saltvattens densitet ligger på cirka 1025 kg/m3, atmosfärstrycket på 101 325 Pa och tyngdkraften 

på 9,82 m/s2. Det totala trycket vid rådande djup motsvarar nästan 300 gånger atmosfärstrycket 

vilket ställer väldigt stora krav på konstruktionen på grund av den tryckskillnad som bildas. En 

cylinderformad farkost skulle vara problematiskt i detta fall eftersom motorerna då skulle behöva 

vara fästa på utsidan. För att få plats med alla ingående komponenter skulle farkosten behövas göras 

mycket större vilket begränsas av den maximala storleken den får anta enligt kravspecifikationen.  

De keramiska sfärernas möjligheter undersöktes med hjälp av brainstorming av hur de på ett bra sätt 

skulle kunna fästas i farkosten, se Bilaga 2. Densiteten på de keramiska sfärerna, 360 kg/m3, har 

bättre värden än för flytmaterial för 3000 meters djup som ligger på 450 kg/m3. Detta kan utläsas i 

Bilaga 3 där materialet LD3000 är anpassat för rätt djup och kommer ifrån den underleverantör som 

Observera och samla 
in information under 

vatten 

skapa flytkraft 

justera flytkraft 

Komma in i trånga 
utrymmen 

Förflytta sig Docka till TMS 
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företaget redan använder sig av. Även om sfärerna har större flytkraft så innebär den sfäriska formen 

en begränsning i hur tätt de kan packas vilket innebär att det kan förhålla sig så att lyftkraften i själva 

verket blir mindre på en given volym. Med keramiska sfärer i den diameter som användes i Nereus 

fås med enkel överslagsräkning att ett par hundratal behövas för att uppnå den flytkraft som behövs. 

Dessa skulle bli problematiska och tidskrävande att montera ihop. Tillgängligheten är dessutom 

begränsad eftersom det traditionellt sett inte används till ROV:s. Vidare på grund av viss osäkerhet i 

dess tillförlitlighet bedömdes syntaktiskt skum vara det bästa alternativet för att skapa flytkraft. 

Synktaktiskt skum med makrosfärer skulle kunna användas men har även den en viss opålitlighet på 

det djup som farkosten ska operera på.  

De designkrav som måste uppfyllas för att Docka till TMS ska kunna uppfyllas är att kontaktdonet ska 

placeras på ROV:ens ovansida så centralt som möjligt. Den måste även anslutas till ett kraftigt 

lyftcentra som klarar av att hålla upp hela farkostens vikt på cirka 225 kg i egen vikt och därtill även 

eventuella skids på upp till 100 kg. 

Utifrån de estetiska önskemålen och produktens kontext skapades även en imageboard, se Bilaga 3. 

Imageboarden användes som inspiration och stöd i de kommande faserna både utifrån ett konkret 

och ett abstrakt plan genom linjer, formspråk, materialval och känslomässiga värden. 

6.2 Produktsyntes 
Funktionsanalysen användes som utgångspunkt i produktsyntesen och efter kartläggningen kunde 

olika basstrukturer tas fram. Dessa togs fram av huvudelement i produkten det vill säga ramverk, 

flytmaterial och eventuella kåpor. Ramverk och flytmaterial bör finnas i farkosten, medan kåpa inte 

är en nödvändighet. Dock kan kåpor ge potentiella fördelar något som hänvisas till senare. Med hjälp 

av schematiska bilder ställdes möjliga baststrukturer upp, se Figur 21. 

Figur 21 Produktsyntes, basstrukturer 
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De flesta koncept är relativ enkla i sina strukturer och skulle därmed inte ge upphov till större 

skiljaktigheter i dess kvantifierade strukturer. Koncept 7 däremot som består av ej heltäckande 

kåpdelar ger möjlighet till stor variation i hur dessa kan vara placerade. Därför undersöktes 

basstrukturens kvantifierade strukturer, se Figur 22. 

Nästa steg i produktsyntesen är att formbestämma. Produkten har några funktionsytor, exempelvis  

anslutningsdonet till TMS, men dessa påverkar inte den totala utformningen någon nämnvärt. Det är 

främst förbjudna områden i rymden som påverkar var materialet kan vara placerat. Förbjudna 

områden utgörs framförallt av att motorerna behöver fri vattenströmning för att fungera optimalt 

samt att kameror behöver fri sikt, se Figur 23. Det finns fler förbjudna områden, exempelvis att det 

ska vara möjligt att komma åt ingående komponenter för eventuell reparation, men detta tas i 

beaktning främst i senare skeden då preliminär layout och detaljkonstruktion fastställs.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 De förbjudna områdena i rymden illustreras med transparens i figuren 

Figur 22 Produktsyntes, kvantifierade strukturer på koncept 7 
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Exempel på hur material för flytmaterial och kåpa kan vara utformat ses i grova drag i Figur 24. 

Motorernas placering och vinklingar som bidrar till att man på ett effektivt sätt kan styra farkosten i 

dess frihetsgrader är till synes en bidragande orsak till problematiken med komplexa former i 

närliggande material. 

 

Som komplement till produktsyntes utfördes brainstorming och frihandskissning på olika 

konceptlösningar, se Bilaga 2. 

6.3 Koncept 
De koncept som togs fram i produktsyntesen utvärderades grundligare för att se dess potential. 

Samtliga arbetades fram med hjälp av flertalet skisser på alternativa utformningar och lösningar, 

samt simplifierade CAD-modeller. Utgångspunkt var koncepten i figur 20 och närmre beskrivningar av 

dessa följer nedan.  

Konceptidé 1 och 2 

Att placera allt flytmaterial innanför motorerna skulle ge potentiella fördelar med fri 

vattenströmning för motorerna, eftersom komponenter eller delar som stör strömningen vid 

motorerna på ett naturligt sätt undgås. Skisser för hur dessa koncept skulle kunna se ut visas i Figur 

25 och 26.  

 

Figur 24 Materialplacering av flytmaterial och kåpa med hänsyn till förbjudna områden  

 

 

Figur 25 Konceptidé 1 Figur 26 Konceptidé 2 
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Genom att undersöka mass- och volymcentrum i SolidWorks kan slutsatsen dras att flytkraften 

tenderar att hamna allt för långt bak i dessa utföranden. Detta beror på att många tunga 

komponenter är placerade i farkostens främre del, som måste kompenseras med flytkraft. Det skulle 

innebära att nosen på farkosten tippar framåt vid drift. En annan svårighet med dessa koncept är att 

eftersom det i mitten av farkosten ska få plats med ett flertal komponenter som upptar en hel del 

utrymme, framförallt elektronikpottorna, blir det svårt att få plats med tillräcklig mängd flytmaterial. 

Detta skulle kunna lösas genom en uppförstoring av hela farkosten, dock är det önskvärt att 

minimera storleken i så stor utsträckning som möjligt. Därför kan konceptidé 1 och 2 i detta skede 

väljas bort. 

Konceptidé 3 och 4 

Konceptidé 3 och 4 har potential att ta in mer flytmaterial i farkostens främre delar, se Figur 27 och 

28. Vid modellering visar sig ställningen för de bakre motorerna bli problematiska, se Figur 29. För att 

klara de krav som ställs, såsom att skydda motorerna ifrån stötar, blir ställningen komplex vilket är en 

nackdel ur tillverkningssynpunkt. Den största nackdelen är dock risken att kabeln trasslar in sig 

motorerna vilket är ett strikt krav i kravspecifikationen att den inte får göra. Genom att göra 

ramstrukturen kraftigare skulle den risken kunna minimeras, men då störs vattenflödet för 

motorerna. Därför bedöms nackdelarna uppväga fördelarna med dessa koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 28 Konceptidé 4 Figur 27 Konceptidé 3 

 

Figur 29 Fäste och skydd för bakre motorer 



44 
 

Konceptidé 5, 6 och 7 

Konceptidé 5 som består av flytmaterial och ett ramverk, samt konceptidé 6 som även består av ett 

heltäckande skal är relativt tydliga i sina strukturer, se Figur 30. Som kunde ses i Figur 22 kan 

konceptidé 7 utföras på en mängd olika sätt. En lösning är att det finns kåpdelar på väl valda platser. 

För att undvika onödigt höga tillverkningskostnader undersöktes hur ett koncept skulle kunna se ut 

där det enbart finns kåpdelar där det är en nödvändighet. Exempel på sådana områden är där 

avrundade hörn bör finnas enligt önskemål i kravspecifikationen och som blir billigare att forma 

genom en kåpa än att fräsa flytblock, samt där övriga komponenter behöver stängas in och skyddas.  

Konceptidé 5 påminner om ROV:s ifrån tidigare produktfamilj och kräver att flytmaterialet fräses i 

komplexa former.  Eftersom tillverkning av flytblocken är den största kostnadsdrivande faktorn i 

tidigare modeller var det av intresse att titta på de lösningar som löst de dessa former på andra sätt. 

Konceptidé 6 som innefattar en heltäckande kåpa ger möjlighet att gömma väldigt simpla, 

standardiserade former på flytmaterial. Det ger även möjligheter att reglera flytkraften med hjälp av 

varierbar mängd flytmaterial istället för att justera vikten med payload som tidigare lösning sett ut.  

 

 

 

 

 

 

 

Konceptidé 6 och 7 bedöms därför vara de koncept med störst potential att uppfylla krav och 

önskemål på ett tillfredställande sätt, och är därför de som vidareutvecklas till preliminära layouter. 

Dessa hänvisas vidare till koncept 1 och 2. 

 

 

  

Figur 30 Konceptidé 5, 6 och 7 



45 
 

7 Preliminär layout 
De koncept som kvarstod efter första fasen av konceptgenering vidareutvecklades till preliminära 

layouter, arbetet beskrivs nedan. 

7.1 Faktorer gällande båda koncepten 
Den viktökning som måste bäras upp med flytmaterial är 29 kg jämfört med tidigare modell, (3*8) kg 

som kommer ifrån transformatorerna och 5 kg viktökning i form av payload. Densiteten på 

flytmaterialet är 450 kg/m3 vilket ger en lyftkraft på 575 kg/m3 som fås utifrån att vattens densitet är 

cirka 1025 kg/m3. För att få en approximativ siffra på den mängd flytmaterial som behöver adderas 

jämfört med tidigare modell gjordes en beräkning enligt följande: 

        

         
         

De 6 kg som dras ifrån kommer ifrån den lyftkraft volymen av transformatorerna ger upphov till 

enligt Arkimedes princip, se ekvationen nedan med utgångspunkt i ekvation (1). Volymen av payload 

försummas eftersom den är relativ liten. 

                           

I den tidigare modellen av ROV Njord finns 101 l flymaterial, vilket ger en sammanlagd volym 

flytmaterial 143 l i den nya farkosten. Detta användes som utgångspunkt i mängden flytmaterial som 

skulle placeras i de preliminära layouterna. 

För båda koncepten har en noggrann avvägning gjorts med var flytmaterial ska vara placerat i 

förhållande till övriga komponenter, vilka former de kan anta för att bäst lämpa sig för tillverkning 

samt hur det ska vara placerat för att minimera den totala storleken på farkosten. Beräkningar för 

tyngdpunkt och volympunkt för respektive koncept återfinns i Bilaga 5. Under utvecklingsarbetet och 

efter justeringar i beräkningarna för tyngdpunkt och volympunkt fås att det behövs cirka 154 l 

flytmaterial.  För att öka storleken, vilket är en nödvändighet för att få in det extra flytmaterial som 

behövs, har avståndet mellan motorerna justerats något i de båda koncepten. I första hand har 

storleken ökats med hjälp av en förlängning, utan att överstiga 1450 mm som är ett önskemål i 

kravspecifikationen, eftersom det enligt teorin ger fördelar gällande strömningsförmåga och 

stabilitet. Dessutom innebär en liten tvärsnittsarea att farkosten lättare tar sig in i smala utrymmen, 

vilket även det är ett önskemål i kravspecifikationen.  

För att kunna utnyttja samma TMS som tidigare farkost används samma komponent för anslutning. I 

samråd med företaget om hur skids är planerade att se ut och vara utformade så ska de kunna fästas 

på ett liknande sätt som TMS:en ansluts. Det innebär att det har getts utrymme för detta samt att 

ramverken är utformade för att ge möjlighet till en sådan anslutning.  
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7.2 Koncept 1 
Det är önskvärt att farkostens form har en del dubbelkrökta ytor för att komma in genom trånga 

passager och dylikt vilket finns angivet i kravspecifikationen. Därför täcks sådana kritiska delar med 

kåpa, se Figur 31. 

I konceptet utnyttjas flytmaterial som konstruktionsmaterial vilket ger dubbel funktion – flytkraft och 

uppbyggnad samt att det möjliggör komprimering av storleken på farkosten vilket likaså är ett 

önskvärt kriterium enligt kravspecifikationen. Flytmaterial är placerat mellan ramdelar för att skapa 

stabilitet i konstruktionen, se Figur 32. Genom ”stöttepelarna” fås mer flytmaterial i främre delen av 

farkosten där det även finns många tunga komponenter som behöver kompenseras med flytkraft.  

Flytblockens former är kraftigt förenklade jämfört med tidigare modell ROV Njord. Där det är möjligt 

och lämpligt sker bearbetning endast i en riktning. Det finns även möjlighet att nyttja andra alternativ 

till maskinbearbetning som anses vara en dyr process, såsom vattenskärning eller sågning. Ytterligare 

en åtgärd för att minimera kostnader och ett extra steg i tillverkningsprocessen är att tjockleken är 

densamma som standardtjocklek hos tillverkaren som ligger på 125 mm vilket finns angivet i Bilaga 5. 

Figur 31 Preliminär layout koncept 1 

 
Figur 32 Inre konstruktion 

  



47 
 

7.3 Koncept 2 
Koncept 2 består av standardiserade flytblock där alla har samma mått, se Figur 34. Tillverkningen av 

dessa blir således väldigt enkel och det skapar möjlighet att variera mängden flytmaterial, vilket 

minskar behovet av payload. För att på ett tillfredställande sätt dölja dessa flytblock, som kan anses 

vara en oestetisk detalj, används skiljeväggar och ”golv” i farkosten. Skiljeväggarna har även 

funktionen att strömningsmotståndet minskar eftersom den exponerande ytan blir mindre. 

Även i detta koncept är tjockleken på flytblocken anpassade efter den standard som finns hos 

tillverkaren. Bredden och längden är avpassade för att få in rätt mängd flytmaterial och få ett bra 

förhållande mellan bredd och längd på hela farkosten, se Figur 33. 

I detta koncept finns inte möjlighet med ett lika simpelt ramverk som i koncept 1 på grund av att fler 

flytblock behöver fästpunkter. Dessutom är det inte möjligt att i samma utsträckning använda 

flytmaterial för att stabilisera upp och minska risken för skjuvning i ramverket. Därför utfördes en 

brainstorming på hur ramverket kunde utformas, se Bilaga 2. Ramverksstrukturen som valdes ut var 

den som bedömdes vara simplast i sin utformning för att möjliggöra enkel tillverkning och låg 

materialåtgång.  

 

Figur 33 Preliminär layout koncept 2 

  

Figur 34 Inre konstruktion 
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8 Koncepteliminering 
Nedan beskrivs konceptvalet. 

8.1 Konceptvalsprocessen 
Båda koncepten presenterades för medarbetare på Ocean Robotics International för feedback och 

diskussion kring de båda konceptens potential, presumtiva problemområden och 

utvecklingsmöjligheter. Därefter utfördes en concept scoring. Eftersom båda koncepten uppfyller alla 

absoluta krav i kravspecifikationen togs endast önskemål med som kriterier i utvärderingen. 

Konceptvalet utfördes tillsammans med handledare på företaget för att få en väl avvägd bedömning 

av kriteriernas relativa viktighet samt konceptens uppfyllanden av kriterier, se Tabell 3 och 4.  

 
Tabell 3 Relativ viktighetsmatris 

 
 
Tabell 4 Concept scoring 

    Koncept 1 Koncept 2 

Kriterier Viktning Viktning Poäng Viktning Poäng 

1 0,15 4 0,58 2 0,29 

2 0,16 4 0,65 4 0,65 

3 0,09 4 0,36 3 0,27 

4 0,11 4 0,44 3 0,33 

5 0,09 3 0,27 4 0,36 

6 0,18 4 0,73 2 0,36 

7 0,05 3 0,16 2 0,11 

8 0,04 4 0,15 3 0,11 

9 0,02 5 0,09 3 0,05 

10 0,11 1 0,11 3 0,33 

Summa     3,55   2,87 

 

Igenkänning i produktfamilj fick låg prioritet efter diskussion med företaget, eftersom denna 

vidareutveckling kan komma att ersätta föregående modell. Om inte båda produkterna kommer 

finnas tillgängliga samtidigt minskar behovet av att se en samhörighet dem emellan. De 

designinriktade kriterierna fick också låg prioritet i detta stadium på grund av svårigheter att bedöma 

dem objektivt, dessa faktorer fick desto större fokus i det vidare arbetet i detaljkonstruktionen.   

Koncepten bedömdes i en skala ifrån 1 till 5, där 1 motsvarar att konceptet uppfyller kriteriet mycket 

dåligt och 5 mycket bra. Tack vare att handledare hjälpte till i bedömningarna om hur väl koncepten 

Kriterier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa Ranking Viktning

1 Lätt att montera/demontera 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 8 0,15

2 Tillverkningsanpassad 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 9 0,16

3 Liten tvärsnittsarea 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 5 0,09

4 Liten total storlek 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 6 0,11

5 Lågt vattenmotstånd 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 5 0,09

6 Lätt att underhålla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 0,18

7 utstrålar fart 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0,05

8 utstrålar robusthet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,04

9 Igenkänning i produktfamilj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,02

10 Möjlighet att variera mängd flytmaterial 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 6 0,11
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uppfyllde respektive kriterium kunde tidigare kunskap och erfarenheter hos företaget inkluderas i 

uppskattningen.  

Det vinnande konceptet som vidareutvecklades till detaljkonstruktion var koncept 1. Koncept 2 hade 

den allra simplaste tillverkningen för flytblock, men hade också mer komplex kåpa. En stor nackdel 

med detta koncept var att den skulle bli omständlig att montera ihop. För att få identiska flytblock 

och inte allt för många blev måtten något sämre, det vill säga att den fick lite större tvärsnittsarea än 

koncept 1. Den något mer långsmala konstruktion i koncept 1 bidrog även till intrycket av att den såg 

snabbare ut. Överlag fick koncept 1 bättre värden på flertalet punkter vilket styrkte att konceptet var 

det med störst potential. 
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9 Detaljkonstruktion 
Kapitlet beskriver arbetet med detaljkonstruktion av slutkonceptet.  

9.1 Allmänt om detaljutformningen  
Hela konstruktionen är begränsad till två olika skruvstorlekar på 5 och 8 mm. Dessa storlekar är de 

mest förekommande i föregående modell för att på så sätt även få en standardisering även mellan 

modellerna. I den mån det har varit möjligt har delar som har haft liknande funktion gjorts identiska 

för att underlätta för tillverkning och montering. Imageboarden användes till inspiration i 

designarbetet för att ge det utryck i produkten som eftersträvas i kravspecifikationen. Beräkningar på 

var mass- och volymcentrum hamnar i det slutgiltiga konceptet finns i Bilaga 5. 

9.2 Materialval 
Som stöd i materialvalsprocessen användes CES Selector för att få fram material som passar i 

rådande förhållanden och som uppfyller krav på funktion. Med hjälp av programmet plottades 

material och materialgrupper upp i diagram, se Bilaga 6.  

Stål är väldigt starkt, tåligt och billigt. Den största nackdelen är dess höga densitet. Högre vikt innebär 

att mer flytmaterial behövs, vilket i sig har en väldigt hög materialkostnad. Dessutom innebär mer 

flytmaterial att en uppförstoring av farkosten kan behövas vilket inte är eftersträvansvärt. Plaster har 

lågt pris och densitet men sämre styrka och hållfasthet. I diagrammen kan utläsas att 

kompositmaterial har en bra kompromiss med hög hållfasthet (e-modul, brottgräns och brottseghet), 

låg vikt och lågt pris. Därför valdes kompositmaterial till ramverk och kåpa. 

Elektronikpottorna som består av aluminium fästes i ramverket och därför kan en viss korrosionsrisk 

uppstå om kolfiber väljs till ändamålet. Därför föll valet på glasfiber som är lätt och starkt. Efter att 

materialgrupp valts ut användes även programmet för att hitta ett specifikt material som på bästa 

sätt uppfyllde kraven. Materialet som valdes hade trots sitt mycket låga pris hög hållfasthet och 

relativt låg densitet, se Bilaga 7. Med anledning av dess goda egenskaper valdes samma material till 

kåpan. 

9.3 Flytmaterial 
Eftersom författaren inte kunde hitta någon information om vattenskärning är möjlig för syntaktiskt 

skum, varken ifrån underleverantörer eller genom informationssökning, utfördes tester på två 

provbitar av materialet med en tjocklek på 50 mm. I det första testet skars biten ut efter en krökt 

radie, se Figur 35. Resultatet visar att det var möjligt att vattenskära och få en fin yta på snittet. 

 

Figur 35 Vattenskärningstest av flytmaterial  
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I det andra testet gjordes hål med hjälp av vattenskärning och borrning. Borrning fungerade väl men 

när ett hål skulle tas fram med hjälp av vattenskärning sprack materialet, se Figur 36. Materialets 

sprödhet är således något som måste tas i beaktning vid bearbetning. Eftersom maskinbearbetning 

enligt teorin bör undvikas görs det förslagsvis med vattenskärning där det är möjligt. 

Flytblockens slutgiltiga form ses i Figur 37, ritningar finns i Bilaga 8. Storleken på de främre ”pelarna” 

är utöver att få flytkraft väl utplacerat i förhållande till övriga komponenter utformade och 

dimensionerade för att skapa ett robust uttryck hos slutprodukten. 

 

Figur 37 Flytblock 

9.4 Ramverk 
Ett FEM-verktyg till SolidWorks användes för att fastställa dimensionering och för att säkerställa att 

farkosten klarar hållfasthetskraven. Det användes också för att testa olika ramverkskonstellationer, 

för att på så sätt utvärdera vilken lösning som var bäst ur hållfasthetssynpunkt.  

I den slutgiltiga ramkonstruktionen fås en säkerhetsfaktor på cirka 20, se Figur 38. De laster som 

sattes ut motsvarar tyngder på sammanlagt 330 kg som är den totala vikten inklusive eventuella 

Figur 36 Flytmaterial som spruckit till följd av vattenskärning 
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skids. Enligt kravspecifikationen skulle säkerhetsfaktorn ligga på tre, men eftersom förhållandena är 

kraftigt förenklade i testfallen gjordes en konstruktion med ännu större säkerhetsmarginal i samråd 

med erfarna konstruktörer på företaget.  

Figur 38 FEM-analys på ramverk 

Ramverkets slutgiltiga utformning kan ses i Figur 39. Flytmaterialet hjälper till och stabiliserar upp 

hela konstruktionen. Hålen i ramdelarna syftar till att minska materialåtgång och vikt. Ritningar på 

ramdelarna återfinns i Bilaga 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 39 Detaljkonstruktion ramverk 
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9.5 Kåpa 
För att det ska vara möjligt att komma åt elektronikpottorna och andra inre komponenter finns 

luckor, en på vardera sida av kåpan. Kåpan monteras fast i ramverk samt flytblock och tillverkas i två 

formar. Efter de två delarna är skapade skärs luckorna ut, se Figur 40. En subtil utbuktning i skalet 

finns där för att stabilisera upp kåpan och därmed öka styvheten i materialet eftersom stora plana 

ytor bör undvikas enligt teorin. Linjen syftar även till att ge farkosten ett snabbare uttryck. För att 

underlätta för tillverkning förekommer inga underskär.  CAD-modellerna fungerar som 

produktionsunderlag för kåpdelarna. Tjockleken på kåpan är satt till 4 mm, vilket är 1 mm tjockare än 

de som finns i tidigare modell för att ge en viss säkerhetsmarginal och ökad tålighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40 Detaljkonstruktion kåpa 
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10 Resultat 
Nedan presenteras slutresultatet. 

Slutkonceptet visas i Figur 41. Flytblocken är färgade gula för att göra den väl synlig, även när den är 

nedsänkt en bit under vattnet. Färgen ger också en igenkänning i företagets tidigare produkter. Det 

totala måttet på farkosten är (1430*800*680) mm3. Figur 42 visar en mer detaljerad beskrivning till 

slutprodukten, förklaringar till bilden följer nedan:  

1. TMS-anslutningen kan vridas åt olika håll med rotationsaxlar i två led för att kabeln ska kunna 

lägga sig naturligt. Det övre, bakre flytblocket är nedsänkt så att kabeln kan lägga sig bakåt 

vid drift. 

2. Genom att lossa luckorna på sidorna ges åtkomst till elektronikpottornas gavlar och andra 

inre komponenter som kan behöva underhållas. 

3. Framtill på farkosten sitter en sonar. 

4. Gummilister är placerade på speciellt utsatta områden för att kunna ta upp stötar. 

5. Baktill och framtill på farkosten finns ett antal kameror och lampor utsatta. En kamera och en 

lampa framtill kan tiltas. 

6. Här finns utrymme för transformatorerna. 

7. För att sikten inte ska skymmas vid tiltning av främre kameran är det utskuret i flytblocken 

upptill och nedtill. 

8. Framför transformatorerna kan payload monteras på. Monteringsytor för payload finns även 

i farkostens bakre del. 

Figur 41 Slutkoncept 
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Figur 42 Slutkonceptet, detaljerad beskrivning 
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11 Diskussion 
Kapitlet består av metod- och resultatdiskussion. 

11.1 Metoddiskussion 
Ulrich och Eppingers (2008) etablerade modell fungerade väl som utgångspunkt i arbetet. För 

konceptgeneringsfasen valdes en blandning av strukturerade och mer fria metoder, för att 

säkerställa att problemet belystes ur olika vinklar och för att inte hindra det kreativa tänkandet. I 

idégeneringsfasen var det dock lätt hänt att gå ”händelserna i förväg” genom att gå in på djupet på 

en idé så fort en lovande lösning dök upp. I de tillfällena blev det en avvikning ifrån produktsyntesens 

essens där lösningsbredden först ska undersökas innan en fördjupning i hur lösningarna ska 

realiseras äger rum. För att inte gå miste om bra idéer upplevdes det som en fördel att inte låta 

metoden sätta ramarna helt utan även tillåta mer fritt tänkande. Produktsyntes och brainstorming 

upplevdes därför som bra komplement till varandra.  Produktsyntesens systematik minskade risken 

att bra konstruktioner och kompositioner missades medan brainstorming tillät friare idéer och 

detaljlösningar för delproblem. 

En svårighet som upplevdes med produktsyntes var att delkomponenterna i produkten hade stark 

koppling till varandra, exempelvis hur ramverket ska vara utformat beror på flytmaterialets form och 

därmed hur den ska vara uppsatt med hjälp av ramverket. Dessutom beror flytmaterialets placering 

på var övriga komponenter finns placerade för att få flytkraften att hamna bra i förhållande till 

tyngdkraften. Kanhända är metoden bättre lämpad för produkter bestående av komponenter med 

mindre tydlig sammankoppling till varandra. 

När en mängd olika idéer och lösningar tagits fram var det viktigt att relativt tidigt modellera upp och 

testa idéerna i CAD. Farkosten innehåller många komponenter som ska ha utrymme, fästpunkter och 

vars områden inte får störas framför eller bakom i olika riktningar, något som krävde ett 3D-

perspektiv för att undersökas till fullo. Det var också först när konceptidéer hade modellerats upp 

som det gick att se dess möjligheter och problemområden samt testa var volymcentrum verkligen 

hamnade i förhållande till tyngdpunkten i konstruktionen.   

Concept scoring är en metod som används för att minska den subjektiva bedömningen i ett val och 

grunda valet utifrån ett mer tekniskt perspektiv snarare än intuition. Dock är viss subjektivitet svår 

att undvika helt. För att inte göra valet utifrån författarens egna synsätt fick fler medarbetare ifrån 

företaget medverka i valprocessen, som följaktligen kunde bidraga med andra kompetensområden, 

erfarenheter och synvinklar för att på så sätt göra valet ur ett bredare perspektiv och öka 

objektiviteten. 

Speciellt svårt är att bedöma estetiska faktorer objektivt då det till stor del handlar om tycke och 

smak. Därför fick de estetiska faktorerna lägre prioritet i konceptvalet för att låta de tekniska 

faktorerna få större utrymme i bedömningen. Ett sätt att göra estetiska faktorer mätbara hade varit 

att låta en större mängd personer, helst ifrån den tänka målgruppen, ge sin bedömning om de olika 

koncepten.  

Utöver tillämpad teori och medvetenhet kring tillverkning och producerbarhet i hela 

utvecklingsprocessen användes CAD-systemets inbyggda hjälpmedel för att testa produktens 

producerbarhet. Ytterligare ett steg i arbetet mot en integrerad produkt- och produktionsutveckling 

och utnyttjande av datorns möjligheter skulle kunna vara att använda sig av ett CAM-system för att 
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även simulera verkstadsprocesserna. Detta var något som övervägdes, dock bedömdes det inte 

finnas utrymme för att utföra det inom givna tidsramar.  

11.2 Resultatdiskussion 
Vid en första anblick kan uppgiften att förenkla konstruktionen och på så sätt få en enklare 

tillverkning och lägre produktionskostnader ses som elementär. Men vid närmare undersökning av 

den ursprungliga farkosten finnes starka motiv till att den ser ut och är utformad som den gör. 

Främst är det motorernas placeringar och vinklingar som ställer till problem, eftersom de både måste 

skyddas och kompenseras med flytkraft samtidigt som det inte får finnas material framför eller 

bakom vilket gör konstruktionen inte helt simpel. Dessutom påverkar placering av flytmaterial och 

övriga komponenter kraftigt farkostens stabilitet och manövrerbarhet vilket kräver en väl avvägning i 

utformningen. Därtill är minimering av farkostens storlek önskvärt, vilket i sig är en utmaning. Det var 

viktigt att den vidareutvecklade produkten inte tummade på funktion, krav och önskemål samtidigt 

som den utformades för enkel och billig tillverkning. Därför krävdes en del nytänkande och kreativitet 

för att på bästa sätt lösa uppgiften.  

Teorin för DFA och DFM kan ibland motsäga varandra. Exempelvis föreslår DFA att man ska slå ihop 

delar för att få komponenter, men för att det ska vara möjligt kan de hopslagna komponenterna  

bli dyra och komplexa i dess utformning. För denna produkt handlar det om väldigt stora summor för 

tillverkning men få produkter som ska monteras ihop, vilket innebär att det är högre prioriterat med 

minskade tillverkningskostnader än snabb och enkel montering.  För en annan typ av produkt kan 

prioriteringsordning tänkas vara den omvända, därför kan det vara av stor vikt att fundera igenom 

vilken typ av produkt och i vilka kvantiteter det handlar om när tillverknings- och produktionstekniska 

faktorer tas i hänsyn till i utvecklingsarbetet. I den tidigare modellen ROV Njord är flytmaterialen i tre 

delar, vilken underlättar för montering men det gör också att de är dyra att tillverka. I detta 

slutkoncept är flytblocken uppdelade i fler delar för att lösa placering av flytmaterial på ett bra sätt 

men framförallt för att göra dem kraftigt förenklade för att underlätta tillverkningsförloppet.  

Även andra krav och önskemål har motsagt varandra vilket har varit lite av en svårighet i projektet. 

Många framtagna idéer och lösningar har löst vissa delproblem men gjort förutsättningarna sämre 

för andra. Vid sådana tillfällen har målsättningen varit att försöka hitta nya lösningar som löser flera 

problem. I de situationer där det inte har varit möjligt har författaren utgått ifrån 

prioriteringsordningar ifrån kravspecifikationen, där krav måste lösas men önskemål kan tummas på, 

samt önskemålens relativa viktningar i konceptvalsmatrisen.  

Montering var en viktig aspekt att ta hänsyn till i utvecklingsarbetet och kanske framförallt i 

detaljkonstruktionen, eftersom till synes väldigt bra detaljlösningar ur ett funktionellt perspektiv 

kunde visas vara väldigt svåra att sätta ihop och nå. 

Beräkningarna för volymcentrum är något förenklade då komponenterna har antagits bestå av 

homogena material eller likvärdiga densiteter. Vidare antogs volymcentrum och masscentrum 

sammanfalla för alla delkomponenter vilket även det är en förenkling av verkligheten. För att göra en 

noggrannare analys hade mer data behövts ifrån underleverantörer. Skillnaden mellan 

volymcentrum och tyngdpunkt för varje delkomponent bedöms dock vara liten. Det finns även 

möjligheter att korrigera eventuella snedfördelningar genom att placera payload på positioner som 

skapar jämvikt, samt med hjälp av reglersystemen för motorerna. 
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För att få ner antalet delar kan eventuellt antalet ramdelar reduceras. I den enkla FEM-analys som 

utfördes klarade ramverket påfrestningarna med god marginal men även andra lastfall skulle behöva 

testas. Eftersom hållfastheten är en viktig aspekt bedömdes det viktigt att ha god säkerhetsmarginal 

och viss överdimensionering. Eventuellt skulle ramen behöva stabiliseras upp ytterligare i dess bakre 

ände för att minska risken för skjuvning, dock förväntas de situationer främst uppstå vid stötar och 

vid det tillfällena är det i första hand kåpan som tar smällen. För att få en mer tillförlitlig bild över 

konstruktionens hållfasthet hade det behövts göras en FEM-analys på hela systemet eller åtminstone 

på ram och flytmaterial som bidrar till att stabilisera upp konstruktionen. Dock hade mer 

materialdata över flytmaterialets mekaniska egenskaper behövts för att möjliggöra en sådan analys, 

något som författaren inte lyckades få tag på genom informationssökning och underleverantörer. 

Vattenskärning eller sågning har föreslagits som tillverkningsmetoder för flytblocken. Några av 

blocken kräver dock mer än en uppspänning för att det ska vara möjligt, vilket i sig ger en 

tidsfördröjning. Maskinbearbetning kan fortfarande vara ett alternativ då formerna är så pass enkla 

att det ger stora tidsbesparingar ifrån föregående modells utformning, dessutom är det möjligt att 

använda en tre-axlig fräs istället för den fem-axliga som tidigare används. I riktlinjerna för DFM 

föreslås att det kan vara bra att låta tillverkare själva välja bäst lämpad tillverkningsmetod, eftersom 

de då kan föreslå det bästa och billigaste alternativet utifrån deras kunskap inom området.  

I analysen av föregående modell anges att det finns många skruvhål där en del av dessa inte används. 

Det finns fördelar med att ha extra hål eftersom det ger en anpassbarhet i vilka komponenter som 

kan anslutas eller möjligheter till att fler delar sätts fast. Därför förekommer några extra hål även i 

den nya utformningen, dock i reducerat antal. Alla skruvhål är lättåtkomliga i den nya designen, med 

nackdelen att konstruktionen kräver att hålen borras ifrån olika håll vilket kan medföra att fler 

uppspänningar kan krävas vid tillverkning. Samma problem finns dock även i föregående modell, så 

det är inget problem som har tillkommit även om det hade varit önskvärt att undvika. 

För att göra det genomfört med identiska delar i ramverket och de två främre flytblocken finns 

ytterligare några fler skruvhål utsatta än vad som kommer behöva användas. Dock bedömdes 

fördelarna med standardisering ur både tillverknings- och monteringshänseende väga upp för de 

extra moment i tillverkningen som medförs med fler skruvhål. 

Att kåpa är den del som sitter ytterst i konstruktionen till skillnad ifrån flytmaterial i tidigare 

utförande av produkten är en stor fördel ur kostnadssynpunkt. Som tidigare nämnts är tillverkning av 

kåpa billigare än tillverkning av komplexa former flytmaterial, men en annan viktig aspekt är att det 

är en engångskostnad för formen som används för att skapa kåpan. Det innebär att kostnaderna för 

att tillverka nya kåpdelar är förhållandevis låg vilket är en fördel om något skulle gå sönder vid en 

eventuell kollision. Det innebär också att om efterfrågan skulle öka och fler farkoster skulle 

produceras skulle tillverkningskostnaderna per farkost minska.  

Tack vare kåporna döljs inre komponenter vilket förhindrar att produkten får ett alltför rörigt intryck 

utan att göra produkten tråkig och ointressant. Utöver att de avrundade hörnen underlättar när den 

ska ta sig igenom trånga utrymmen samt att det kan anses vara en estetisk detalj, förbättrar de också 

strömningsegenskaperna i farkosten. Luckan kan anses bidra till att den ser lättare ut att underhålla 

som var ett önskemål i kravspecifikationen samt att de inre komponenterna blir lätta att nå. De 

bidrar även till en segmentering i produkten vilket gör att den ser aningens stabilare ut. Man kan 
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vidare se en koppling i designen till föregående produkt i produktfamiljen, samtidigt som den bidrar 

med nya uttryck för att göra den intressant. 

Produkten skulle kunna anses vara placerad någonstans på mitten av skalan av vikten av estetik, med 

den tekniska funktionen som något viktigare än den estetiska. Även om estetik fick låg prioritet i 

konceptvalet har estetik funnits som en viktig del i detaljkonstruktionen. Funktionen är mycket viktig 

och bör inte tummas på i allt för hög utsträckning, men en väl designad produkt kan ge stora fördelar 

gentemot konkurrenter och är därför inget som heller bör bortprioriteras.  

Ett önskemål är att farkosten ska vara väl synlig och färgerna blått och grönt tar sig djupast i vattnet, 

men en farkost i dessa färger skulle bli mindre synbar eftersom den skulle smälta in med det 

omgivande vattnet. Valet föll därför på en gul nyans med lite rött pigment som därmed närmar sig 

orange, dels för att det är en färg som syns väl ovanför vattenytan och dels för att det syns bättre än 

exempelvis rött under vattenytan. Dessutom ger det igenkänning ifrån föregående produkter hos 

företaget. 

Genom relativt enkla medel och ökad insikt om hur produkter kan utformas för att vara anpassade 

för produktion har det vara möjligt att ta fram en produkt bättre lämpad för produktion genom 

förenklade former och standardisering, utan att tumma på övriga krav och önskemål i produkten. De 

tillverkningsmetoder som har valts ut lämpar sig för små kvantiteter då det är aktuellt att producera 

endast ett fåtal farkoster. Det framtagna konceptet uppfyller alla krav och önskemål utom ett, vilket 

är att farkosten ska kunna anslutas bakifrån. 

Att önskemålet om att ansluta farkosten bakifrån inte togs i beaktning i detta skede berodde på att 

det i dagsläget inte är aktuellt med en sådant alternativ, utan ses mer som en framtidslösning och var 

därför av lägre prioritet. En idé till hur en sådan lösning skulle kunna se ut finns dock tillhandahållen 

hos företaget, men är inte detaljkonstruerad och kräver mer arbete för att integreras. Den TMS 

denna farkost är anpassad för är samma som redan nyttjas av företaget, blir det aktuellt att ta fram 

den andra typen kan förslagsvis arbete läggas på att lösa anslutning bakifrån i denna produkt. 

Den här typen av farkost kan utföra uppgifter som man ofta använder större arbetsfarkoster till, som 

många gånger drivs med hydraulikmotorer och som kan läcka ut olja i haven. Miljömässigt är det 

därför bättre att använda en sådan här farkost, som dessutom kräver mindre energiförbrukning. 
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12 Slutsatser 
Nedan beskrivs slutsatser som har tagits fram utifrån de frågeställningar som finns beskrivna i  

1 Inledning. 

12.1 Vilka faktorer är viktiga att beakta när en ROV utformas? 
För att inte farkosten ska sjunka till botten är det viktig att skapa flytkraft vilket kan lösas på olika 

sätt. Stabilitet är en viktig faktor som påverkas av var motorerna är placerade, var tyngdpunkt och 

volymcentrum är belägna i förhållande till varandra samt av farkostens form. Är farkosten 

konstruerad så att den blir instabil blir det svårare att kontrollera och styra vilket innebär att mer 

avancerade reglersystem behövs. Hur många frihetsgrader farkosten ska operera med påverkar var 

det är lämpligt att placera volymcentrum i förhållande till tyngdpunkten. En generell regel är dock att 

volymcentrum ska placeras rakt ovanför tyngdpunkten för att inte farkosten ska rotera runt 

okontrollerat. 

Trycket ökar linjärt med djupet vilket innebär att vid stora djup är trycket en viktig faktor att ta 

hänsyn till. Att ROV:er opererar i vatten är en viktig aspekt gällande materialval och eventuella 

tätningar för delkomponenter som inte bör komma i kontakt med vatten. Genom att eftersträva lågt 

vattenmotstånd kan motorernas effekt på bästa sätt nyttjas. Till skillnad ifrån en AUV som opererar 

autonomt styrs ROV ifrån land och strömföringen sker via en kabel, som måste hanteras. Estetiska 

faktorer kan ge en konkurrensfördel gentemot andra tekniskt likvärdiga produkter. 

12.2 Vilka nya krav har tillkommit för undervattensfarkosten och vad krävs 

för att de ska uppfyllas? 
Kabellängden ska ökas ifrån 250 m till 400 m och till följd av detta planeras transformatorer placeras i 

farkosten. Det ska finnas möjlighet att fästa tyngre extrautrustning än tidigare. Den stora relativa 

viktökningen som följer behöver kompenseras med lyftkraft samt att utrymme ska ges för de nya 

komponenterna. 

12.3 Hur kan en ROV vidareutvecklas och designas för att anpassas för 

produktion? 
Produktionsanpassning kan ske genom att tidigt i produktutvecklingsprocessen ha i åtanke vilka 

tillverkningsmetoder som finns och lämpar sig för vilka material och former, samt vara medveten om 

vilka designprinciper som bör finnas i åtanke för olika tillverkningsmetoder. På så sätt kan produkter 

utformas som lätt kan produceras  utan att minska på kvaliteter såsom teknisk funktion och estetik. 

Exempelvis möjliggör maskinbearbetning krökta ytor och organiska former, men är en kostsam 

process. Det finns andra metoder såsom kompositlaminering som är ännu bättre lämpade för stor 

designfrihet. Genom att designa om produkten kan maskinbearbetning undvikas genom simplare och 

enklare former som kan sågas eller vattenskäras. Istället kan kompositlaminering nyttjas där krökta 

ytor är önskvärt såsom i farkostens hörn. Standardisering är ytterligare en åtgärd som underlättar 

tillverkning och montering. 
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13 Framtida arbete 
Vid fortsatt arbete av denna produkt har nedan listade områden identifierats som lämpliga att 

undersökas vidare. 

 Ett nästa steg i vidareutveckling av denna farkost är att beräkna eventuella 

kostnadsbesparingar som kan göras genom att ha design som är anpassad för produktion och 

tillverkning. 

 Material som kan användas för att skapa flytkraft är ett område som är under utveckling och 

genom att hålla sig uppdaterat om nya material kan eventuellt andra användas för 

ändamålet än det som är valt i detta koncept. 

 Ett önskemål som inte har tagits i beaktning är att kabeln ska kunna anslutas bakifrån. En 

sådan lösning möjliggör anslutning till en annan typ av TMS och är av intresse att undersöka 

närmre. 

 Undervattensfarkosten ska utsättas för en hård miljö och bör klara stora påfrestningar och 

stötar. Därför är det lämpligt att göra ytterligare hållfasthetsberäkningar. Utifrån dessa 

resultat kan optimering av tjocklek till ramverk ske, för att få en så låg vikt och 

materialåtgång som möjligt utan att tumma på hållfasthetskraven. Även tester för stötar mot 

kåpan bör göras. 

 Då vattenskärning är en billig och exakt process som är ett bra alternativ till 

maskinbearbetning, kan det vara av intresse att fortsätta undersöka dess möjligheter i 

bearbetning av flytmaterial, även för större tjocklekar än det test som utfördes i detta 

arbete.  

 En del fästen till delkomponenter kan återanvändas ifrån tidigare produkter, medan andra 

kan behöva tillverkas för detta ändamål. 

 För att öka strömningsegenskaper genom minskat friktionsmotstånd och formmotstånd kan 

en skiljevägg som finns i koncept 2 monteras även inuti i detta koncept. Detta skulle göra att 

farkosten har möjlighet att röra sig snabbare, men skulle också innebära att fler 

komponenter behöver monteras och tillverkas samt göra det svårare att komma åt inre 

komponenter för service. Genom att räkna på, simulera eller testa hur pass mycket bättre 

strömningsegenskaper det skulle generera kan beslut tas om fördelarna uppväger 

nackdelarna. 
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Bilaga 1 – Kostnadsuppgifter 
Innehållet i denna bilaga är sekretessbelagt.  
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Bilaga 2 – Brainstorming  

Brainstorming keramiska sfärer 
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Allmän brainstorming 

Nedan visas ett litet urval av de skisser och idéer som togs fram. 
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Brainstorming ramverk 

Nedan visas ett urval av de idéer som togs fram. 
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Bilaga 3 – Datablad flytmaterial 

  

Källa: http://www.diabgroup.com/ hämtad 21 januari 2014 

http://www.diabgroup.com/
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Bilaga 4 – Imageboard 
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Origo =  mitt i farkosten x y z
Plus framåt plus höger plus nedåt 0,00 0,00 0,00

Cad mätningar

Massa Avst. X Avst.Y Avst. Z MMom X MMom Y MMom Z Volym VMom X VMom Y VMom Z

g mm mm mm gmm gmm gmm cm3

ELEKRONIKPOTTOR

Potta inkl don 32 000,00 -150,00 0,00 -20,00 -4 800 000,00 0,00 -640 000,00 26 696,00 -4 004 400,00 0,00 -533 920,00

Innehåll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ställning potta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mellankopplingskabel 350,00 -200,00 0,00 0,00 -70 000,00 0,00 0,00 150,00 -30 000,00 0,00 0,00

T.BOX

Termineringsbox 2 550,00 120,00 0,00 -100,00 306 000,00 0,00 -255 000,00 1 050,00 126 000,00 0,00 -105 000,00

Kabel till potta EL 300,00 -50,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 100,00 -5 000,00 0,00 0,00

Kabel till potta OPT 250,00 -50,00 0,00 -12 500,00 0,00 0,00 200,00 -10 000,00 0,00 0,00

Kompensator 0,25l 1 400,00 100,00 -100,00 140 000,00 0,00 -140 000,00 578,00 57 800,00 0,00 -57 800,00

Slang 100,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00

K.BOX

Kopplingsbox 1 0,00 0,00

Kopplingsbox 2 0,00 0,00

Kabel k.box 1 0,00 0,00

Kabel k.box 2 0,00 0,00

Fäste k.box 1 0,00 0,00

Fäste k.box 2 0,00 0,00

MOTORER

Motor 1 VFU 2 500,00 300,00 -250,00 -195,00 750 000,00 -625 000,00 -487 500,00 1 150,00 345 000,00 -287 500,00 -224 250,00

Motor 2 HFU 2 500,00 300,00 250,00 -195,00 750 000,00 625 000,00 -487 500,00 1 150,00 345 000,00 287 500,00 -224 250,00

Motor 3 _BN 2 500,00 -530,00 0,00 130,00 -1 325 000,00 0,00 325 000,00 1 150,00 -609 500,00 0,00 149 500,00

Motor 4 VFN 2 500,00 380,00 -190,00 110,00 950 000,00 -475 000,00 275 000,00 1 150,00 437 000,00 -218 500,00 126 500,00

Motor 5 HFN 2 500,00 380,00 190,00 110,00 950 000,00 475 000,00 275 000,00 1 150,00 437 000,00 218 500,00 126 500,00

Motor 6 VBU 2 500,00 -550,00 -200,00 -190,00 -1 375 000,00 -500 000,00 -475 000,00 1 150,00 -632 500,00 -230 000,00 -218 500,00

Motor 7 HBU 2 500,00 -550,00 200,00 -190,00 -1 375 000,00 500 000,00 -475 000,00 1 150,00 -632 500,00 230 000,00 -218 500,00

Kabel motor 1 350,00 200,00 150,00 70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 2 350,00 200,00 150,00 70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 3 350,00 -150,00 150,00 -52 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -30 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 4 350,00 -50,00 150,00 -17 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -10 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 5 350,00 -50,00 150,00 -17 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -10 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 6 350,00 -200,00 150,00 -70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 -40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 7 350,00 -200,00 150,00 -70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 -40 000,00 0,00 30 000,00

Fäste motor 1 150,00 300,00 -250,00 -195,00 45 000,00 -37 500,00 -29 250,00 56,00 16 800,00 -14 000,00 -10 920,00

Fäste motor 2 150,00 300,00 250,00 -195,00 45 000,00 37 500,00 -29 250,00 56,00 16 800,00 14 000,00 -10 920,00

Fäste motor 3 150,00 -530,00 0,00 130,00 -79 500,00 0,00 19 500,00 56,00 -29 680,00 0,00 7 280,00

Fäste motor 4 150,00 380,00 -190,00 110,00 57 000,00 -28 500,00 16 500,00 56,00 21 280,00 -10 640,00 6 160,00

Fäste motor 5 150,00 380,00 190,00 110,00 57 000,00 28 500,00 16 500,00 56,00 21 280,00 10 640,00 6 160,00

Fäste motor 6 150,00 -550,00 -200,00 -190,00 -82 500,00 -30 000,00 -28 500,00 56,00 -30 800,00 -11 200,00 -10 640,00

Fäste motor 7 150,00 -550,00 200,00 -190,00 -82 500,00 30 000,00 -28 500,00 56,00 -30 800,00 11 200,00 -10 640,00

KAMEROR

Kamera 1 1 600,00 500,00 0,00 -50,00 800 000,00 0,00 -80 000,00 960,00 480 000,00 0,00 -48 000,00

Kamera 2 500,00 -500,00 100,00 -200,00 -250 000,00 50 000,00 -100 000,00 300,00 -150 000,00 30 000,00 -60 000,00

Kamera 3 1 600,00 500,00 -200,00 -50,00 800 000,00 -320 000,00 -80 000,00 960,00 480 000,00 -192 000,00 -48 000,00

Kabel kamera 1 200,00 100,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 75,00 7 500,00 0,00 0,00

Kabel kamera 2 200,00 -200,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 75,00 -15 000,00 0,00 0,00

Kabel kamera 3 200,00 100,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 75,00 7 500,00 0,00 0,00

Fäste kamera 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 15,00 7 500,00 0,00 0,00

Fäste kamera 2 50,00 -500,00 0,00 -25 000,00 0,00 0,00 15,00 -7 500,00 0,00 0,00

Fäste kamera 3 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 15,00 7 500,00 0,00 0,00

LAMPOR

Lampa PT 1 400,00 500,00 250,00 0,00 200 000,00 100 000,00 0,00 150,00 75 000,00 37 500,00 0,00

Lampa SB 1 400,00 500,00 -250,00 0,00 200 000,00 -100 000,00 0,00 150,00 75 000,00 -37 500,00 0,00

Lampa MITT 400,00 500,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 150,00 75 000,00 0,00 0,00

Lampa BAK 400,00 -500,00 -100,00 -200,00 -200 000,00 -40 000,00 -80 000,00 150,00 -75 000,00 -15 000,00 -30 000,00

Kabel lampa PT 1 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa SB 1 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa MITT 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa BAK 200,00 -200,00 -150,00 -40 000,00 0,00 -30 000,00 75,00 -15 000,00 0,00 -11 250,00

Fäste lampa PT 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa SB 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa MITT 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa BAK 50,00 -500,00 -200,00 -25 000,00 0,00 -10 000,00 20,00 -10 000,00 0,00 -4 000,00

TILT

Tiltplattform 1 500,00 500,00 100,00 -100,00 750 000,00 150 000,00 -150 000,00 500,00 250 000,00 50 000,00 -50 000,00

Kabel tilt 200,00 -100,00 -150,00 -20 000,00 0,00 -30 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 -7 500,00
Fäste tilt 100,00 500,00 100,00 -100,00 50 000,00 10 000,00 -10 000,00 20,00 10 000,00 2 000,00 -2 000,00

SONAR

Sonar 3 000,00 300,00 200,00 -250,00 900 000,00 600 000,00 -750 000,00 1 600,00 480 000,00 320 000,00 -400 000,00

Kabel sonar 100,00 -100,00 -200,00 -10 000,00 0,00 -20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 -10 000,00

Fäste sonar 100,00 300,00 -300,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 25,00 7 500,00 0,00 -7 500,00

ALTIMETER

Altimeter 1 150,00 0,00 250,00 200,00 0,00 287 500,00 230 000,00 350,00 0,00 87 500,00 70 000,00

Kabel altimeter 100,00 -100,00 200,00 -10 000,00 0,00 20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 10 000,00

Fäste altimeter 100,00 0,00 250,00 200,00 0,00 25 000,00 20 000,00 20,00 0,00 5 000,00 4 000,00

POSSYS

Positionering 4 100,00 50,00 -200,00 -150,00 205 000,00 -820 000,00 -615 000,00 2 100,00 105 000,00 -420 000,00 -315 000,00

Kabel positionering 200,00 -150,00 -250,00 -30 000,00 0,00 -50 000,00 50,00 -7 500,00 0,00 -12 500,00

Fäste positionering 100,00 0,00 -200,00 -150,00 0,00 -20 000,00 -15 000,00 25,00 0,00 -5 000,00 -3 750,00

CP

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BORSTE

Borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STROBE

Stobeljus 1 700,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 340 000,00 -170 000,00 700,00 0,00 140 000,00 -70 000,00

Kabel strobeljus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste strobeljus 100,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 20 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00

RAM

Ram A 6 000,00 -120,00 -100,00 -720 000,00 0,00 -600 000,00 3 370,79 -404 494,38 0,00 -337 078,65

Ram B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KÅPOR 8 000,00 -150,00 0,00 -1 200 000,00 0,00 0,00 4 494,38 -674 157,30 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skruv, bult 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tether avlastning mot ramverk 2 000,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 -600 000,00 300,00 0,00 0,00 -90 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLYT

Flyt bak (högsta densitet) 64 350,00 90,00 0,00 5,00 5 791 500,00 0,00 321 750,00 143 000,00 12 870 000,00 0,00 715 000,00

Plastskikt 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00

Färg 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

BLY

Balance 7 500,00 -400,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 0,00 681,82 -272 727,27 0,00 0,00

Ballast fram/nere 17 500,00 380,00 0,00 200,00 6 650 000,00 0,00 3 500 000,00 1 590,91 604 545,45 0,00 318 181,82

Ballast bak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAY LOAD 4 0,00 250,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFORMATORER

3st 24 000,00 120,00 0,00 110,00 2 880 000,00 0,00 2 640 000,00 6 126,11 735 132,68 0,00 673 871,62

Summa 220 650,00 3 850,00 700,00 -1 895,00 8 927 000,00 282 500,00 1 521 250,00 214 165,00 10 474 579,18 2 500,00 -708 765,21

Moment X Y Z Flytkraft?

Vikt 8 927 000,00 282 500,00 1 521 250,00 220 650,00

Volym 10 474 579,18 2 500,00 -708 765,21 214 165,00

Skillnad 1 547 579,18 -280 000,00 -2 230 015,21 -6 485,00 pos= flytkraft

Viktspunkt mm 40,46 1,28 6,89

Volympunkt mm 48,91 0,01 -3,31

Skillnad 8,45 -1,27 -10,20 Bör vara noll för total balans. I Z led dock något minus

Bilaga 5 – Beräkningar 

Koncept 1 
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SONAR

Sonar 3 000,00 300,00 200,00 -250,00 900 000,00 600 000,00 -750 000,00 1 600,00 480 000,00 320 000,00 -400 000,00

Kabel sonar 100,00 -100,00 -200,00 -10 000,00 0,00 -20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 -10 000,00

Fäste sonar 100,00 300,00 -300,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 25,00 7 500,00 0,00 -7 500,00

ALTIMETER

Altimeter 1 150,00 0,00 250,00 200,00 0,00 287 500,00 230 000,00 350,00 0,00 87 500,00 70 000,00

Kabel altimeter 100,00 -100,00 200,00 -10 000,00 0,00 20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 10 000,00

Fäste altimeter 100,00 0,00 250,00 200,00 0,00 25 000,00 20 000,00 20,00 0,00 5 000,00 4 000,00

POSSYS

Positionering 4 100,00 50,00 -200,00 -150,00 205 000,00 -820 000,00 -615 000,00 2 100,00 105 000,00 -420 000,00 -315 000,00

Kabel positionering 200,00 -150,00 -250,00 -30 000,00 0,00 -50 000,00 50,00 -7 500,00 0,00 -12 500,00

Fäste positionering 100,00 0,00 -200,00 -150,00 0,00 -20 000,00 -15 000,00 25,00 0,00 -5 000,00 -3 750,00

CP

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BORSTE

Borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STROBE

Stobeljus 1 700,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 340 000,00 -170 000,00 700,00 0,00 140 000,00 -70 000,00

Kabel strobeljus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste strobeljus 100,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 20 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00

RAM

Ram A 6 000,00 -120,00 -100,00 -720 000,00 0,00 -600 000,00 3 370,79 -404 494,38 0,00 -337 078,65

Ram B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KÅPOR 8 000,00 -150,00 0,00 -1 200 000,00 0,00 0,00 4 494,38 -674 157,30 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skruv, bult 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tether avlastning mot ramverk 2 000,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 -600 000,00 300,00 0,00 0,00 -90 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLYT

Flyt bak (högsta densitet) 64 350,00 90,00 0,00 5,00 5 791 500,00 0,00 321 750,00 143 000,00 12 870 000,00 0,00 715 000,00

Plastskikt 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00

Färg 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

BLY

Balance 7 500,00 -400,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 0,00 681,82 -272 727,27 0,00 0,00

Ballast fram/nere 17 500,00 380,00 0,00 200,00 6 650 000,00 0,00 3 500 000,00 1 590,91 604 545,45 0,00 318 181,82

Ballast bak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAY LOAD 4 0,00 250,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFORMATORER

3st 24 000,00 120,00 0,00 110,00 2 880 000,00 0,00 2 640 000,00 6 126,11 735 132,68 0,00 673 871,62

Summa 220 650,00 3 850,00 700,00 -1 895,00 8 927 000,00 282 500,00 1 521 250,00 214 165,00 10 474 579,18 2 500,00 -708 765,21

Moment X Y Z Flytkraft?

Vikt 8 927 000,00 282 500,00 1 521 250,00 220 650,00

Volym 10 474 579,18 2 500,00 -708 765,21 214 165,00

Skillnad 1 547 579,18 -280 000,00 -2 230 015,21 -6 485,00 pos= flytkraft

Viktspunkt mm 40,46 1,28 6,89

Volympunkt mm 48,91 0,01 -3,31

Skillnad 8,45 -1,27 -10,20 Bör vara noll för total balans. I Z led dock något minus
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Origo =  mitt i farkosten x y z
Plus framåt plus höger plus nedåt 0,00 0,00 0,00

Cad mätningar

Massa Avst. X Avst.Y Avst. Z MMom X MMom Y MMom Z Volym VMom X VMom Y VMom Z

g mm mm mm gmm gmm gmm cm3

ELEKTRONIKPOTTOR

Potta inkl don 32 000,00 -145,00 0,00 17,00 -4 640 000,00 0,00 544 000,00 26 696,00 -3 870 920,00 0,00 453 832,00

Innehåll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ställning potta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mellankopplingskabel 350,00 -200,00 0,00 0,00 -70 000,00 0,00 0,00 150,00 -30 000,00 0,00 0,00

T.BOX

Termineringsbox 2 550,00 120,00 0,00 -100,00 306 000,00 0,00 -255 000,00 1 050,00 126 000,00 0,00 -105 000,00

Kabel till potta EL 300,00 -50,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 100,00 -5 000,00 0,00 0,00

Kabel till potta OPT 250,00 -50,00 0,00 -12 500,00 0,00 0,00 200,00 -10 000,00 0,00 0,00

Kompensator 0,25l 1 400,00 100,00 -100,00 140 000,00 0,00 -140 000,00 578,00 57 800,00 0,00 -57 800,00

Slang 100,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00

K.BOX

Kopplingsbox 1 0,00 0,00

Kopplingsbox 2 0,00 0,00

Kabel k.box 1 0,00 0,00

Kabel k.box 2 0,00 0,00

Fäste k.box 1 0,00 0,00

Fäste k.box 2 0,00 0,00

MOTORER

Motor 1 VFU 2 500,00 300,00 -250,00 -195,00 750 000,00 -625 000,00 -487 500,00 1 150,00 345 000,00 -287 500,00 -224 250,00

Motor 2 HFU 2 500,00 300,00 250,00 -195,00 750 000,00 625 000,00 -487 500,00 1 150,00 345 000,00 287 500,00 -224 250,00

Motor 3 _BN 2 500,00 -530,00 0,00 130,00 -1 325 000,00 0,00 325 000,00 1 150,00 -609 500,00 0,00 149 500,00

Motor 4 VFN 2 500,00 380,00 -190,00 110,00 950 000,00 -475 000,00 275 000,00 1 150,00 437 000,00 -218 500,00 126 500,00

Motor 5 HFN 2 500,00 380,00 190,00 110,00 950 000,00 475 000,00 275 000,00 1 150,00 437 000,00 218 500,00 126 500,00

Motor 6 VBU 2 500,00 -550,00 -200,00 -190,00 -1 375 000,00 -500 000,00 -475 000,00 1 150,00 -632 500,00 -230 000,00 -218 500,00

Motor 7 HBU 2 500,00 -550,00 200,00 -190,00 -1 375 000,00 500 000,00 -475 000,00 1 150,00 -632 500,00 230 000,00 -218 500,00

Kabel motor 1 350,00 200,00 150,00 70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 2 350,00 200,00 150,00 70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 3 350,00 -150,00 150,00 -52 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -30 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 4 350,00 -50,00 150,00 -17 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -10 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 5 350,00 -50,00 150,00 -17 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -10 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 6 350,00 -200,00 150,00 -70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 -40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 7 350,00 -200,00 150,00 -70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 -40 000,00 0,00 30 000,00

Fäste motor 1 150,00 300,00 -250,00 -195,00 45 000,00 -37 500,00 -29 250,00 56,00 16 800,00 -14 000,00 -10 920,00

Fäste motor 2 150,00 300,00 250,00 -195,00 45 000,00 37 500,00 -29 250,00 56,00 16 800,00 14 000,00 -10 920,00

Fäste motor 3 150,00 -530,00 0,00 130,00 -79 500,00 0,00 19 500,00 56,00 -29 680,00 0,00 7 280,00

Fäste motor 4 150,00 380,00 -190,00 110,00 57 000,00 -28 500,00 16 500,00 56,00 21 280,00 -10 640,00 6 160,00

Fäste motor 5 150,00 380,00 190,00 110,00 57 000,00 28 500,00 16 500,00 56,00 21 280,00 10 640,00 6 160,00

Fäste motor 6 150,00 -550,00 -200,00 -190,00 -82 500,00 -30 000,00 -28 500,00 56,00 -30 800,00 -11 200,00 -10 640,00

Fäste motor 7 150,00 -550,00 200,00 -190,00 -82 500,00 30 000,00 -28 500,00 56,00 -30 800,00 11 200,00 -10 640,00

KAMEROR

Kamera 1 1 600,00 500,00 0,00 -50,00 800 000,00 0,00 -80 000,00 960,00 480 000,00 0,00 -48 000,00

Kamera 2 500,00 -500,00 100,00 -200,00 -250 000,00 50 000,00 -100 000,00 300,00 -150 000,00 30 000,00 -60 000,00

Kamera 3 1 600,00 500,00 -200,00 -50,00 800 000,00 -320 000,00 -80 000,00 960,00 480 000,00 -192 000,00 -48 000,00

Kabel kamera 1 200,00 100,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 75,00 7 500,00 0,00 0,00

Kabel kamera 2 200,00 -200,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 75,00 -15 000,00 0,00 0,00

Kabel kamera 3 200,00 100,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 75,00 7 500,00 0,00 0,00

Fäste kamera 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 15,00 7 500,00 0,00 0,00

Fäste kamera 2 50,00 -500,00 0,00 -25 000,00 0,00 0,00 15,00 -7 500,00 0,00 0,00

Fäste kamera 3 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 15,00 7 500,00 0,00 0,00

LAMPOR

Lampa PT 1 400,00 500,00 250,00 0,00 200 000,00 100 000,00 0,00 150,00 75 000,00 37 500,00 0,00

Lampa SB 1 400,00 500,00 -250,00 0,00 200 000,00 -100 000,00 0,00 150,00 75 000,00 -37 500,00 0,00

Lampa MITT 400,00 500,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 150,00 75 000,00 0,00 0,00

Lampa BAK 400,00 -500,00 -100,00 -200,00 -200 000,00 -40 000,00 -80 000,00 150,00 -75 000,00 -15 000,00 -30 000,00

Kabel lampa PT 1 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa SB 1 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa MITT 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa BAK 200,00 -200,00 -150,00 -40 000,00 0,00 -30 000,00 75,00 -15 000,00 0,00 -11 250,00

Fäste lampa PT 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa SB 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa MITT 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa BAK 50,00 -500,00 -200,00 -25 000,00 0,00 -10 000,00 20,00 -10 000,00 0,00 -4 000,00

TILT

Tiltplattform 1 500,00 500,00 100,00 -100,00 750 000,00 150 000,00 -150 000,00 500,00 250 000,00 50 000,00 -50 000,00

Kabel tilt 200,00 -100,00 -150,00 -20 000,00 0,00 -30 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 -7 500,00

Fäste tilt 100,00 500,00 100,00 -100,00 50 000,00 10 000,00 -10 000,00 20,00 10 000,00 2 000,00 -2 000,00

SONAR

Sonar 3 000,00 300,00 200,00 -250,00 900 000,00 600 000,00 -750 000,00 1 600,00 480 000,00 320 000,00 -400 000,00

Kabel sonar 100,00 -100,00 -200,00 -10 000,00 0,00 -20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 -10 000,00

Fäste sonar 100,00 300,00 -300,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 25,00 7 500,00 0,00 -7 500,00

Koncept 2 
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ALTIMETER

Altimeter 1 150,00 0,00 250,00 200,00 0,00 287 500,00 230 000,00 350,00 0,00 87 500,00 70 000,00

Kabel altimeter 100,00 -100,00 200,00 -10 000,00 0,00 20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 10 000,00

Fäste altimeter 100,00 0,00 250,00 200,00 0,00 25 000,00 20 000,00 20,00 0,00 5 000,00 4 000,00

POSSYS

Positionering 4 100,00 50,00 -200,00 -150,00 205 000,00 -820 000,00 -615 000,00 2 100,00 105 000,00 -420 000,00 -315 000,00

Kabel positionering 200,00 -150,00 -250,00 -30 000,00 0,00 -50 000,00 50,00 -7 500,00 0,00 -12 500,00

Fäste positionering 100,00 0,00 -200,00 -150,00 0,00 -20 000,00 -15 000,00 25,00 0,00 -5 000,00 -3 750,00

CP

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BORSTE

Borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STROBE

Stobeljus 1 700,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 340 000,00 -170 000,00 700,00 0,00 140 000,00 -70 000,00

Kabel strobeljus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste strobeljus 100,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 20 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00

RAM

Ram A 6 000,00 -120,00 -100,00 -720 000,00 0,00 -600 000,00 3 370,79 -404 494,38 0,00 -337 078,65

Ram B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KÅPOR 8 000,00 -150,00 0,00 -1 200 000,00 0,00 0,00 4 494,38 -674 157,30 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skruv, bult 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tether avlastning mot ramverk 2 000,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 -600 000,00 300,00 0,00 0,00 -90 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLYT

Flyt bak 67 500,00 40,00 0,00 -10,00 2 700 000,00 0,00 -675 000,00 150 000,00 6 000 000,00 0,00 -1 500 000,00

Lägsta densitet 0,00 39,00 0,00 -3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tidigare antaget pålägg

Plastskikt 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00

Färg 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

BLY

Balance 7 500,00 -400,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 0,00 681,82 -272 727,27 0,00 0,00

Ballast fram/nere 17 500,00 380,00 0,00 200,00 6 650 000,00 0,00 3 500 000,00 1 590,91 604 545,45 0,00 318 181,82

Ballast bak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAY LOAD 4 0,00 250,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFORMATORER

3st 24 000,00 95,00 0,00 107,00 2 280 000,00 0,00 2 568 000,00 6 126,11 581 980,04 0,00 655 493,31

223 800,00 3 819,00 700,00 -1 879,77 5 395 500,00 282 500,00 1 636 500,00 221 165,00 3 584 906,54 2 500,00 -1 954 391,53

Moment X Y Z Flytkraft?

Vikt 5 395 500,00 282 500,00 1 636 500,00 223 800,00

Volym 3 584 906,54 2 500,00 -1 954 391,53 221 165,00

Skillnad -1 810 593,46 -280 000,00 -3 590 891,53 -2 635,00 pos= flytkraft

Viktspunkt mm 24,11 1,26 7,31

Volympunkt mm 16,21 0,01 -8,84

Skillnad -7,90 -1,25 -16,15 Bör vara noll för total balans. I Z led dock något minus
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Origo =  mitt i farkosten x y z
Plus framåt plus höger plus nedåt 0,00 0,00 0,00

Cad mätningar

Massa Avst. X Avst.Y Avst. Z MMom X MMom Y MMom Z Volym VMom X VMom Y VMom Z

g mm mm mm gmm gmm gmm cm3

ELEKTRONIKPOTTOR

Potta inkl don 32 000,00 -167,00 0,00 -21,00 -5 344 000,00 0,00 -672 000,00 26 696,00 -4 458 232,00 0,00 -560 616,00

Innehåll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ställning potta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mellankopplingskabel 350,00 -200,00 0,00 0,00 -70 000,00 0,00 0,00 150,00 -30 000,00 0,00 0,00

T.BOX

Termineringsbox 2 550,00 120,00 0,00 -100,00 306 000,00 0,00 -255 000,00 1 050,00 126 000,00 0,00 -105 000,00

Kabel till potta EL 300,00 -50,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 100,00 -5 000,00 0,00 0,00

Kabel till potta OPT 250,00 -50,00 0,00 -12 500,00 0,00 0,00 200,00 -10 000,00 0,00 0,00

Kompensator 0,25l 1 400,00 100,00 -100,00 140 000,00 0,00 -140 000,00 578,00 57 800,00 0,00 -57 800,00

Slang 100,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00

K.BOX

Kopplingsbox 1 0,00 0,00

Kopplingsbox 2 0,00 0,00

Kabel k.box 1 0,00 0,00

Kabel k.box 2 0,00 0,00

Fäste k.box 1 0,00 0,00

Fäste k.box 2 0,00 0,00

MOTORER

Motor 1 VFU 2 500,00 378,00 -305,00 -203,00 945 000,00 -762 500,00 -507 500,00 1 150,00 434 700,00 -350 750,00 -233 450,00

Motor 2 HFU 2 500,00 378,00 305,00 -203,00 945 000,00 762 500,00 -507 500,00 1 150,00 434 700,00 350 750,00 -233 450,00

Motor 3 _BN 2 500,00 -562,00 0,00 122,00 -1 405 000,00 0,00 305 000,00 1 150,00 -646 300,00 0,00 140 300,00

Motor 4 VFN 2 500,00 457,00 -257,00 110,00 1 142 500,00 -642 500,00 275 000,00 1 150,00 525 550,00 -295 550,00 126 500,00

Motor 5 HFN 2 500,00 457,00 257,00 110,00 1 142 500,00 642 500,00 275 000,00 1 150,00 525 550,00 295 550,00 126 500,00

Motor 6 VBU 2 500,00 -582,00 -263,00 -196,00 -1 455 000,00 -657 500,00 -490 000,00 1 150,00 -669 300,00 -302 450,00 -225 400,00

Motor 7 HBU 2 500,00 -582,00 200,00 -196,00 -1 455 000,00 500 000,00 -490 000,00 1 150,00 -669 300,00 230 000,00 -225 400,00

Kabel motor 1 350,00 200,00 150,00 70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 2 350,00 200,00 150,00 70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 3 350,00 -150,00 150,00 -52 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -30 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 4 350,00 -50,00 150,00 -17 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -10 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 5 350,00 -50,00 150,00 -17 500,00 0,00 52 500,00 200,00 -10 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 6 350,00 -200,00 150,00 -70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 -40 000,00 0,00 30 000,00

Kabel motor 7 350,00 -200,00 150,00 -70 000,00 0,00 52 500,00 200,00 -40 000,00 0,00 30 000,00

Fäste motor 1 150,00 378,00 -305,00 -203,00 56 700,00 -45 750,00 -30 450,00 56,00 21 168,00 -17 080,00 -11 368,00

Fäste motor 2 150,00 378,00 305,00 -203,00 56 700,00 45 750,00 -30 450,00 56,00 21 168,00 17 080,00 -11 368,00

Fäste motor 3 150,00 -562,00 0,00 122,00 -84 300,00 0,00 18 300,00 56,00 -31 472,00 0,00 6 832,00

Fäste motor 4 150,00 457,00 -257,00 110,00 68 550,00 -38 550,00 16 500,00 56,00 25 592,00 -14 392,00 6 160,00

Fäste motor 5 150,00 457,00 257,00 110,00 68 550,00 38 550,00 16 500,00 56,00 25 592,00 14 392,00 6 160,00

Fäste motor 6 150,00 -582,00 -263,00 -196,00 -87 300,00 -39 450,00 -29 400,00 56,00 -32 592,00 -14 728,00 -10 976,00

Fäste motor 7 150,00 -582,00 200,00 -196,00 -87 300,00 30 000,00 -29 400,00 56,00 -32 592,00 11 200,00 -10 976,00

KAMEROR

Kamera 1 1 600,00 532,00 0,00 -64,00 851 200,00 0,00 -102 400,00 960,00 510 720,00 0,00 -61 440,00

Kamera 2 500,00 -565,00 100,00 -241,00 -282 500,00 50 000,00 -120 500,00 300,00 -169 500,00 30 000,00 -72 300,00

Kamera 3

Kabel kamera 1 200,00 100,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 75,00 7 500,00 0,00 0,00

Kabel kamera 2 200,00 -200,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 75,00 -15 000,00 0,00 0,00

Kabel kamera 3

Fäste kamera 1 50,00 532,00 0,00 26 600,00 0,00 0,00 15,00 7 980,00 0,00 0,00

Fäste kamera 2 50,00 -565,00 0,00 -28 250,00 0,00 0,00 15,00 -8 475,00 0,00 0,00

Fäste kamera 3

LAMPOR

Lampa PT 1 400,00 500,00 250,00 0,00 200 000,00 100 000,00 0,00 150,00 75 000,00 37 500,00 0,00

Lampa SB 1 400,00 500,00 -250,00 0,00 200 000,00 -100 000,00 0,00 150,00 75 000,00 -37 500,00 0,00

Lampa MITT 400,00 500,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 150,00 75 000,00 0,00 0,00

Lampa BAK 400,00 -500,00 -100,00 -200,00 -200 000,00 -40 000,00 -80 000,00 150,00 -75 000,00 -15 000,00 -30 000,00

Kabel lampa PT 1 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa SB 1 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa MITT 200,00 200,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 75,00 15 000,00 0,00 0,00

Kabel lampa BAK 200,00 -200,00 -150,00 -40 000,00 0,00 -30 000,00 75,00 -15 000,00 0,00 -11 250,00

Fäste lampa PT 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa SB 1 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa MITT 50,00 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 20,00 10 000,00 0,00 0,00

Fäste lampa BAK 50,00 -500,00 -200,00 -25 000,00 0,00 -10 000,00 20,00 -10 000,00 0,00 -4 000,00

TILT

Tiltplattform 1 500,00 500,00 100,00 -100,00 750 000,00 150 000,00 -150 000,00 500,00 250 000,00 50 000,00 -50 000,00

Kabel tilt 200,00 -100,00 -150,00 -20 000,00 0,00 -30 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 -7 500,00

Fäste tilt 100,00 500,00 100,00 -100,00 50 000,00 10 000,00 -10 000,00 20,00 10 000,00 2 000,00 -2 000,00

SONAR

Sonar 3 000,00 300,00 200,00 -250,00 900 000,00 600 000,00 -750 000,00 1 600,00 480 000,00 320 000,00 -400 000,00

Kabel sonar 100,00 -100,00 -200,00 -10 000,00 0,00 -20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 -10 000,00

Fäste sonar 100,00 300,00 -300,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 25,00 7 500,00 0,00 -7 500,00

Detaljkonstruktion 
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ALTIMETER

Altimeter 1 150,00 0,00 250,00 200,00 0,00 287 500,00 230 000,00 350,00 0,00 87 500,00 70 000,00

Kabel altimeter 100,00 -100,00 200,00 -10 000,00 0,00 20 000,00 50,00 -5 000,00 0,00 10 000,00

Fäste altimeter 100,00 0,00 250,00 200,00 0,00 25 000,00 20 000,00 20,00 0,00 5 000,00 4 000,00

POSSYS

Positionering 4 100,00 50,00 -200,00 -150,00 205 000,00 -820 000,00 -615 000,00 2 100,00 105 000,00 -420 000,00 -315 000,00

Kabel positionering 200,00 -150,00 -250,00 -30 000,00 0,00 -50 000,00 50,00 -7 500,00 0,00 -12 500,00

Fäste positionering 100,00 0,00 -200,00 -150,00 0,00 -20 000,00 -15 000,00 25,00 0,00 -5 000,00 -3 750,00

CP

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BORSTE

Borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kabel borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste borste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STROBE

Stobeljus 1 700,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 340 000,00 -170 000,00 700,00 0,00 140 000,00 -70 000,00

Kabel strobeljus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fäste strobeljus 100,00 0,00 200,00 -100,00 0,00 20 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00

RAM

Ram A 8 000,00 -83,00 0,00 -8,00 -664 000,00 0,00 -64 000,00 4 494,38 -373 033,71 0,00 -35 955,06

Ram B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ram D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KÅPOR 13 000,00 -126,00 -13,00 -1 638 000,00 0,00 -169 000,00 7 303,37 -920 224,72 0,00 -94 943,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skruv, bult 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tether avlastning mot ramverk 2 000,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 -600 000,00 300,00 0,00 0,00 -90 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLYT

Flyt bak 72 000,00 109,00 0,00 25,00 7 848 000,00 0,00 1 800 000,00 160 000,00 17 440 000,00 0,00 4 000 000,00

Lägsta densitet 0,00 39,00 0,00 -3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tidigare antaget pålägg 3000ivatten

Plastskikt 1,25m2 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00

Färg 2,5m2 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

BLY

Balance 6kg? 7 500,00 -10,00 200,00 -75 000,00 0,00 1 500 000,00 681,82 -6 818,18 0,00 136 363,64

Ballast fram/nere 17 500,00 429,00 0,00 200,00 7 507 500,00 0,00 3 500 000,00 1 590,91 682 500,00 0,00 318 181,82

Ballast bak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAY LOAD 4 15kg? 0,00 250,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFORMATORER

3st 24 000,00 120,00 -8,00 100,00 2 880 000,00 -192 000,00 2 400 000,00 6 126,11 735 132,68 -49 008,85 612 610,57

233 450,00 3 653,00 766,00 -1 687,77 13 579 150,00 243 550,00 4 536 200,00 234 047,59 14 493 813,07 69 513,15 2 809 665,15

Moment X Y Z Flytkraft?

Vikt 13 579 150,00 243 550,00 4 536 200,00 233 450,00

Volym 14 493 813,07 69 513,15 2 809 665,15 234 047,59

Skillnad 914 663,07 -174 036,85 -1 726 534,85 597,59 pos= flytkraft

Viktspunkt mm 58,17 1,04 19,43

Volympunkt mm 61,93 0,30 12,00

Skillnad 3,76 -0,75 -7,43 Bör vara noll för total balans. I Z led dock något minus

 



 
 

  

 

Bilaga 6 – Materialval CES 
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De inställningar som användes för att en göra en grovsållning av material var följande: 

Max densitet på 8000 kg/m3, de ska klara vatten och saltvatten utmärkt samt en 

operationstemperatur mellan -30°C och +40°C 
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Bilaga 7 – Materialdata ramverk/kåpa 



88 
 

 

 

 

  



89 
 

Polyester/E-glass fiber, pultruded composite rod, unidirectional laminate 
Identification 
Designation 

Continuous E-glass fiber/polyester composite rod, manufactured by pultrusion (wet resin process). Properties 
parallel to rod axis 
Tradenames 

Pultex 1500, Extren 500, Bedford 

General Properties 
Density  1.9e3 - 2.1e3 kg/m^3 
Price * 11.8 - 13 SEK/kg 

Composition overview 
Composition (summary) 

Polyester resin, glass fiber 
Base Polymer 
Polymer class Thermoset plastic 
Polymer type UP 
Polymer type full name Unsaturated polyester resin 
% filler (by weight)  65 - 75 % 
Filler type Glass fiber 

Composition detail (polymers and natural materials) 
Polymer  25 - 35 % 
Glass (fiber)  65 - 75 % 

Bio-data 
RoHS (EU) compliant grades? True 
Toxicity rating Non-toxic 
Food contact Yes 

Mechanical properties 
Young's modulus  3.5e10 - 4.5e10 Pa 
Compressive modulus  3.5e10 - 4.5e10 Pa 
Flexural modulus  4.1e10 - 4.5e10 Pa 
Shear modulus * 1.4e10 - 1.8e10 Pa 
Bulk modulus * 4.07e10 - 4.27e10 Pa 
Poisson's ratio * 0.33 - 0.35  
Shape factor  15.4  
Yield strength (elastic limit)  6.9e8 - 8.28e8 Pa 
Tensile strength  6.9e8 - 8.28e8 Pa 
Compressive strength  4.14e8 - 4.83e8 Pa 
Flexural strength (modulus of rupture)  6.9e8 - 8.28e8 Pa 
Elongation  0.02    strain 
Elongation at yield  0.02    strain 
Hardness - Vickers * 9.71e7 - 2.11e8 Pa 
Hardness - Rockwell M * 60 - 66  
Hardness - Rockwell R * 95 - 105  
Fatigue strength at 10^7 cycles  4.14e8 - 4.97e8 Pa 
Fracture toughness * 4.84e7 - 5.92e7 Pa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.00367 - 0.00444  

Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C * 1.3e5 - 1.59e5 J/m^2 

Thermal properties 
Glass temperature * 423 - 483 K 
Heat deflection temperature 0.45MPa * 513 - 553 K 
Heat deflection temperature 1.8MPa  436 - 464 K 
Maximum service temperature * 385 - 401 K 
Minimum service temperature * 230 - 280 K 
Thermal conductivity  0.182 - 0.2 W/m.°C 
Specific heat capacity  1.06e3 - 1.17e3 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  3e-6 - 1.44e-5 strain/°C 

Electrical properties 
Electrical resistivity  0.0909 - 0.1 ohm.m 
Dielectric constant (relative permittivity)  4.55 - 5  
Dissipation factor (dielectric loss tangent) * 0.00295 - 0.0134  
Dielectric strength (dielectric breakdown)  1.25e6 - 1.38e6 V/m 

Optical properties 
Transparency Opaque 
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Absorption, permeability 
Water absorption @ 24 hrs  0.25 - 0.3 % 

Durability: flammability 
Flammability Highly flammable 

Durability: fluids and sunlight 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Excellent 
Weak acids Acceptable 
Strong acids Acceptable 
Weak alkalis Unacceptable 
Strong alkalis Unacceptable 
Organic solvents Unacceptable 
UV radiation (sunlight) Good 
Oxidation at 500C Unacceptable 

Primary material production: energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production * 1.88e8 - 2.08e8 J/kg 
CO2 footprint, primary production * 8.35 - 9.22 kg/kg 
Water usage * 0.254 - 0.281 m^3/kg 

Material processing: energy 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 2.6e6 - 2.88e6 J/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 2.17e7 - 2.4e7 J/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 4.3e7 - 4.75e7 J/kg 
Pultrusion energy * 2.95e6 - 3.26e6 J/kg 

Material processing: CO2 footprint 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0.195 - 0.215 kg/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 1.63 - 1.8 kg/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 3.22 - 3.56 kg/kg 
Pultrusion CO2 * 0.236 - 0.261 kg/kg 

Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 
Recycle False 
Recycle fraction in current supply  0.1    % 
Downcycle True 
Combust for energy recovery True 
Heat of combustion (net) * 8.4e6 - 8.82e6 J/kg 
Combustion CO2 * 0.747 - 0.785 kg/kg 
Landfill True 
Biodegrade False 
A renewable resource? False 

Notes 
Typical uses 

Access Systems, 
Bridges, Cooling Towers, Grating, Handrail, Mezzanines, Platforms, Brooms, Brushes, Flag 
Poles, Golf Equipment, Gymnastic, Equipment, Hoes, Ladders, Mops, Playgrounds, Rakes, Shovels 
Reference sources 

Data compiled from multiple sources.  See links to the References table. 

Links 
ProcessUniverse 
Producers 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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Bilaga 8 – Ritningar 
 Innehållet i denna bilaga är sekretessbelagt.  

 


